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...caminhando se resolve; coletando se resolve; 

escrevendo se resolve; plantando se resolve... 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação é uma proposta de prática caminhante como metodologia do criar. Em vários 

níveis relacionais, cidade|rua, corpo, casa|quarto, são espaços em mutação que aderem 

criativamente entre si, gerando faíscas narrativas e novos modos de habitá-los. Um processo 

caminhante, em que o artista-pesquisador, a partir do caminhar|performance, percorre a 

cidade propondo intervenções, apropriações, refletindo sobre o próprio processo do 

fazer|criar artístico. Fortaleza, a cidade em questão, é aprofundada nos resquícios que sua 

dilatação urbana fez questão de esquecer. Detalhes menores, mas substancialmente potentes, 

que sustentam a cidade ao mesmo tempo em que sobrevivem a ela, em mais um, entre os 

tantos paradoxos modernistas.  Com os pés, gero com a rua uma justaposição performática de 

novos saberes. Alquimia caminhante: retorno a uma prática elementar, que pressupõe outro 

estado de relação com o ambiente. Relação esta que impulsiona capacidades de criação que 

ascendam a novos modos de vida. A paisagem, por fim, é a marca intensiva deste processo, o 

meio pelo qual ele aparecerá ao outro, esta terceira parte que vem. A caminhada converge em 

outras práticas experimentais (coleta, escrita, plantio) e deságua na elaboração de paisagens 

nômades: corpo de elementos menores acionados por seu próprio estado de desaparecimento. 

 

Palavras-chave: Caminhar. Performance. Cidade. Corpo. Paisagem.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is a propose of practice walker as metodology of creation. In several 

relational levels, city|street, body, home|room, are spaces on stage of mutation that adhere 

criatively each other, generating narrative sparks and new forms inhabit it. A walker process, 

on what the artist|researcher, from the walk|performance, cross the city propond interventions, 

apropriations and refleting about the owner process to artistic make|create. Fortaleza, the city 

on the question, is deph the remants that your urban dilatation made question to forgot. Small 

details, but substancially powerful, that sutented the city, at the same time in surviver to her, 

in on more, modern paradoxes. With the foot, i create with street a performative overlap of 

new knowledges. Walker alchemy: return to the elementar practice, which pressuposes 

another state with relation with the enviroment.  Relation it which drives capacities of creation 

rise a new ways of life. The landscap, ultimely, is the  intensive mark, the mode that apears to 

the other, this third part who comes. The walk converge in another experimental practices 

(colect, write, plant) and arrive on elaboration of nomads landsacpes: elemental minors body 

operated for your own desapearing state.   

 

Keywords: Walk. Performance. City. Body. Landscape.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Caminho pela cidade interessado em seus compostos menores, detalhes 

esmaecidos que poucos ousam tocar. Formam uma superfície suja e caótica, mas resguardam 

uma força intensiva. A paisagem está borrada, o horizonte não tem profundidade. O 

caminhante então traça uma linha narrativa fundamental entre estes elementos em uma ação 

que retira o invólucro de imobilidade desta paisagem arrasada, ele confronta este estado de 

desaparecimento. Propriedades inventivas são produzidas e colocadas em prática, enquanto 

uma serie de novas compreensões começam a despontar. O caminhar se veste de camadas e 

converge para outras práticas: coletar, escrever, vestir, plantar; cada uma delas com uma 

potência singular de criação. Estas práticas aproximam cidade|rua, corpo, casa|quarto e lhes 

agrega condições criativas de envolvimento. É um processo continuado em que faço com que 

os espaços participem e estejam presentes entre si.  

Este trabalho de dissertação, portanto, compreende um processo artístico que, ao 

longo de seu desenvolvimento, estará se referindo, em âmbito maior, ao modo como me tornei 

um caminhante. Trata-se de uma narrativa caminhatória acerca da maturação de meu projeto 

poético, uma alusão direta aos princípios e fios condutores singulares que motivaram as 

minhas ações (SALLES, 1998).  

O caminhar, dessa forma, é proposto como metodologia de criação|pesquisa e 

como ação de relação entre diferentes espaços que preenchem o meu interesse de 

pesquisador|artista: cidade|rua, corpo, casa|quarto. Relaciono-os como espaços de aliança 

colaborativa, campo de influências, em uma operação que busca ultrapassar a delimitação 

física destes e os modos como são tradicionalmente definidos. Este trabalho, portanto, está 

intrinsecamente vinculado à criação de novas formas de habitar e percorrer estes espaços: 

quero fazer com que eles se inscrevam entre si, ampliando seus pontos de contato, ao ponto de 

não poderem mais ser compreendidos em separado.   

Como ponto de disparo, as especifi(cidades) de Fortaleza, tomada aqui como um 

site specific. O que chamo de site specific está atrelado a procedimentos articulados em 

consonância com o contexto no qual o artista opta por trabalhar. O contexto aparece como 

elemento propulsor de possibilidades interventivas e atua como coautor da proposta desferida. 

O espaço é um elemento ativo da ação e por isso, o site não está dado, ele é gerado.   
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Fazer com que a cidade possa se infiltrar sobre si mesma, mas que tenha implícita 

materiais provenientes de outros espaços. Uma dobra poética que opera através de pequenas 

transformações cotidianas, agenciadas por atividades banais.  

Garrafas de agua mineral jogadas na rua foram transformadas em vasos de plantas 

que passaram a habitar o meu quarto. Para coletar estas garrafas, uma roupa específica. Ao 

voltar da caminhada, uma necessidade de escrever. Escritos recheados de poesia e que 

motivavam novas caminhadas. Com as plantas passei a desenvolver uma relação de partilha. 

Aprendi a cuida-las. As garrafas me faziam olhar a cidade de uma perspectiva ecológica, uma 

ecologia sensível. Meu quarto passou por diversos processos de reelaboração. Comecei a 

escrever especificamente para relatar a minha convivência com as plantas. Passei a fotografá-

las também. As caminhadas continuavam. A cidade já não era mais a mesma. Decidi 

transformar meu quarto em jardim e quis que esse jardim se transformasse em paisagem. Uma 

paisagem que eu ofereceria de volta a cidade. Fui passear na rua com as plantas. Fui sentar na 

rua com as plantas. Abro a intimidade do meu quarto para a cidade. Meu quarto|jardim 

pertence à cidade.  

São muitas correntes de estímulos que se contaminam entre si; materialidades que 

reagem e transbordam. Tenho interesse em explorar detalhes desconhecidos. De fazer emergir 

presenças soterradas e esquecidas. Muitas linhas de fuga irão aparecer ao longo do 

desenvolvimento do texto, espaço que uso não apenas para expor o resultado de uma 

pesquisa, mas para praticá-la como uma propriedade caminhante. A escrita, nesse caso, é 

investida de um componente poético experimental. Algo aqui estará sempre caminhando.  

Este trabalho, por si só, é uma extensão criativa deste processo. Tem por objetivo 

colocar algo em movimento. Não um movimento passante, sem tempo de ser, mas um 

movimento que faça turbilhonar todos estes espaços. Não apenas produzir outro modo de 

olhar, mas um novo modo de habitar, que tenha o toque híbrido de todos os sentidos, 

desmistificando a cidade e produzindo reflexões que passem, sobretudo, pelo desejo de 

experimentar a cidade como um espaço onipresente. A rua, o quarto, o corpo: tudo é cidade.  

Os capítulos estão divididos como partes específicas - estados sensitivos - de um 

trajeto, o trajeto processual do próprio pesquisador|artista. Cada um destes será permeado por 

um fio condutor: cidade, corpo, paisagem.  

O primeiro aventura-se pela cidade de Fortaleza percorrendo-a em muito de seus 

incômodos cotidianos. Fortaleza é pensada em decorrência de suas características 

performativas, aliadas a elementos menores e desprezados - seus elementos naturais - mas 

que, de modo misterioso, a sustentam, chegando na proposição do caminhar como modo de 
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aproximação e intervenção|interferência na cidade. Este capítulo é o resultado de um 

aprofundamento exploratório acerca da cidade em que moro.  

O segundo investe nesta aproximação focando no corpo do caminhante em 

contato com estes resquícios de cidade, que passam a investi-lo de camadas criativas que 

serão dissecadas de acordo com suas propriedades. O caminhar será dilatado em uma 

multiplicidade de possibilidades e abrangências. Este capítulo trata da descoberta da 

caminhada e daquilo que, em estado de caminhada, posso fazer reverberar na cidade.   

O terceiro, por fim, se conecta a uma síntese criativa de imbricação entre cidade e 

corpo enfatizada na experiência da paisagem. Neste capítulo, aciono uma narrativa bastante 

peculiar localizando algumas de minhas experiências criativas e artísticas e também as 

problemáticas imbricadas surgidas durante todo este percurso de pesquisa.   

Em anexo, disponibilizo os dois cadernos que produzi ao longo de todo este 

processo e que, apesar de estarem nitidamente atrelados a outros objetos constituintes, 

funcionam de modo independente e contêm a sua própria narrativa. 
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2. A FORTALEZA DE NARRATIVAS ESQUECIDAS E SURPRESAS HISTÓRICAS: 

PONTOS DE ENCOLHIMENTO  

 

A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, é uma metrópole litorânea, e 

como toda grande cidade, acumula muitas narrativas. Algumas delas, fictícias ou não, se 

invocadas, ajudam a esmiuçar e revelar detalhes curiosos sobre as circunstâncias de sua 

formação e entender os seus estranhos desígnios através dos anos.   

  Uma delas, bastante significativa por diversos aspectos, refere-se ao chamado 

Cajueiro do Fagundes. Localizado nas proximidades onde hoje está a Praça do Ferreira
1
, um 

sujeito de nome Fagundes aproveitava a sombra do cajueiro, posicionado logo à frente de sua 

casa, como lugar de trabalho. Ali, retalhava e vendia carne à população transeunte.  

 Em certa ocasião, o Governador Luís da Mota Feo e Torres
2
 passava a cavalo 

quando teve o seu chapéu arrancado por um dos galhos da árvore. Tido como “um homem 

impulsivo e brigão” e também “de grande avareza e espírito tacanho”, Feo e Torres ordenou 

ao Fagundes, que ali estava, que apanhasse o chapéu. O homem, entretanto, se mostrando 

indiferente, não acatou a ordem. “Era um homem do povo, inculto e rude, mas digno e altivo. 

Não tinha alma de escravo e não servia de lacaio a ninguém, por mais poderoso que fosse” 

(GIRÃO, 1979, p.112).  

Contrafeito e com o orgulho mordido, o governador retrucou que tinha a pretensão 

de apenas mandar cortar o galho que o importunou, mas agora, diante deste ato de 

insubordinação, havia mudado de ideia, botaria abaixo o cajueiro inteiro. No dia seguinte, 

alguns homens vieram para cumprir a sentença, mas foram impedidos pelo próprio Fagundes 

que, sozinho, acabou por expulsá-los. O Governador, entretanto, não iria se submeter a tal 

humilhação e no dia seguinte enviou um grupo de soldados, que certamente não se sentiriam 

coagidos por um único homem.  

 

Voltaram acompanhados de soldados. Já o Fagundes lançara pela pacata vila o brado 

de revolta. Auxiliado por açougueiros, fiandeiros, merceeiros, carapinas, ferreiros e 

até por pescadores, armados de pistolas e bacamartes, levantou trincheiras na 

encruzilhada de três ruas e abriu fogo contra a tropa, que recuou. (NOGUEIRA, 

1980, p.106)  

                                                 
1
 A praça recebe este nome em homenagem ao carioca Antônio Ferreira, conhecido como boticário Ferreira, que 

presidiu a Câmara Municipal e seguiu obstinadamente o plano de aformoseamento para Fortaleza iniciado em 

meados do século XIX pelo engenheiro Silva Paulet. Antônio Ferreira acabou dedicando especial atenção àquela 

praça, que passou a abrigar a sua botica, e que, quando desembarcou em Fortaleza, em 1823, não passava de um 

areal arborizado, com um cacimbão e um chafariz ao centro, não tendo ainda um perímetro definido.  

 
2
 Governou o Estado do Ceará de 1789 a 1799.   
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A história do Cajueiro do Fagundes é marcada por dúvidas e suspeitas históricas e 

acabou sendo rotulada como uma lenda, dada a carência de fatos e o conflito de informações 

que a comprovem ou neguem. Em alguns autores aparece narrada de outros modos, mais 

amenos e enfadonhos
3
, mas com elementos igualmente curiosos como o fato, por exemplo, de 

ter sido, em uma delas, considerado - o cajueiro - o habitante mais antigo da povoação. Esta, 

entretanto, é a mais improvável de todas, repleta de ingredientes que beiram o absurdo, a 

considerar, principalmente, a época em que o episódio se desenrolou: Fortaleza, neste tempo, 

é ainda um germe de cidade, pequena, pobre, ingênua, pacata e assaz provinciana. É também 

a mais atraente, assim como a mais violenta. O que se sabe de concreto é que o cajueiro 

existiu e que em todas as versões acabou resistindo bravamente às tentativas de derrubada, 

servindo ainda a população da vila por muitos anos, até, por fim, morrer de velho.   

Independente do seu teor fictício, recheado de exageros ou não, é de observar o 

caráter implícito de resistência e desobediência que aparece infiltrado (como sugestão até) nas 

brechas do cotidiano desta pequena vila que se tornou capital e metrópole, quando apenas 

engatinhava e estava ainda distante de exibir um cartel de pretensões megalomaníacas.  

Uma sombra aprazível e uma relação de contiguidade entre homem e natureza, em 

um indubitável caráter de preservação e manutenção, necessidades básicas de partilha do 

espaço público da cidade. Essa anedota, por si só, traduz uma potência que se dá no 

contratempo dos processos hegemônicos de formação e desenvolvimento de uma cidade. Uma 

potência do menor, despossuída de ambições de soberania e dominação social. Foi um 

pequeno causo banal, mas que por pouco não se converteu em revolução em uma vila 

diminuta, pacata, em que o processo de urbanização (enquanto disciplina e ordenamento 

social) sequer havia dado suas primeiras garfadas.    

Esta história, de origem desconhecida, posta em prática através da oralidade, 

poderia ter percorrido e atravessado os anos como marca de movimentação e mobilização 

coletiva, força imanente, subversiva, evocada diretamente das ruas, que não se dobram e 

muito menos se submetem a desmandos arbitrários. Uma ação que parece ter sido deflagrada 

                                                 
3
 João Brígido conta a história dessa forma: “No sítio ocupado até pouco tempo pela casa em ruínas do Sr. 

Guilherme Miranda, agora n. da Rua Sena Madureira, em frente ao muro do Palácio do Governo, havia um 

cajueiro, também célebre que servia de açougue da vila. E dele procede o nome da rua, cuja extremidade 

ocidental vai ter à praça do Ferreira, rua que foi, em começo, estrada para Arronches. O almotacé da vila mandou 

derribar esta árvore. Opondo embargos, o Capitão-mor Ântonio José Moreira Gomes, alegando ser ela o morador 

mais antigo da povoação, seguiu-se uma demanda que deu ocasião à Relação da Bahia mandar conservar o 

venerando cajueiro, que veio morrer de velho” (BRÍGÍDO, apud GIRÃO, 1979, p.112).    
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pela própria cidade (ou um desejo coletivo de cidade, ainda que figure em plano 

inconsciente); organismo de vida e força própria.  

Contudo, não atravessou, tendo sido em algum momento descontinuada para 

perder-se em meio a inúmeras camadas de entulho que a cidade teima em acumular. Poucos 

têm conhecimento de sua ocorrência. A história ainda resiste, mas está substancialmente 

encarcerada, encarquilhada em espaços privados e pouco acessíveis (livros esgotados escritos 

por autores cearenses pouco celebrados e atualmente esquecidos e que só podem ser 

encontrados em sebos ou bibliotecas que, por sua vez, acenam com acervos bastante 

limitados); não circula, não é “encontrável”, não entrecruza o cotidiano. A própria história 

oral, elemento chave para o acolhimento e o aprendizado de modos de ser independentes de 

suportes, passou a perder substância e força.  

Não que esta figure como uma história imprescindível ou obrigatória sobre 

Fortaleza, mas carrega implícita uma marca imposta à cidade, povoada de narrativas - e 

quando falamos em narrativas tenhamos sempre posto se tratar de aspectos menores e não 

vitoriosos acerca da cidade - que não se movimentam, o que, como consequência acaba 

cerceada por uma quantidade abastada de espaços esvaziados de significado, sem consciência 

própria; espécie de oblivion urbano.  

A partir de 1930, a cidade começou a crescer de forma descontrolada, 

desobediente a qualquer plano diretor e apresentando uma grande incidência de regiões 

periféricas, provocadas em boa parte pelos migrantes das secas advindos do interior. Ficou 

grande, irreconhecível, passando a forçar a sua expansão sem consciência dos rasgos que 

causava. Tampouco importou-se em fazer remendos. Fez-se de arrogante e declarou guerra a 

todo tipo de característica que a espelhasse como um organismo pequeno. 

Dessa forma, todo um caráter de diversidade foi gradualmente expropriado do 

espaço público urbano de Fortaleza, principalmente após a segunda metade do século XX, 

exatamente quando observados os primeiros avanços no sentido de uma metropolização da 

cidade que foi perdendo seu valor de conjunto ao mesmo tempo em que crescia. “Nunca mais 

foi a mesma. Esqueceu a candura e a serenidade aldeã” (LEITÃO, 2002, p.14).  

Desencarnada, despossuída de acontecimentos, sem laços que a pudessem conectá-la com as 

suas singularidades no tempo e no espaço. Temos então, em um panorama geral, uma 

gigantesca cidade anônima, sedimentada de experiências castradas, impedida de vingar e de 

proliferar sensibilidades outras.  

É de supor que esta estória, mais do que uma história - a do cajueiro -, possa, em 

suas entrelinhas e liberdades criativas, inspirar um espírito orgânico de reclamação dos 
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espaços da cidade enquanto lugares devidamente públicos, o que coloca a cidade (e não 

apenas Fortaleza) como o espaço de luta das liberdades públicas.   

Faz-se oportuno considerar o fato desta não se tratar de uma estória pacífica, mas 

sim, uma estória sobre a sobrevivência combativa de uma árvore que se notabilizou pela 

concepção de um espaço público espontâneo sem qualquer legitimação institucional, a 

exemplo das praças, que, na maioria das vezes, são construídas e reformadas pelo poder 

público sem qualquer diálogo ou consulta com a população que irá ocupá-las.  

O protagonista não é o cidadão Fagundes, personagem sobre o qual, aliás, pairam 

dúvidas acerca de sua real existência. A singularidade, portanto, reside nas lacunas, nas 

margens indeterminadas que dão origem a um emaranhado de possibilidades que se 

entrecruzam e que, para a frustração de muitos, não chegam a nenhuma conclusão precisa. 

Dessa forma, tudo permanece como um segredo muito bem guardado pelas dobras que a 

cidade produz. A estória endossa uma balança de paradoxos que confunde a elaboração de 

uma realidade precedente, formatada segundo princípios normativos.   

Há que se destacar disso uma ambivalência. Ainda que considerada sob aspectos 

fabulescos ou imaginários - e exatamente por isso - a narrativa pode ser desdobrada em 

sucessivas camadas de interpretação que estarão imbricadas de dúvidas e curiosidades 

diretamente conectadas com os modos como temos tratado, encarado e habitado a cidade. 

Estas camadas podem se referir diretamente a uma recuperação de um estado de escuta sobre 

o ambiente ao redor, que nada mais é do que um sentido de manutenção e criação (espontânea 

e intencional) do espaço que você compartilha (ainda que ignore) com humanos e não-

humanos. Esta escuta é um modo de expansão de seu corpo em relação com os outros que 

também incidem e perpassam por determinado espaço.  

Seria possível intuir, a partir disso, uma expansão do saber discursivo sobre 

cidades como uma proposta de construí-las e de pensa-las sob outras demandas, o que, a 

determinados poderes hegemônicos, não interessa disseminar; cidades de pulsões e impulsões 

criativas.  

A narrativa pode ser entendida enquanto materialidade, fator físico que interfere 

diretamente na forma como encaramos e nos acercamos da paisagem urbana da cidade, ainda 

que invisíveis e pouco palpáveis. Pequena força motriz de dobra que nos convida a atravessar, 

engendrar e pensar outros modos de vida que não endossem o coro de um pretenso 

desmatamento da experiência cotidiana, que se configura, em boa parte, sob um forte aparato 

de construção, na rua.  
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Não se trata de uma transmissão, uma informação dura e eficaz sobre o espaço; 

essa coincidência contratual inexiste. A forma estará sempre dessincronizada, pois o tempo-

espaço desta prática vivida está vinculado a uma esfera subjetiva. Sua atuação é um 

movimento de (des)organização e partilha deste espaço e não uma ilustração didática que 

possa vir a substitui-lo.  

Essas aventuras narradas, que ao mesmo tempo produzem geografia de ações e 

derivam para os lugares comuns de uma ordem, não constituem somente um 

“suplemento” aos enunciados pedestres e as retóricas caminhatórias. Não se 

contentam em desloca-los e transpô-los para o campo da linguagem. De fato, 

organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam. 

(CERTEAU, 2014, p.183)  

        As caminhadas, prática urbana sobre a qual esta pesquisa irá se debruçar com 

maior disponibilidade e afinco, não podem ser simplesmente representadas por uma narrativa 

posterior sem com isso acrescentá-las de outras camadas de ações. Deixam de ser 

representação no momento em que abandonam, por si só, esta lógica mimética de 

apropriação. Estas narrativas criam outras caminhadas, abrem ao contato afetivo outra 

possibilidade de realizar a caminhada, que nesse caso, estará situada na esfera da experiência. 

Isso, por sua vez, favorece a um intenso desarranjo de partilha, daquilo que pertence ou não a 

determinado lugar.  

Dentre os aspectos de impressão genérica que a cidade nos deixa, esbanjando uma 

intensa lógica de distribuição espacial, Fortaleza é comumente rotulada como uma cidade 

desmemoriada, indiferente a preservação e a manutenção de sua história, caráter que está 

firmemente atrelado a um gradual e enfático abandono dos espaços públicos na cidade
4
. Uma 

vastidão de impressões taxativas preenchem o dia a dia daqueles que habitam a capital 

alencarina, pouco aclamada como um lugar aventureiro.   

Sim, Fortaleza tem memória. No entanto, sua história está marcada por intensos 

processos de esquecimento, induzidos por investimentos privados. Um interesse externo, 

provinciano e pouco afeito a preservação, que conta ainda com a conivência de uma 

administração pública desinteressada de ater-se a nossa realidade local. Isso acaba por 

descambar em um ocultamento dos rastros e dos caminhos trilhados até então, algo como uma 

queima de arquivo (cidade sem testemunhas?), uma Fortaleza em que ninguém é dado a poder 

                                                 
4
 Em um artigo de opinião publicado no Jornal OPOVO de 02 de julho de 2015, o repórter Carlos Mazza 

questiona essa predisposição em definir e rotular, sem, contudo, aprofundar a questão. “É comum ouvir o coro de 

que “Fortaleza não tem memória”. Errado. Fortaleza tem memória. Mas tem também poder público omisso e um 

projeto de poder econômico que perdurou séculos baseado na supressão da memória”.   
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ver os seus próprios fatos históricos como fatos relevantes e cruciais para uma relação mais 

afável para com a cidade.  

O processo natural de esquecimento ativo presente em toda cidade passa a ser 

corrompido. Este não se rotula como um processo de formatação, apagamento completo de 

seus dados, pois tem em seu cerne uma característica de agenciamento, uma vibração que 

reitera e renova a sua condição enquanto desejo de um ser cidade. A cidade experimenta 

constantemente um estado de fluidez - sem a pertinência tediosa da rigidez dos pontos 

específicos -, uma abertura interpretativa de si, que está intimamente relacionada à forma 

sobre o qual esta aparece para aqueles que a atravessam. Esse movimento é um momento 

contínuo em que a cidade desaprende-se de si para poder ser apreendida: pré-conceitos são 

postos em duvida. É quando a cidade retira sua casca podre de saberes sobre si, em que seu 

corpo se desburocratiza. Porém, isto é completamente anulado no instante em que sua 

memoria narrativa definha de presença no espaço-tempo do cotidiano. A cidade perde suas 

bases fundamentais, ignora a práxis, a tradição, o pensamento e passa a traduzir uma meta a 

ser alcançada.  

Sob estas agruras, há uma que Fortaleza padece de sua força combativa: nas ruas, 

poucos cajueiros resistem; e dos que se foram, poucos foram lamentados. Movimenta-se em 

um disfarce imóvel, paradoxo que preza, sobretudo, pela fácil memorização de seu suposto 

ethos. Um passo muito perigoso que pode, inevitavelmente, apontar para um futuro em que 

não apenas a cidade se esqueça de si mesma, mas que seja completamente despida de sua 

singularidade, um lugar para onde as viagens serão inúteis. Este foi o destino traiçoeiro de 

Zora, na belíssima narrativa de Italo Calvino, em Cidades Invisíveis: “obrigada a permanecer 

imóvel e imutável para facilitar a memorização, Zora definhou-se, desfez-se e sumiu. Foi 

esquecida pelo mundo.” (CALVINO, 1990, p.20).  

Escancarada a partir desta esquisita partitura, Fortaleza parece nunca ter escapado 

ou se desvinculado dos ideais promulgados pelo processo modernista civilizatório, ainda que 

sob outras configurações. Suas dinâmicas estão sempre tecendo discursos que insistem em 

narrar o futuro – sob o slogan do progresso -, tendo em conta que o passado parece não ter 

qualquer ambivalência sobre o nosso presente.  

Há uma discrepância incômoda neste estado de coisas. Uma Fortaleza que não 

dura, sem tempo de si, de força passageira e músculos carentes de oxigenação. Não há 

singularidade possível; é preciso (e isso parece ter sido instituído como uma força sazonal) 

que a cidade venha sempre a mudar, e principalmente, em termos físicos. Vale a pena investir 
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na metáfora: ao invés de oxigenar, substituem-se os músculos. Aqui, as coisas não têm lugar 

para perdurar, para percorrer o tempo e se alimentar de novas camadas de sentidos.  

 

1.1 Ruas tortas de linhas certas  

                    

A Rua do Cajueiro agora carrega o nome de Dr. Pedro Borges. A das Trincheiras, 

Conselheiro Liberato Barroso. A Rua do Fogo, hoje é a conhecida Major Facundo, e assim, 

sucessivamente, não apenas os nomes em si, mas os acontecimentos enquanto matéria 

narrativa, foram destituídos de presença interativa, mínima que seja
5
. Os nomes foram 

personificados, em um claro processo de burocratização daquilo que sabíamos destas ruas, 

principalmente a considerar suas características mais marcantes tanto física quanto 

historicamente, que acabaram esquecidas ao longo dos anos. Uma ação de moldes 

institucionais pontuando a presença da administração governamental, e também as elites 

dominantes que procuravam introduzir o que viam “lá fora”, destituindo a essência popular 

das ruas.  

Sem a adoção de palavras diferentes, relativas a um aspecto do logradouro (uma 

igreja ou acidente geográfico, uma árvore ou monumento cívico, a atividade 

econômica predominante ou uma residência suntuosa), incorre-se o risco de 

equiparar os vários espaços, condená-los a indistinção e, portanto, reduzir a cidade a 

um mosaico caótico. (SILVA FILHO, 2004, p. 51)  

Entretenimento histórico e social?  Estes tipos de esquecimentos podem ser 

concebidos como tentativas de apagamento e captura das forças de vida e de acontecimento, 

forças singulares e imanentes, que ali brotaram e se situaram, mas acabaram saciadas ao invés 

de transformadas. Ações de adequação e conformidade que, de certa forma, elimina um 

envolvimento mais apurado com o espaço ao redor. As ruas foram equalizadas, sujeitadas a 

um modo único de serem identificadas (um padrão). Nesse caso, melhor metáfora não há: só 

podem ser classificadas como ruas de mão única ou de mão dupla; máquina binária, ou uma 

coisa ou outra. Deste modo, passam a ser guiadas e “preenchidas” mediante princípios 

orientadores. 

Esta distinção conduz inevitavelmente a uma indistinção. A rua, enquanto 

território existencial (e é assim que a compreendemos) é capturada e enquadrada a uma forma 

                                                 
5
 A rua Formosa agora chama-se Barão do Rio Branco, a antiga rua do Cajueiro foi transformada em Pedro 

Borges, a rua das Belas é São Paulo, a dos Coelhos?  Domingos Olímpio, e assim com tantas outras, a lista é 

enorme. Esse fato não se deu somente com as ruas, as praças também. A do Ferreira, por exemplo, acumula uma 

extensa lista de denominações: Feira Nova, Beco do Cotovelo, Largo das Trincheiras, Praça Pedro II e 

Municipalidade. 
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especifica de abordagem, que pouco ou nada está atrelado às suas características físicas e ou 

perceptivas/afetivas. Passa a ser instrumentalizada enquanto rua (categoria de pensamento) e 

passa a apontar para um ponto de vista que não é necessariamente o ponto de vista da cidade; 

caráter excludente. Nesse sentido, parece haver uma correção normativa e moralista que se 

impõe e estigmatiza todas as outras visões, periféricas e corpóreas, que são justamente visões 

vivenciais. O que fica no ar, portanto, é uma sensação de que não havendo a convivência não 

há existência.  

Deleuze e Guattari, afirmam: o ato do monumento é a fabulação. A rua é um 

espaço de inventar fábulas. Um monumento histórico, muito mais do que um momento 

histórico. Sua tessitura dramática, por assim dizer, não está relegada a um breve e passageiro 

exercício de rememoração, – o que ocorreu aqui? - mas sim, um instante que deve 

continuamente ser ativado enquanto acontecimento, que possa eventualmente, percorrer e 

atravessar outros espaços. Ou seja, há algo ali que se movimenta de forma independente. Se a 

memória é um movimento simultâneo de presença e ausência, a sua materialidade é uma 

substância em constante transformação; é isso que lhe permite ser conservada, pois  

é só enquanto o exilado (e o artista, o escritor, o crítico...) está no caminho, então, 

que realmente preserva a memória, no instante que ele para, a memória que o 

caminho conservava evaporará a contato do mundo. (VISCONTI, 2014, p. XIX)  

O que de tudo isto restou – entendendo que sempre há algo que resta no 

crescimento abusivo das cidades - foi a sua produção de restos, uma produção posta em 

prática através do consumo. Puro resíduo caquético, arrancado de sua realidade intrínseca, 

ainda que fabular. Ou seja, todos os desmembramentos (distribuição de multiplicidades 

celulares) foram descruzados de sua potência de produção. As ruas se riscam, mas nunca se 

tocam em sua interioridade (não se confundem ou se entrelaçam entre si), estão sempre a um 

nível global, deslocalizadas
6
 de si mesmas; indecorosa convulsão de ciclos forçosamente 

interrompidos. Um esvaziamento, portanto, daquilo que nos é local e também de nossa 

própria localização.  

A compreensão e a experiência de cidade, entretanto, passa pela preponderância 

destes rastilhos, o de investir-se e implicar-se no quebra-cabeça urbano:  

Compreender a cidade significa colher fragmentos. E lançar entre eles estranhas 

pontes, por intermédio das quais seja possível encontrar uma pluralidade de 

significados. Ou de encruzilhadas herméticas. (CAVENACCI, apud SILVA E 

FILHO, 2004, p.14)  

                                                 
6
 Um possível sinônimo-neologismo para o termo desterritorialização, mas que também pode assumir o sentido 

de “suspensão”, de algo que não se conecta com o lugar em que está.  
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A proeminência subjetiva destas ruas foi gradualmente esvaziada de seus 

significados, perdeu-se de sua elementaridade narrativa
7
: não se fez conteúdo e muito menos 

temática; não mais importa ou atenta, não tem independência e não está livre para fluir. O 

episódio deu-lhes vida social e lugar no espaço público urbano. Antes, ou não possuíam 

denominação conhecida, ou então eram apenas numeradas e contabilizadas
8
, sem qualquer 

relevância ou característica especial; de modo geral, apenas delimitavam o corpo fronteiriço 

da cidade. Foi neste momento em que estas ruas foram fundadas (marcos cronológicos) e, por 

conseguinte, enquadradas enquanto espaço constituinte e contingente da cidade, espaço de 

relato, em que a rua passa a contar e ser contada, e assim, inevitavelmente, sistematizada.  

Já existiam enquanto células, não obstante, por longo tempo, experimentaram um 

completo estado de ignorância, sempre resultado ou consequência de outras engenharias que 

não a sua própria. Somente quando ganharam atenção e sobre elas foram imputadas uma série 

de interferências estruturais, passaram a funcionar e ser aceitos enquanto membros efetivos da 

cidade, desde que obedientes aos dispositivos regulatórios: ruas de mãos certas.  

A rua, afirmamos aqui, é um excedente, há algo em sua organicidade que sempre 

escapa, que sempre sobra e vaza. Este é um ponto crucial, e pelo qual vamos nos ater adiante, 

mas antes, é preciso retornar ao seu estado pré-conceitual. Iremos nos deparar com um 

estranho lugar ao redor, espaço complementar, que viria acoplado a uma determinada 

estrutura determinante (casas, comércios, prédios institucionais). Um território envolvente que 

exprimia os trajetos muito mais do que os pontos, meras consequências. A rua, neste 

momento, abarcava muito mais do que circunscrevia, visto que ainda não havia sido 

colonizada e encarada enquanto espaço crescente e de produção
9
.  

                                                 
 
7
 Até o século XIX, em Fortaleza, de modo geral, os nomes das ruas circulavam, em sua maioria, através da 

oralidade, e era comum uma rua carregar mais de uma denominação, a depender de suas características. Não 

havia uma fixação dos nomes com placas indicativas. Estas placas sinalizam, ainda que de forma simbólica, uma 

forte presença do poder público, que passa não apenas a decidir de que modo tal rua será chamada, mas também 

passa a insistir que os cidadãos adotem esta denominação, que passou a ser a “oficial”. “O emprego de letreiros 

com o nome de um determinado logradouro tem início por deliberação de vereadores da Câmara municipal em 

1817. No ano seguinte algumas ruas da vila de Fortaleza receberiam placas indicando o proposito inédito do 

poder público em regular a onomástica urbana, isto é, o conjunto de nomes dos logradouros” (SILVA E FILHO, 

2004, p.57).  
 
8
 A Rua do Fogo, por exemplo, chegou a chamar-se rua n°1 e depois rua n°3. Sobre esse detalhe, há um fato 

muito curioso na história de nomeação das ruas de Fortaleza que deve ser aqui relembrado. Em 29 de outubro de 

1890, a Câmara municipal delibera acerca da nomeação dos logradouros da cidade, com exceção das praças, que 

agora deveriam ser convertidas em números. Este sistema de numeração, entretanto, não vingou e depois de 

apenas seis meses, em abril de 1891, foi revogado.  

 
9
 Estamos nos referindo à rua de uma maneira genérica. Estes comentários, entretanto, estão pautados pela 

evolução territorial característica do município de Fortaleza através de sua representação nos mapas.  
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Mais do que uma célula, a rua assemelhava-se a uma membrana gelatinosa que 

podia, concomitantemente, agregar e repelir, em um curioso movimento de apropriar-se e 

desapropriar-se, a ponto de fazer confundir seu tamanho e extensão. Antes da chegada 

virulenta deste processo modernizador, que teve início no século XVIII na cidade Fortaleza, e 

de suas grandes obras de infraestrutura, as ruas eram organismos desregulados, auto 

organizadas, independentes de amarras estruturais. A presença do Estado, por sua vez, ocorria 

timidamente e de forma atabalhoada, sem um planejamento concreto e efetivo.  

Permaneceram durante um tempo sem função específica delimitada, apesar de 

perfeitamente localizáveis - uma diferença crucial -, e serviam a atividades diversas. 

Encontravam-se indefinidas de qualquer produção discursiva direta, já que não tinham papel 

preponderante ou mesmo durável, estando, ainda que imóveis, em constante deslocamento. 

Por ainda não estarem sujeitas a uma legislação específica confundiam-se o tempo todo, 

consistiam em aberturas possíveis. Espaço-liso, por excelência, conceito esmiuçado por 

Deleuze e Guattari (1997), em contraponto ao espaço estriado. O primeiro é vetorial, projetivo 

ou topológico, o outro, entretanto, é métrico: “num caso, “ocupa-se o espaço sem medi-lo”, no 

outro, “mede-se o espaço a fim de ocupá-lo.”” (p.25).   

 

 

Primeiro mapa de Fortaleza, feita pelo Capitão-mor Manoel-Francês, de 13 de abril 1726, na ocasião da 

instalação da Vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, data em que é comemorado o aniversário da 

cidade.   

A rua, na verdade, passou a ser um excedente, para logo em seguida ser 

transformada e assumir a função correlata a um depósito de excedentes. Este excedente, por 
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sua vez, passou a ser projetado. Não podendo mais serem ignoradas enquanto espaços de 

acontecimento, acabam ganhando status e visibilidade social, e com isso, força referencial, 

assumindo, principalmente, um caráter narrativo: as ruas passam a contar a cidade. Mas, ao 

mesmo tempo em que aparecem, são submetidas as desmedidos esforços que visaram o seu 

adestramento, afinal, não podiam continuar ociosas. Há uma espécie de fantasmagoria que 

paira sobre estas denominações. É como se estes fatos, a partir do momento em que são 

admitidos publicamente, passam a ser intimidados por uma meta abstrata: não podem mais vir 

a se repetir, e para que isso ocorra, investe-se em uma continuidade de decalques, imitação 

servil sem fim que divergem ao mesmo tempo em que igualam. Nesse caso, não é a repetição 

do fato em si que está em evidência, isso seria impossível, mas a transitoriedade do processo 

enquanto existência criativa, o que não pode, de modo algum, ser aceito. Ou seja, partindo-se 

de um princípio hierárquico, é possível fazer uma escolha gerativa e considera-se apenas um 

único parâmetro. 

Ao longo dos anos, observou-se um pretenso esforço de desmistificar estes 

acontecimentos cotidianos, usando-se, para isso, dispositivos de apropriação da rua enquanto 

espaço figurativo, que coubesse em um mapa, exprimido de suas qualidades (afetos) e de seus 

possíveis (modos de vida). Homenagens, lembranças e experiências selecionadas; as ruas 

passam a ser indecorosamente institucionalizadas. Ironicamente, passam a ser espaços de 

dentro
10

, muito bem definidos, e com isso, multiplicidades de mundos passam a ser excluídos 

de sua constituição. O espaço da rua, antes rico de trajetos (muito mais do que de pontos), 

perde em profundidade: já não é mais possível ir longe e ou mesmo por caminhos 

inesperados, ao contrário, passamos a temê-los. Os caminhos foram tornando-se hostis.  

 

1.2 O olho d´agua urbano 

 

Historicamente, ao longo de sua aparição espontânea – espaço liso indissociável 

do corpo das cidades - a rua fora transformada em lugar retificado, de orientação lógica e 

geométrica em oposição às ruas antigas, de traçados desiguais que se formavam 

espontaneamente e obedeciam a um seguimento topográfico de ocupação.   

                                                 
10

 Podemos pensar, em termos de cidade, em espaços de segurança, condomínios cercados por muros e aparatos 

que criam delimitações entre um dentro e um fora. Todo esse aparato, vale lembrar, investe em uma produção de 

medos e esperanças, que convergem, sobretudo, para comportamentos repetitivos e controláveis, que servem a 

um ideal de produção.  
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Rua vem do latim ruga, que pode significar dobra ou sulco. Isso se deve porque à 

época do Império Romano, as ruas, que ainda não eram assim denominadas, acumulavam 

profundos sulcos deixados pelas carroças, o que lhes inscrevia um aspecto rugoso. A rua é o 

que podemos chamar de solo urbano; é hoje um solo capeado, impermeável, compactado e 

expropriado de seus nutrientes, perdeu, por assim dizer, a sua malemolência, capacidade de 

ser modelada e de assumir outras formas. As “rugas” ainda persistem, ainda que assumam 

outro caráter e adicionadas de novos ingredientes.  

É o lugar, apesar de tudo, em que circulam os caleidoscópios que compõem a 

cidade, espaço que corta e abarca toda a extensão urbana. É através dela que o espirito 

coletivo se lança. Rede turbilhonar que pulsa, conecta e transborda. Emaranhado de portas 

que oferecem múltiplas entradas, lugar onde a cidade torna-se possível e palpável, ainda que 

encarnada de marcas, cicatrizes e rastros, resultados de processos que tentaram exorcizá-la de 

sua imponderabilidade. A rua, tal qual a concebemos aqui é aquilo que compreende e “faz o 

microcosmo da cidade, o cerne de seu ser.” (PECHMAN; KUSTER, 2007, p.05).  

Ao tomarmos a rua como o espaço de aparição da cidade, este no sentido em que 

colocou Hannah Harendt (2009), como espaço em que apareço para os outros na medida em 

que os outros aparecem a mim, - relação contigua -, podemos então afirmar que enquanto 

nascente das cidades, as ruas carregam em si uma incrível força potencial, espaço em que as 

vivências podem ser postas em prática de modo coletivo; na rua, só é possível estar entre.  

Rua: o olho d´agua urbano. De alma encantadora, fundamentam, nas palavras do 

cronista João do Rio, os desejos originários que nos acompanham desde nossos primeiros dias 

de vida. De fato, se não resguardasse esse caráter enigmático, que não aparece senão mediante 

uma experiência física de contato, não incitaria a curiosidade. “Ora, a rua é mais do que isso, 

a rua é um fator de vida das cidades, a rua tem alma”. (DO RIO, 2008, p.29).  

Se, de acordo com João do Rio, as ruas apresentam características tão próprias 

quanto qualquer pessoa e, se essas características são essenciais na formação dos sujeitos, 

podemos imaginar um forte sufocamento às suas presenças, mais especificamente no que diz 

respeito as muitas formas de interação e relação sociais mais diretas, lugar de encontro e 

efervescência. São criados, assim, objetivos ilusórios que satisfaçam a necessidade de posse 

deste espaço que conduza o habitante a um modo de vida mais elevado.  

Dentro dos objetivos traçados por este novo ordenamento, a setorização que dividia 

o espaço urbano entre residências, trabalho, lazer e circulação visava eliminar a 

mistura de atividades que o caracterizava até então, eliminando também a grande 

quantidade de pessoas que transitavam a pé nas ruas. Qual a maneira mais eficiente 

de atingir esse objetivo senão eliminando a própria rua? (PECHMAN; KUSTER, 

2007, p.10) 
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Ao longo de sua história, ao mesmo tempo em que cresceu e passou a ter papel 

decisivo e central, deixou de ser um lugar de abrigo aos pedestres, configurada cada vez mais 

em lugar de trânsito. O urbanismo surgiu, enquanto disciplina, para modernizar as cidades, 

para transformar as antigas em grandes metrópoles modernas, o que significava:  

transformar as antigas ruas estreitas e labirínticas em grandes vias de circulação para 

automóveis, reduzindo assim as possibilidades da experiência corporal direta, 

através do andar pelas ruelas, e, indiretamente, as possibilidades de experiência da 

alteridade urbana. (JACQUES, 2012, p.31-32)  

A cidade massificou-se, multiplicada de espaços que propiciavam deslocamentos, 

destravada de suas rugosidades e agora rebentava de exibicionismos e espaços luminosos. 

Neste processo, e não seria exagero comparar a um rolo compressor, o urbanismo desenhou a 

cidade de acordo com um único viés. Servia a um único propósito e uma única prerrogativa de 

cidade, como se tentasse a todo custo, uma eliminação, um sufocamento daquilo que um dia 

teria sido uma cidade, ou pelo menos, uma cidade em que as pessoas pudessem partilhar de 

alteridades. Esse movimento, entretanto, é pavoneado de contradições e não se concretizou 

em sua totalidade. Uma das grandes contradições é exatamente a incômoda presença dos 

rejeitos que foram gerados. Na Paris do século XIX após as intervenções que derrubaram 

centenas de prédios, destruiu bairros inteiros e obrigou o deslocamento de milhares de 

pessoas, a paisagem fora tomada por destroços e restos, sobras que demonstravam, sobretudo, 

o quanto a cidade começava a exceder-se.  

Ao lado do brilho, os detritos: as ruínas de uma dúzia de velhos bairros — os mais 

escuros, mais densos, mais deteriorados e mais assustadores bairros da cidade, lar de 

dezenas de milhares de parisienses — se amontoavam no chão. (BERMAN, 1986, p. 

150)  

Essa preterida totalização quedou-se impossível: a cidade só fora possível a custa 

de seus excedentes. A exposição eclodiu para todos os lados. Ainda que direcionada por um 

ideal, que afastava e reprimia os considerados indignos de participar daquele espetáculo 

dramático ao qual a cidade havia se transformado, essa ordem não foi capaz de expulsá-los, 

ou mesmo, eliminá-los, ao contrário, acabou por cria-los, o que não é nenhuma novidade, 

como bem ressaltou Lewis Munford (1991) sobre um suposto lado negativo que agora se 

integrava ao corpo das cidades: “Os camundongos, os ratos e as baratas, por sua vez, tiraram 

partido das novas colônias e formaram anexos mais do que permanentes a elas.” (p.20-21) A 

presença marginal, animais que são relacionados a sujeira, a deterioração, ao asco a tudo 

aquilo que abominamos em nossas construções, já estavam presentes nas origens da cidade. A 

cidade moderna vigorava, investida de músculos maiores, mas seguiu incapaz de expurgar por 
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completo estes seres indesejados. Acabou, ironicamente, fazendo aparecer aqueles que sempre 

desejou eliminar.  

A rua é uma ficção e pode escoar por tantos lugares quanto possíveis. Está nas 

entrelinhas de sua composição. Corpo orgânico, tal como expresso por Mario Quintana, que 

diz examinar o mapa da cidade tal qual a anatomia de um corpo humano. O olho d´agua, 

mesmo lamacento e repleto de resíduos poluentes, que o encobrem em sua superfície e lhes dá 

uma aparência grotesca, ainda resiste e respira.  

Em Fortaleza nunca existiu uma “adesão integral dos habitantes locais à tiponímia 

consagrada na escrita das placas” (SILVA E FILHO, 2004, p.54). Isso passa a sugerir uma 

vitalidade, de força tipicamente popular que não se conforma com essas imposições, que nada 

mais são do que tentativas preencher aquilo que consideram ser uma lacuna, quando, na 

verdade, acabam exatamente por criar essas lacunas, com nomenclaturas outras, estratégias de 

controle que não correspondem à realidade das ruas, gradualmente apartada de seu próprio 

cotidiano.  

Sobre estas práticas que podemos chamar de desobediências cotidianas, Michel de 

Certeau (2014) deu o nome de tática em oposição a estratégia, que seria a tentativa de 

manutenção do poder. A tática, segundo o autor, é acionada por sujeitos cujos 

comportamentos desviantes fogem ao estatuto dominante de normatização do cotidiano, que 

definem usos e funções. São formas de inserção e de utilização dos espaços da cidade que 

burlam (ainda que de forma inconsciente) os sistemas de modulação e controle que são postos 

em evidência.  

As grandes cidades do mundo ocidental passaram a ser estruturadas e pensadas, 

principalmente no decorrer do século XIX, de acordo com uma orientação bastante precisa e, 

no entanto, quando dedicamos um olhar táctil mais apurado com a cidade, somos jogados a 

uma realidade que sinaliza uma forte desorientação, intimamente a relacionada a um 

inacabamento, que por sua vez, é uma afirmação da incapacidade de domesticá-las 

completamente. São tantas as ruas que elas acabam perdendo-se, sendo impossível localizar-

se o tempo inteiro.  

Na cidade, misturamo-nos sempre – mesmo quando não há desejo de mistura –

desenhando, com nossa heterogeneidade, uma configuração plural e cambiante. 

Híbrida e contraditória. Antagonismos diversos se inscrevem no corpo da cidade, 

justamente onde o conflito se pronuncia de maneira mais ou menos ruidosa. 

(HISSA; NOGUEIRA, 2013, p.05)  

Essa sensação de inacabamento percorre boa parte dos relatos de Marco Polo, por 

exemplo, quando discorre acerca da impossibilidade de descrever a cidade de Zaíra:  
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A cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos 

ângulos das ruas, nas grades das janelas, no corrimão das escadas, nas antenas dos 

para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, 

serradelas, entalhes, esfoladuras. (CALVINO, 1990, p.15)  

A cidade não pode ser descrita através das medidas que compõem e organizam o 

seu espaço tal como está, as suas partes são compostas por rastros de memórias que também a 

constituem, não como elementos expressos, que podem ser absorvidos e apreendidos com 

uma simples pincelada do olhar. A cidade não estaciona na superfície de seus elementos.  

Fortaleza, ainda no século XIX, seguindo a tendência de outras cidades brasileiras 

adotou o caminho do progresso como projeto de vida, olhar arrogante em direção ao futuro e 

passou a ser constituída a custa de diversas e costumeiras demolições. O pesquisador e 

historiador Christiano Câmara, em um breve artigo-desabafo, de junho de 2000, intitulado 

Fortaleza sem rosto, assim nos diz:  

Fortaleza não tem rosto arquitetônico, posto que, de tempos em tempos, sua 

fisionomia é alterada, a fim de atender não a melhoria de vida de seus habitantes, e 

sim aos interesses dos que querem enriquecer derrubando e construindo prédios 

públicos. Para lembra-los ficam somente as fotos antigas, quando conservadas.   

A descaracterização da Praça do Ferreira
11

, no início dos anos 20 (não fora a 

primeira e nem a última), executada pelo Prefeito Godofredo Maciel (que hoje dá nome a uma 

grande avenida da cidade), por exemplo, pode ser ainda observada, com maior ou menor 

incidência em muitos dos espaços públicos de Fortaleza, sempre alicerçadas no argumento de 

atender a determinadas necessidades sistemáticas de ordenamento.  

destruíram os melhores atrativos da Praça do Ferreira: demoliram impiedosamente 

os Cafés-quiosques; levaram, não se sabe para onde, as grades que o circulavam; 

arrancaram os trilhos dos bondes; recortaram-lhe o piso, destinado a estacionamento 

de automóveis. Mas a praça resistiu, não se sentiu diminuída de sua força catalítica; 

nada perdeu da força centrípeta que a fazia um caleidoscópio, um colorido mosaico, 

o corte transversal das atividades e emoções da urbe. (GIRÃO, 1977, p.132) 

Os tempos e os pretextos seguem os mesmos, espelho sem memória. Fortaleza 

parece gostar de avançar, mas sempre em direção a um futuro que tem sido, desde muito, um 

passado tão presente quanto as pretensas tentativas de atestar o seu desaparecimento. Cidade 

que não se concretiza senão através de fragmentos sem fim que se espalham por toda a sua 

extensão. “Aqueles para quem a cidade não é apenas um amontoado de pedras, (...), muito 

sofrem quando a sua terra é destruída, ou muda inteiramente de feição” (NOGUEIRA, 1980, 

p.104).  

                                                 
11

 Ao longo dos anos, esta praça, a mais simbólica e importante praça da cidade, passou por diversas 

remodelações, a primeira delas, no início do século XX, na administração do intendente municipal Guilherme 

Rocha.  
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Recorrência inquietante: em Fortaleza, parece que todos os caminhos insistem 

devotadamente partir de um princípio fundador, um marco zero - quantos marcos zero 

acumula Fortaleza? - É como se a todo instante se proclamasse a emergência de uma nova 

cidade, que se configura como um desfile cafona de fantasias obreiras e salvadoras.  Ressalte-

se, entretanto, que “como criação histórica de longa duração, as cidades não são construídas 

propriamente num ato fundador e heroico, mas na sucessão do tempo e com esforço anônimo 

de várias gerações” (SILVA FILHO, 2004, p.22). Fica, portanto, em suspensão a eterna 

frustração em função destes investimentos egoístas, adoçados de incapacidades de inventar 

novos percursos.  

Temos então a caracterização de um espaço que constantemente atenta sobre si, 

isso sem falar na afamada recorrência de uma cidade que não assume e tampouco encara suas 

mazelas, o que sugere um contexto extremamente hostil. Ao que consta, Fortaleza cresceu à 

força, ou só de birra, querendo se impor à revelia do quadro natural e outros tantos obstáculos 

geográficos que a rodeavam. No entanto, parece nunca ter aprendido a crescer, detalhe 

virulento que a acompanha desde sua formação: “o grupo urbano que se arrumava em volta do 

forte de Nossa Senhora não sabia crescer” (GIRÃO, 1979, p.47). Este fato, diga-se, pode ser 

encarado como um estado de contraposição natural a este desejo insano de crescimento que, 

ao longo dos anos, precisou ser acuado, ou pelo menos, maquiado.  

O inglês Henry Koster, que visitou Fortaleza, ainda uma Vila, no ano de 1809, a 

descreveria em suas muitas nuances. A destacar, uma curiosa passagem, conhecido fato 

histórico acerca do Forte que dava nome ao lugar:  

Contém peças de canhão de vários calibres, apontados para muitas direções. Notei 

que a peça de maior força estava voltada para a Vila. A que estava apontada para o 

mar não tinha calibre suficiente para atingir um navio no ancoradouro comum 

(GIRÃO, 1979, p.61).  

Essa característica expõe nitidamente a sua ferida que, paradoxalmente, é também 

uma brecha de inserção
12

. Não há um movimento rasteiro que procure mascarar ou macular 

todos estes processos que investem em sucessivas demolições, remoções e expansões. Eles 

são abertos e acontecem a vista de todos, um bate e volta, sem o menor constrangimento ou 

disfarces hábeis; ameaça indistinta que vem de dentro.  

                                                 
12

 A grande quantidade de lixo em Fortaleza serviu em meu percurso de pesquisa como uma necessidade de 

entender e ouvir a cidade, que por sua vez, me levou a elaboração de práticas criativas e modos de interação com 

estas realidades residuais e fragmentárias, que apesar da grande quantidade em que são produzidas, são 

veladamente ignoradas.  
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Exemplo emblemático é o caso das calçadas altas, narrativas presentes em muitas 

crônicas sobre uma suposta Fortaleza de outrora, ainda que ironicamente atual. Uma Fortaleza 

velha, de fato, título que dá nome ao livro de crônicas de João Nogueira, mas que, apesar de 

caduca, parece nunca ter envelhecido, sempre fora velha, substituindo-se apenas os 

aborrecimentos.  

Deve ter sido a Câmara Municipal que mandou abaixar o calçamento daquele trecho 

da Rua Amélia, deixando-a no nível atual. Em consequência, as calçadas que 

acompanhavam e conservavam a ondulação do terreno ficaram altas, e, em alguns 

pontos, com cerca de dois metros acima do novo calçamento (NOGUEIRA, 1981, 

p.124).  

Cidade desnivelada. Sinuosa e estreita. Desigual e perigosa. Serão as calçadas a 

metáfora para um melhor discernimento sobre as coisas que acontecem aqui? O mesmo João 

Nogueira (1981) em uma passagem desta crônica descreve as consequências diretas e pouco 

sutis desta falha estrutural: “vários transeuntes levaram ali boas quedas” (p.124). Não são 

apenas as árvores e os edifícios que tombam por aqui, também aqueles que se arriscam a 

percorrer as ruas, retas, mas indigesta de defeitos, estão sujeitos a perder o equilíbrio.  
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 Planta da Cidade de Fortaleza e Subúrbios produzida pelo engenheiro Adolf Herbster em 1875, já com os 

boulevares. 

As calçadas foram expurgadas de sua condição originária. Rasgaram-se, também 

em Fortaleza, imensos bouvelares
13

, espelhos mal feitos da Paris à época, capital do século 

XIX, conforme Walter Benjamin, com o objetivo primário de facilitar a circulação dos 

automóveis, sem, contudo, primar por qualquer zelo para com o espaço do pedestre, 

diligentemente negligenciado. Mas isso não ficou restrito somente ao período em que a 

modernização da cidade começou a ser implantada. Essas anomalias continuaram a se repetir 

e foram acumulando-se, tornando-se marcas incontestes de sucessivas administrações 

públicas.   

As ditas “calçadas altas”, ainda compondo a paisagem urbana em plena década de 

40, eram geralmente resultado de intervenção inadequada do poder municipal que 

abaixava o leito de uma determinada rua criando desnível em relação aos passeios. 

(SILVA E FILHO, 2004, p.114)   

                                                 
13

 Hoje estes são conhecidos como as avenidas Dom Manoel, Duque de Caxias e Imperador. Destes, somente a 

Dom Manoel teve o seu nome modificado, antes, chamava-se Conceição.  
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Há uma gritante dificuldade de se locomover por esta cidade, pouco afeita à 

mobilidade. Suas ruas parecem carregadas de incômodos. Qualquer um que ouse encará-las, 

irá se deparar com uma imensa gama de obstáculos. Se antes as calçadas eram altas, hoje, em 

muitas ruas, sequer existem calçadas, e assim, não é de espantar que haja uma tamanha 

semelhança do pedestre com as árvores, pois aquele que caminha é também um ser menor, 

também uma espécie em extinção.  

Estas dificuldades em Fortaleza não se dão por sua geografia ou por suas ruas 

intermináveis. Aqui não há ladeiras e seu traçado xadrez proporciona uma fácil localização, 

inclusive para aquele que ainda não está familiarizado. No entanto, há uma torrente de 

desestímulos físicos, a começar pelo sol e a ausência de sombras, passando pelo lixo e a má 

estrutura das calçadas que parecem se desmanchar a cada passo. Em muitas delas, carros 

atravancam as passagens; outras foram engolidas pelo mato, buracos são frequentes; rampas 

de alvenaria que se conectam a residências facilitando a entrada dos carros nas garagens 

sinalizam uma breve privatização do espaço. Sob esse aspecto, é irônico pensar que Fortaleza 

tenha se calçado, utilizando a expressão do livro de Otacílio de Azevedo, já que suas calçadas 

pouco servem aos passantes.  

Ainda em 1841, manifestara-se, sobre ela, dessa forma, o pastor protestante 

americano, Daniel Kidder: “a cidade é inteiramente construída sobre areia. Se 

andarmos a pé a areia incomoda os pés! Se o sol está quente, ela nos queima e, se 

sopra o vento, a areia enche-nos os olhos. São de areia os leitos das ruas e o passeio 

lateral, com exceção dos pontos pavimentados com lages ou tijolos. Quer saia a pé, a 

cavalo ou em algum veículo, a areia nos incomoda sempre! E não raro são 

necessários dez bois para um só carro. (GIRÃO, 1979, p.104)  

Mesmo com a pavimentação das ruas, que teve início em 1857, enterrando a areia, 

esse incômodo de andar pelas ruas de Fortaleza persiste. A areia foi substituída por outros 

compostos, de igual ou maior crueza. Elementos que carcomem a paisagem, rugas, ainda elas, 

que criam cercas e impedem os corpos de experimentar a cidade.  

Com tudo isso, há que se considerar uma surpresa histórica: “sem dúvida alguma, 

a existência de uma cidade das dimensões de Fortaleza é um mistério, pois nada, em 

princípio, parecia admitir desenvolvimento de tal porte” (DE CASTRO, 1977, p.09). Essa 

perplexidade é evidente também na continuidade do relato do mesmo Henry Koster, viajante 

estrangeiro bastante familiarizado com uma porção de outras cidades ao redor do mundo e 

conhecedor dos fatores que alocavam e direcionavam as suas formações de base.  

Não é muito para compreender-se a preferência dada a este local. Não há rio e nem 

cais e as praias são más e difícil acesso. As vagas são violentas e o recife oferece 

proteção bem diminuta aos navios, viajando ou ancorados perto da costa. (GIRÃO, 

1979, p.61)  
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O próprio Raimundo Girão, recorrendo aos diários de Matias Beck, expõe 

descrição similar:  

Não havia perto os veeiros para catas, não aflorava o massapê suculento para os 

canaviais de açúcar, sobre não correr nenhum rio de grande curso que levasse ao 

sertão. Não havia fontes, nem contrastes mais eloquentes. Nada que lembrasse o 

soberbo. (GIRÃO, 1979, p.47)  

Temos então o retrato desgostoso de uma cidade de contornos impossíveis, 

incompreensível se vista de acordo com a sua função originária. Nasceu cambaleante, (pernas 

tortas, talvez?), não muito ciente sobre que propósito ou caminho deveria obedecer, mas 

apesar disso, acabou resistindo e sobrevivendo a sua própria implosão.  

Esteve sempre permeada por impulsos de dominação regrados por decisões 

enigmáticas e pouco convictas que vinham de todos os lados, o que pode ser um indício 

explicativo para o cartel de dúvidas que assomam a sua organicidade. Intenções espelhadas, a 

maioria trespassada por indivíduos crivados de interesses próprios.  

Apesar desta imagem em desacordo estrutural, não podemos nos esquecer da 

potência criativa a qual nos referíamos acerca das narrativas esquecidas e invisibilizadas por 

dinâmicas de atualização. Fortaleza é dotada de um horizonte devastado por espaços vazios e 

sem consciência que precisam ser exploradas para além de uma racionalidade civilizatória e 

higienista. Como investir nestas narrativas?  

 

1.3 Espaço hostil 

                   

Toda essa fantasiosa elaboração hostil promoveu uma deliberada eliminação de 

vozes em sucessivas ações de adequação, entendidos como seres que precisam ser “ajudados” 

a alcançar uma posição mais digna para se viver no mundo. Uma tentativa antropocêntrica e 

arrogante de limitar presenças outras, que expressassem outras possibilidades de habitar o 

espaço da rua.  

Destas vozes sempre em estado de remoção, as das árvores chamam atenção 

crucial. As ruas enquanto morada para as árvores se apresentam como um ambiente áspero e 

hostil ao seu desenvolvimento, e nesse aspecto, a rua, espaço de moradia, é também um 

espaço discursivo, lugar de fala. “A árvore de rua é uma espécie ameaçada”, declara Whiston 

Spirn, ressaltando a relação direta deste com o empobrecimento das condições ambientais e 

ecossistêmicas das zonas urbanas, o declínio destas é indicativo do declínio da própria cidade, 
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ou pelo menos, uma concepção de cidade democrática e saudável, o que implicaria 

acrescentar: habitável.    

Estas árvores levam uma vida marginal. Expostas a um habitat de caráter hostil e 

de extrema rudeza, são forçadas a lutar bravamente, ainda que de forma silenciosa, por sua 

sobrevivência. Seu tempo de vida é diminuído, seu crescimento é retardado e suas 

caraterísticas acabam sendo dilapidadas, tendo que se adaptar a condições que não 

correspondem a sua natureza: “uma calçada não oferece o espaço necessários, os nutrientes ou 

a água que uma árvore necessita para crescer. É um ambiente hostil à vida”. (SPIRN, 1995, p. 

193). São também, seguindo o lastro desse processo, vítimas fugazes da expansão espacial: 

“áreas verdes são muitas vezes vítimas dos departamentos de obras viárias e instituições 

públicas que necessitam de espaço para se expandir” (SPIRN, 1995, p.192).  

Sua presença na rua, de modo geral, nada mais é do que um elemento artificial. 

Não tem uma natureza própria e independente, visto que podem ser colocadas e retiradas a 

qualquer momento, em um estado de permanente dependência do homem, ainda que isso 

resulte em um custo econômico elevado. Acabam compondo a paisagem urbana apenas como 

elementos ornamentais, desempenhando assim, “um papel menor, decorativo” (SPIRN, 1995, 

p.190).  

Este lugar ignorado, este pequeno percentual ao qual são destinadas a vegetação 

urbana
14

, explicita com clareza o caráter desta produção de restos que se espalham nas ruas da 

cidade. O lugar a qual as árvores tem para se desenvolver nada mais é do que um resto, uma 

migalha. Um espaço mínimo que parece, com mais ou menos ênfase, a depender do lugar, 

evidenciar um processo de desaparecimento. As árvores, portanto, gritam, ainda que em tom 

abafado, sobre a árida realidade das ruas a qual são jogadas covardemente para travar um 

combate desleal: “o fato de a árvore de ruas e calçadas sobreviver de alguma forma é mais 

surpreendente do que o de ser tão curta sua média de vida” (SPIRN, 1995, p.194).  

Devemos também, pensar em como se debatem, de forma subterrânea, 

desesperadas, em busca de um lugar em que possam seguir seu curso natural. Anunciam assim 

um movimento rasteiro, coroado de negligências, descasos e deturpações. A árvore da rua está 

na rua, mas não pode habitar a rua. Dessa forma, é também elemento da rua, mas que, 

paradoxo catastrófico, não pode permanecer na rua, ou seja, é também um excedente. A rua, 

desse modo, acaba refletindo sobre si mesma o seu próprio desaparecimento, movido, 

                                                 
 
14

 Isso sem considerar outros fatores tão primordiais quanto, como a manutenção, os cuidados no manejo do solo 

e os aspectos climáticos, o lugar onde serão plantadas, e a escolha criteriosa das espécies.  



32 

 

principalmente, por um esvaziamento de suas qualidades de produção de vida; não exerce 

qualquer privilegio de movimento, ao contrário, a todo instante é adicionada de dispositivos 

de barragem, que acabam por enfraquecê-las.   

Este ato de produção de restos que se acumulam e podem ser observados e 

constatados em maior ou menor grau nas ruas de Fortaleza não se configura como novidade 

ou exceção neste contexto:  

Vivemos tempos hostis nesta cidade. Temos assistido na sequência dos dias a um 

escandaloso arvorecídio, a violência sumária e descabida contra seres tão essenciais 

à vida saudável neste planeta, personagens fundamentais, e porque não dizer 

protagonistas nos papéis da diminuição do calor, da melhoria da qualidade do ar, da 

redução dos ruídos, das enchentes, e da garantia de muitas espécies, inclusive a 

nossa. 
15

 

As árvores, para quem costuma andar “olhando para o alto”, provocam confusões 

(contusões também) indiciais. Mistura de filamentos e correntezas em suspensão; sombras 

que vazam feixes de luz. Integração de continentes. Entre si, reverberam uma paisagem em 

constante ebulição. Imensos detalhes (colcha de retalhos natural) que se cruzam e rompem os 

limites e as fronteiras determinantes do ir e vir. As árvores, com seus galhos e frondosas 

folhas e flores, convidam o olhar a se perder dos caminhos e das sensações elaboradas.  

Ouvir as vozes polifônicas destes seres parece ser um ditame de urgência nos 

termos dos dias correntes. Ouvir, nesse caso, é também inventar processos de audição, como 

imensos megafones de madeira posicionados em uma floresta na Estônia com a intenção de 

amplificar os sons da mata
16

. Ou então, microfones geológicos (ou seriam estetoscópios da 

terra?) de Doug Aitken no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, que permitem ouvir os sons 

inalcançáveis de um subsolo (seriam as vísceras da terra ronronando?) em constante 

abundância de processos que se movimentam sem que tenhamos ciência de sua imponente 

incidência. A natureza, muito mais do que uma simples convenção institucional, o tempo 

inteiro, nos faz provar de um indecente senso de insignificância.  

Para o olhar desatento, árvores e parques são os únicos remanescentes da natureza 

na cidade. Mas a natureza na cidade é muito mais do que árvores e jardins, e ervas 

nas frestas das calçadas e nos terrenos baldios. É o ar que respiramos, o solo que 

pisamos, a água que bebemos e expelimos e os organismos com os quais dividimos 

o nosso habitat. A natureza na cidade é uma força poderosa que pode sacudir a terra, 

fazendo-a deslizar, deslocar-se ou desmoronar-se. (SPIRN, 1995, p.20)  

                                                 
15

 Artigo publicado no jornal O estado em 27 de maio de 2014, de autoria de Juliana Manta. Último acesso em 

17.11.2015. Link: http://www.oestadoce.com.br/noticia/um-frondoso-angelim-marighella 

 
16

 Para mais informações sobre esta intervenção: http://inhabitat.com/oversized-wooden-megaphones-in-

estonia-amplify-the-sounds-of-the-forest/. Último acesso: 13.11.2015.  

 

http://www.oestadoce.com.br/noticia/um-frondoso-angelim-marighella
http://inhabitat.com/oversized-wooden-megaphones-in-estonia-amplify-the-sounds-of-the-forest/
http://inhabitat.com/oversized-wooden-megaphones-in-estonia-amplify-the-sounds-of-the-forest/
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No livro Geografia Estética de Fortaleza, o historiador Raimundo Girão reuniu 

em um capítulo intitulado árvores que falam, histórias de árvores célebres na historia da 

cidade, que, segundo ele, caracterizam-se como fundamentais e imprescindíveis à paisagem e 

ao cotidiano urbano de Fortaleza. 

Cantam-na os poetas e enaltecem-na as páginas da prosa em ditirambos de 

verdadeiro culto, felizes de sua sombra protetora e suavizante, da sua majestade 

estética, da delícia de seus aromas, dos pomos saborosos que dadivosamente 

oferece. (GIRÃO, 1979, p. 109) 

É louvável a tentativa de atribuir a elas um espaço no contexto histórico da 

cidade. Nada, no entanto, que ultrapasse a sua prevalência de espaço homenagem, serventes a 

contemplação. No final, é como se o homem sempre precisasse lhe acrescentar alguma coisa. 

Nosso olhar está sempre lhe dedicando uma falta, e precisamos completa-la, sua 

indeterminação nos incomoda, tal como as ruas. Dessa forma, ainda que se diga que elas 

falam, não ouvimos de fato a sua voz.  

Ignora-se o lugar de existência da árvore enquanto mundo imanente, com ponto 

de vista próprio. Sua “presença”, impedida de expressar-se, impedindo de falar, se restringe a 

um objeto cênico com o qual permite a determinados personagens, previamente escolhidos, 

contracenar. Ser estático, mero ponto de partida para desenrolares urbanos, e nesse contato, 

novamente nos deparamos com a imobilidade.  

Sobre a terra que ocupamos com calçamentos e pisos impermeáveis e tão 

largamente exploramos e aterramos, pouco temos conhecimento prático. Sequer a pisamos. O 

solo, entidade preceptora é um organismo vivo e transbordante. As árvores sabem disso. Nós, 

que vivemos soterrados e soterrando, não. Pisar outra vez na terra torna-se, a cada dia, uma 

tarefa mais árdua. Para encontrar o solo precisamos transformar nossos pés em pás. Mas não 

basta apenas encontrar o solo, precisaremos recuperá-lo.  

Vinciene Despret (2013) em uma carta dirigida ao artista Alexis Rockman, 

comenta sobre a necessidade de resistir a perda do real através do cultivo de recomposições 

míticas e imaginativas de formas de vidas que desapareceram. Isso nada mais é do que fazer 

existir os restos, de fazer ver não somente aquilo que ficou/sobrou, mas aquilo que pode vir a 

ser, aquilo que pode ser composto ou reconfigurado de forma a trazer a tona, ainda que pelo 

viés da fábula.  

A questão não é mais o lamento ou o luto que poderemos experimentar com cada 

perda, mas o que este mundo está perdendo. Porque se a realidade mesma deste 

mundo é composta de múltiplos pontos de vista sobre ele, de diferentes maneiras de 

vivê-lo e habitá-lo, de todos os usos, invenções e percepções que o fazem existir e 

dão a ele sua espessura e densidade, então com cada extinção uma pequena parte 

daquela realidade se perde. (DESPRET, 2013, s/p).  
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Do mesmo modo, podemos pensar este processo, que é um processo de extinção, 

sob outra perspectiva, - pelo menos no que diz respeito a cidade - a da possibilidade da 

cidade, e mais especificamente a rua, enquanto depósito de excedentes, de multiplicar e 

inventar narrativas, a partir e com estas sobras, oferecendo rearranjos fractais destas forças de 

morte e impulsionando outros lutos, mais ativos e intempestivos, que se sobreponham ao 

simples lamento. Não mais um comportamento contingente de sensibilização, mas sim uma 

ação poética e metamórfica que proponha novas interfaces criativas e inventivas com estes 

mundos que desapareceram, mas que ainda podem reverberar e ser agenciados sob outros 

formatos e outras instâncias de vida.  

Morreu uma forma diferente de ver, viver, habitar e experimentar o mundo. 

Devemos ter isso em evidência. As possibilidades de conexão entre mundos fora destroçada 

por circuitos e intuitos condutivistas, que preenchem o espaço de forma métrica, que nada 

mais é do que o resultado da medida que leva um corpo qualquer de um ponto ao outro, 

espaço definido por suas medidas que informam os limites e as formas de ocupação do 

espaço.  

Perdeu-se uma conexão com esta natureza onipresente, que transborda por todos 

os lados. As ruas da cidade, a julgar por esse panorama, estão repletas de naturezas que 

faltam. A natureza, negligenciada durante todo esse processo, passou por uma compactação. 

O riacho Pajeú, mais uma vez, pode nos servir de base. Sua existência nos dias de hoje é 

quase toda subterrânea. Foi canalizado e em parcos trechos aparece, em um estado de 

condescendência humana, a céu aberto. Isso em uma extensão total de 5 km. Quando aparece 

é por estar imbricado a uma estrutura de urbanização, um parque
17

, por exemplo. Surge como 

um elemento a mais, passando a compor a paisagem, como se tivesse sido colocado 

artificialmente, ou mesmo em um ato compensatório, e ainda, e pior, como se fosse um 

homenageado, e nesse caso, ele é uma espécie de monumento vivo, ou morto-vivo? um riacho 

zumbi? Todo o seu entorno é descaracterizado de sua natureza originária. Dá-se a entender de 

um melhoramento, como se espremer um riacho fosse algo digno de ser celebrado.  

A natureza fora gradualmente extraída da cidade, até chegar quase a um estado de 

exílio forçoso. Neste aspecto, ambas (natureza e cidade) acabaram por serem concebidas 

como entidades não apenas distintas, mas opostas e impossíveis entre si. Fragmentadas entre 

si e esquecidas de sua imbricação embrionária. Na cidade, estamos expostos a um cansaço 

                                                 
 
17

 De fato, há o Parque Pajeú, que foi criado em 1982 como fruto da urbanização das margens do riacho Pajeú. 

Para mais informações: http://www.fortalezanobre.com.br/2012/05/parque-pajeu.html.  Acessado pela última vez 

em 10.11.2015.  

http://www.fortalezanobre.com.br/2012/05/parque-pajeu.html
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doentia, uma natureza relegada a um espaço específico, espaço de condescendência, espécie 

de honra ao mérito, medalha de reconhecimento por seus esforços, em uma tentativa tacanha 

de considerar a sua importância através de uma concessão mínima, mas que na verdade, 

cheira a subserviência. Isso é levado adiante e retroalimentado por um ideal de competição, 

em que a cidade precisa se afirmar diante da natureza, obrigada (como se isso fosse possível) 

a se refugiar em outros espaços, distantes da cidade, o território civilizado e o território 

selvagem.  

A cidade é o lugar em que o desperdício se insinua e se propaga. Como diz Saskia 

Sassen (2012): “global problems result from the aggregation of production and consumption, 

much of which is concentrated whitin the world´s urban centers (p.37)”
18

. No entanto, longe 

de ser um problema insolúvel no contexto das cidades, há que se aprofundar mais atentamente 

sobre sua capacidade produtiva e inventiva, que é constantemente posta em duvida, de 

desenvolver novos modos de vida que cultivem ao invés de remover. “The city is one of the 

strategic sites where most of questions about enviromental sustaintability became visible and 

concrete”.
19

 (SASSEN, 2012. p.36).  

O antropólogo Bruno Latour denomina de híbridos aqueles seres e objetos 

inclassificáveis que faz tremer a divisão entre natureza a cultura em nossa sociedade. Os 

híbridos são as misturas que a todo instante multiplicam-se, criando redes, e apesar das 

tentativas de contê-los, transitam entre estes dois campos, campos fabricados. O híbrido é 

uma redefinição destas classificações impostas. Nesse sentido, a empreitada de unificar a 

cidade em um único paradigma social acaba por gerar outras “cidades” possíveis, como 

resíduos desse processo e que a todo custo trabalham para o seu apagamento.   

A cidade não é nem totalmente natural nem totalmente artificial. Ela não é 

“inatural”, mas, antes, uma transformação da natureza “selvagem” pelos seres 

humanos para servir às suas necessidades. (SPIRN, 1995, p.20)  

Faz-se necessário, portanto, ir além de breves soluções administrativas e entender 

que fazemos parte de uma biosfera e que para caber dentro dela precisamos, em caráter de 

urgência, conhecê-la melhor e tomar consciência do valor intrínseco a tudo aquilo que integra 

a cidade, compreendendo-a não como um espaço feito por humanos e exclusivamente para 

humanos. Eduardo Viveiros de Castro em uma entrevista de 2013 nos dá a deixa: “melhorar 

                                                 
 
18

 Em uma tradução livre: “O problemas globais são resultado da acumulação de produção e de consumo, a 

maioria destes está concentrado nos grandes centros urbanos”.  

 
19

 Em uma tradução livre: “A cidade é um dos lugares estratégicos em que a maioria das questões que se referem 

a um ambiente sustentável se tornam visíveis e concretas”.  
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as condições ambientais é assegurar as condições de existência das pessoas”
 20

. Precisamos 

avivar a necessidade de encarar os problemas da cidade como questões de raízes ambientais.  

Esse conhecer diz respeito a um procedimento que as cidades nunca devem tomar 

por esgotado, o de transformar suas necessidades, mas sem tomar a natureza como ajuda de 

custo. Ser híbrido, nesse caso, parece inferir em uma necessidade de conectar-se aos ciclos ao 

invés de interrompê-los em sistemas lineares que visam, sobretudo, uma produção mono. Ao 

fazer este corte classificatório, temos uma brusca diminuição dos valores intrínsecos e das 

responsabilidades de nossas ações. Esse corte nos faz acreditar em um falso excepcionalismo 

humano, que, mais do que nunca é preciso que recusemos. É um primeiro passo para, pelo 

menos, impedir a proliferação de novos espaços hostis para as diversas formas de vida com as 

quais a cidade convive.  

 

 

Parque Pajeú. 

 

 

 

                                                 
 
20

 Entrevista disponível no link: http://www.ecodebate.com.br/2013/12/17/o-capitalismo-sustentavel-e-uma-

contradicao-em-seus-termos-diz-eduardo-viveiros-de-castro/ Acessado pela última vez: 22.21.2015.  

http://www.ecodebate.com.br/2013/12/17/o-capitalismo-sustentavel-e-uma-contradicao-em-seus-termos-diz-eduardo-viveiros-de-castro/
http://www.ecodebate.com.br/2013/12/17/o-capitalismo-sustentavel-e-uma-contradicao-em-seus-termos-diz-eduardo-viveiros-de-castro/
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1.4 Linhas de força: os mistérios e a potência do menor  

                    

Há uma espécie de mística. Fortaleza tem para além do seu traçado xadrez em que 

ruas se cruzam o tempo todo – não seria destempero chamá-la de cidade dos cruzamentos -, 

uma constelação inusitada de linhas invisíveis destacadas do mapa, que esboçam atuações e 

transformações possíveis. Estas linhas, menores, destituídas de resguardo oficial, são forças 

latentes desencontradas. Podem inclusive dar vazão, se conectadas umas às outras, a todo um 

circuito alternativo que se desenvolve independente: minúsculas Fortalezas em constante 

ebulição.  

É preciso atentar para uma energia, ou pelo menos, uma renovação de 

determinadas forças que contrapõem esse sentimento de abandono. Em Fortaleza, 

“desapareceu muita coisa, porém não morreu o espírito” (GIRÃO, 1974, p. 133). Uma 

característica resistente está presente em diversos personagens e práticas cotidianas, por aqui 

mesmo com todas as agruras que a atingem. Fortaleza “é alegre, quando devia, pelas 

contingências humanas, ser profundamente triste” (MENEZES, 2000, p.35).  

Estas forças menores que compõem Fortaleza podem ser evidenciadas através do 

riacho Pajeú, que, contra todas as lógicas e perspectivas, acabou dando as bases para o 

assentamento e evolução de uma futura metrópole, o que nas palavras de Raimundo Girão 

(1979, p.34), “não é pouco”.  

Inexpressivo dentro do quadro físico, já de si era quase indigente de encanto 

expressional. Mas o riozinho foi escolhido para dominar e condicionar o assento de 

um fortim, germe de uma aglomeração humana. Deu a ele a chave da solução que 

urgia encontrar-se, em determinado momento e sob a pressão de determinadas 

circunstâncias. (GIRÃO, 1979, p. 34)  

É como se o menor, nos dias de hoje, não pudesse mais ser tolerado, o que, se nos 

fosse dado a traduzir, poderíamos considerar um estado de recalque que desagua, como 

reação, em sucessivos atos de supressão de vitalidade, e que, por sua vez, dá voz a 

argumentos de requalificação urbana por parte do poder público: os que administram a 

cidade
21

.  

Contudo, é exatamente nesta zona de tensão que sobrevive o mistério, pautado 

pelo menor, que continua a respirar provocativo, e por isso, a ser encarado como obstáculo a 

                                                 
21

 Por muito tempo o Ceará fora dependente comercial de Pernambuco. Todo o comércio aqui praticado deveria 

passar pelo intermédio deste Estado. O decreto que livrou o Ceará desta dependência só vigorou no ano de 1799. 

A isto está vinculada uma eterna acusação de atraso econômico, o que acabou se consolidando como um 

elemento competitivo entre estes dois estados.  
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ser indefinidamente superado. O riacho foi esquecido e soterrado, mas ainda está lá – será 

possível amordaçar uma corrente de água? - poucos sabem, poucos conhecem. É como se a 

cidade, ou um modelo centralizador de cidade, por assim dizer, balbuciasse: “não precisamos 

de você”. Ingratidão em forma de usos e abusos; meio ambiente descartável. Como é possível 

a uma cidade desprezar a sua própria natureza constitutiva a ponto de estrangular as margens 

da sua artéria principal?  

O paradoxo performático de Fortaleza reside, em boa parte, neste quesito: foram 

os seus elementos menores que sempre a sustentaram e impediram sua destruição completa. 

Há uma resistência implícita, que se efetiva através de um mistério que substantivou-se em 

um meio de existência da própria cidade, tática orgânica, que tem a furtiva missão de fazer 

ver (ou transver, como diria Manoel de Barros), pedaços ou rastros de Fortalezas que se 

encontram adormecidos e fragilizados, mas que resistem, confiantes ainda que amedrontados 

de não poder ser de todo expurgados da cidade.  

Este retrato misterioso da cidade, gangorra de contradições, pode ser especificado 

em um fato bastante simbólico, que deve aqui ser recuperado. A locomotiva chamada de 

Fortaleza fora a primeira a desfilar nos trilhos da linha férrea da capital do Ceará. No dia 3 de 

agosto de 1873 deu-se o primeiro apitar do trem pelas bandas de cá. Uma multidão reuniu-se 

para presenciar a estrondosa e estridente novidade. Naqueles tempos, a cidade em sua quase 

totalidade atabalhoava-se diante das novidades que por aqui, mais cedo ou mais tarde, 

aportavam. Aplausos entusiasmados, que refletiam um mosaico de sentimentos e que se 

alternavam entre a alegria e a estranheza, denotando uma intensa sede de progresso por parte 

do cearense, que parecia, desde já, como bem destacou Raimundo de Menezes (2000), afeito 

aos grandes empreendimentos.  

Mas toda essa profusão não durou. Pouco durava. Outro elemento novo estava 

sempre chegando, sempre assinalado por essa torrente de curiosidades e encantamentos 

instantâneos. Talvez por isso a locomotiva A Fortaleza não teve o seu reconhecimento velado 

por uma preocupação carinhosa. Seu destino não teve qualquer correspondência se comparado 

a sua aparição. O oposto se deu, acabou esquecida, substituída por outras, mais modernas, 

sempre a modernizada e os seus atropelamentos a custa de insensíveis destruições. Virou 

sucata tão logo apresentou os primeiros sinais de desgaste provocado por muitos anos de 

trabalho: “cheia de cansaço, cheia de velhice, foi recolhida ao depósito de coisas usadas, 

como imprestável” (MENEZES, 2000, p.59)  

No entanto, por franca ironia de uma cidade impossível, esta Fortaleza não se deu 

por vencida, pois, ainda que “atirada a um canto, como ferro-velho” (MENEZES, 2000, p.59), 
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acabou desaparecendo, sem que ninguém soubesse de seu paradeiro. Virou lenda, até que um 

dia, ressurgiu “noutro ponto da cidade, numa oficina de ferreiro” (MENEZES, 2000, p.59). 

Ninguém soube relatar o que de fato aconteceu, o caso é que acabou sendo desmontada e teve 

seus pedaços utilizados em outras funções.  

Esta ideia de mistério abre uma margem e expressa um contexto indeterminado (a 

dúvida persiste como um solo que não se sabe fértil ou infértil) e que, contra todos os 

desígnios progressistas, parece propicio a atos de semear: situações de criar. Uma cidade 

inteira submersa, uma cidade inteira ainda porvir, uma cidade, quem sabe, muito menor do 

que esta Fortaleza dominante que supomos conhecer e controlar.  

Maioria supõe um estado de dominação, não o inverso. Não se trata de saber se há 

mais mosquitos ou moscas do que homens, mas como o homem constituiu no 

universo um padrão em relação ao qual os homens formam necessariamente 

(analiticamente) uma maioria. Da mesma forma que a maioria na cidade supõe um 

direito de voto, e não se estabelece somente entre aqueles que possuem esse direito, 

mas se exercem sobre aqueles que não o possuem, seja qual for o seu número, a 

maioria no universo supõe já dados o direito ou o poder ao homem. É nesse sentido 

que as mulheres, as crianças e também os animais, vegetais, as moléculas são 

minoritárias (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. x). 

A expansão demasiadamente veloz que imposta ao espaço urbano de Fortaleza, 

principalmente a partir dos anos 50/60, pouco explorou ou praticou seu espaço. A expansão 

deu-se em níveis superficiais. É como se boa parte de tudo que a compõe ou a define estivesse 

flutuando alguns centímetros sobre o solo, e por isso, não se sabe ao certo, que tipos de solos 

temos sob nós e o que pode vir a brotar dali. Há então uma dispersão física com a cidade. Não 

sabemos mais pisá-la; esta ação, hoje atrofiada, foi, ao longo de seu desenvolvimento 

desgovernado, duramente extraviada do nosso convívio.  

Quando falamos em pisar a cidade, estamos nos referindo em específico ao espaço 

da rua, que aparece e acontece aqui como um lugar de inserção embrionária, povoado destas 

minúsculas Fortalezas; lugar em que foram desesperadamente despejadas sem qualquer 

constrangimento: depósito a céu aberto. Fortaleza faz crer que é com as ruas e ao caminhá-las 

que posso me conectar novamente com a cidade. É a partir dessa ação que posso experimentar 

e visualizar suas linhas de força menor. Meus passos, também menores, na rua, se tornam uma 

membrana umbilical (menores que se encontram) ao mesmo tempo em que se avolumam 

como pressupostos criativos que criam (ativam) e recriam narrativas cotidianas acerca da 

cidade. É preciso, portanto, “pisar outra vez na terra”, como narrou Hélio Oiticica (2009) 

sobre a sensação de uma amiga, não apenas apegando-se a um mote de denúncia, mas sim, 

construindo subjetivamente estados outros e simultâneos de escutas - que circulem! 
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Precisamos pisar outra vez na cidade, reencontrar a cidade naquilo que ela tem de sopro vital, 

e romper com esta Fortaleza embrutecida que aparta os nossos pés do solo.  

Não se habita o mundo da mesma forma quando se escutam vozes misteriosas ou do 

além, quando se tem medo do escuro e também do claro, quando não se sabe se é dia 

ou se é noite, quando não mais importa se homem ou mulher, se árvore ou um 

riacho. (ARANTES, 2012, p.93)  

Não é a tarefa de revelar o mistério, ato magnificente (o de zerar), mas o de deixar 

fluir sua presença, assumindo-o e materializando-o em ações criativas. Aspirar ao grande 

labirinto urbano, como desejava Hélio Oiticica.  

Fortaleza carece de ser caminhada e escutada. Suas ruas, nesse sentido, carregam 

semelhanças com o Pajeú; a sustentam ao mesmo tempo em que são transformadas em feridas 

de concreto, e quase sempre acabam por narrar e criticar, a sua maneira, o acelerado 

crescimento horizontal e vertical da cidade. Há a necessidade de abrir novas vias de acesso a 

mobilidade, mas não podendo controla-las há que investir em uma espécie de evacuação, de 

encolhê-las de ação e participação, para isso, recorre-se a um princípio que investe na 

acumulação e sedimentação de resíduos que, nesse caso, podem ser de qualquer ordem e que 

atravanquem a passagem, em especial dos corpos, e que sejam tomados como barreiras 

intransponíveis. Servem somente a um propósito vago, o de estabelecer a passagem (uma 

apenas) de um ponto específico a outro. São leitos de um rio que supostamente está seco e 

onde ninguém poderá banhar-se. No entanto, ignora-se que estes acúmulos originem 

(misteriosamente) tipos de paisagens - que Robert Smithson chamará de paisagens entrópicas 

- e possibilidades outras de ação na cidade.  

 

1.5 Restos que se expandem  

                   

Estes resíduos em abundância sugerem outra ordem estrutural para a cidade, fruto 

do processo de degradação das suas próprias estruturas dominantes, aquelas consideradas 

novas e modernas. Estes, os velhos, ditos entulhos, não mais submetidos a um controle 

modular, acabam entrando em estado de transmutação com o ambiente. Ao serem esquecidos, 

passam a constituir conteúdo próprio, vida outra, ainda que desprezível sob um ponto de vista 

modernista.  

Estes rejeitos fazem parte da própria estrutura urbana da cidade. Não estão 

relegados a um espaço específico. Mas mais do que fazer parte da paisagem, eles criam a sua 
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própria paisagem, memória vivente, e por isso, em dissolução, sobre a cidade. Para Robert 

Smithson são também monumentos, mas esquecidos, perdidos no tempo e espaço da cidade.   

No texto-obra “Um passeio pelos monumentos de Passaic”, Smithson faz o relato 

de um passeio que empreendeu em 30 de setembro de 1967, em Passaic (sua cidade natal), em 

Nova Jersey. Uma viagem exploratória para encontrar estes novos monumentos. Para isso, ele 

adentra um território periférico, suburbano, lugar esquecido, tomado pela indústria e em 

intensa desagregação estrutural, deslocado da própria cidade, ou aquilo que é considerado 

cidade. Smithson os fotografa, em uma experiência que definiu como “pseudoturística”. São 

estruturas pouco convidativas e sem qualquer atrativo especial mas que aprofundam uma 

realidade intrínseca: “monumentos autogerados pela paisagem, feridas que o homem impôs à 

natureza e que a natureza reabsorveu transformando o seu sentido” (CARERI, 2013, p.148). 

Ou seja, estes monumentos são restos inevitáveis de nossa própria ocupação e modo de vida 

territorial, mas que agora estão sendo absorvidos pela terra, destinados a uma reconfiguração 

que obedece a circunstâncias novas e imprevisíveis. A experiência de Smithson, portanto, trata 

e atenta para a necessidade de nos relacionarmos com estes resíduos e espaços, e os 

aceitarmos em sua indefinição - visto que não estão mais sujeitos a formas e conteúdos 

específicos - como parte integrante de nossa realidade urbana; como parte constitutiva de nós 

mesmos, um distante que está muito próximo.  

Em meu estado de relação com a cidade de Fortaleza, fui assiduamente assediado 

por estes resíduos. Mas diferente da experiência de Smithson em Passaic, não precisei me 

deslocar para um território apartado do núcleo da cidade. Posso encontrá-los em qualquer 

lugar logo ao me encontrar com a rua. Sua abrangência desliza onipresente por todos os poros 

da cidade e o que parece é que sua contenção torna-se a cada dia uma tarefa tão impossível 

quanto improvável; reflexo simultâneo do processo de crescimento urbano.  

O contato com estes rejeitos é inevitável. Para alguém que percorre as ruas de 

Fortaleza não será novidade deparar-se com pequenos ou grandes desarranjos estruturais que 

sobram ou vazam excessivamente. Incomodam, sobretudo, naquilo que revelam sobre a 

própria condição tempo-espaço da cidade: um passado que é já um futuro esquecido.  

Não podendo me abster desse contato, assumi esta relação ambígua, diariamente 

recorrente, e passei a experimentar estas paisagens divergentes. Que tinham a dizer? Uma 

paisagem submersa, marginal, periférica; dotada de um dinamismo violento, impossível de 

acompanhar de modo analítico, uma confusão de materiais e materialidades, texturas e 

visualidades. Eu intuía de antemão uma intensa linha narrativa, que gritava a necessidade de 

ser desvelada.  
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Robert Smithson, The Monument of Passaic, 1967. Extraídas da série de 24 fotografias em preto e branco de 7,6 

X 7,6 cm expostas pelo artista.  
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Dentre muitas presenças ensurdecedoras, notei a recorrência de garrafas de água 

mineral. Muitas delas ainda com água dentro. Ali estavam as garrafas de água mineral, 

desterradas em um imenso cemitério de águas mortas que, em vão, pedem a misericórdia dos 

homens: que pelo menos as deixem evaporar em paz. Quanto tempo ficariam ali, barradas, 

impossibilitadas de escoar?  

Esta pequena percepção deu margens a uma infinidade de paisagens emergentes, e 

em cada uma delas observei um pequeno fragmento narrativo. Estes fragmentos, em constante 

atualização, perseveravam em imagens que atestavam sua própria condição. Notei, por 

exemplo, algumas bolinhas que se acotovelavam do lado de dentro de várias das garrafas que 

ainda estavam tampadas. Fruto da ação do sol, pareciam sufocadas, querendo sair, 

desesperadas para respirar, querendo secar. Outras, destampadas, expostas severamente ao sol, 

encarnavam uma aparência enrugada e sofrível, já um tanto deformadas, como se todo o ar de 

dentro estivesse, aos poucos, sendo drenado.  

A rua acabou, a seu modo, por fundi-las em seu corpo espontâneo. Não podendo 

limpá-los, pôde absorvê-las, dissolvê-las em si, misturando-as com seus outros elementos.  

Isso, por sua vez, abriu um canal de abordagem. Como eu poderia me relacionar com estas 

micro paisagens? Descobri nestas presenças um modo de adentrar a cidade e ouvi-la em seus 

subterrâneos. Comecei a caminhar, obedecendo a determinados critérios metodológicos, a 

intenção implícita de recolher estas garrafas. Mas mais do que as garrafas em si, me 

interessava a composição urbana que elas infundiam, a depender de sua posição e de seu 

estado físico podiam sugerir uma diversidade infinda de cenas e imagens. Passei a registrar 

estas imagens em anotações poéticas após cada caminhada.  

Ao mexer nestes pequenos mundos perdidos também mexi em mim mesmo. 

Passei a tomar a consciência dessa invasão urbana, aparente chegada repentina de uma 

multiplicidade de objetos estranhos – ainda que familiares quanto a sua função originária - 

mas que não nos cabem, não reconhecemos como nossos. Há uma roda furiosa que se volta 

contra nós e habitam as ruas da cidade. Mais cedo ao mais tarde, forçosamente ou não, vamos 

nos dar conta de que estamos sendo invadidos por nós mesmos. O que fazer com essa 

consciência? 

Em primeiro lugar há que se assumir a desmistificação e o abandono dos 

privilégios que julgamos ter na cidade, impulso antropocêntrico de dar conta de tudo a custa 

de seguidas exclusões. Com esta inflexão, passa-se a compreensão de que devemos encontrar 

e “pensar novos modos de habitar e intervir na cidade” (CARERI, 2013, p.143). Esse 

encontro nos levará a outro modo de conceber e amplificar a cidade e tudo aquilo que a 
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atravessa. Longe de escapar as suas armadilhas, esta experiência nos leva a elaborar novas 

questões e estados de relações. Penetrar a pé as contradições da cidade contemporânea é estar 

desarmado de suas convicções e ansiedades. É passar a um novo estado de pensamento, uma 

espécie de democratização do conhecimento capaz de suprir as lacunas comunicacionais de 

uma experiência que pode ser muito mais ampla.  

 

- Pegar estas garrafas me transmite uma sensação sufocada de aridez. Eu vou muito próximo 

do lixo. Depois de um tempo, não sou eu que me abaixo, é o lixo que vem até mim. Eu passo a 

ver demais, sou transbordado pelos detalhes. A cidade passa a ser preenchida por incontáveis 

poros e deles uma quantidade absurda de lixo escoa. São as espinhas da cidade.
22

   

 

 

 

Talvez devamos retornar rapidamente ao início do século XX, em 28 de março de 

1909, na pequenina Fortaleza de outrora, quando se deu a chegada do primeiro automóvel na 

cidade, para entender de que forma estas novas relações devem ser conjugadas.  

Assim que desembarcou no porto o Rambler precisou ser rebocado por um 

jumento, dado que ninguém sabia ao certo como funcionava o seu motor. Só veio a rodar dias 

                                                 
22

 Estas inscrições destacadas em itálico, e que no desenrolar do texto se tornarão mais frequentes, foram 

extraídas dos cadernos que denomino “Caderno de Caminhares” e “Caderno Quarto|Jardim”; ambos disponíveis 

em anexo.  
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depois, tendo sido alvo dos mais íntimos esforços para funcionar. A máquina, completamente 

desconhecida, gerou um inventário de boas histórias no tempo em que circulou solitária pelas 

ruas da cidade. O veículo movimentou-se ruidoso e deslocava-se lentamente, mas o mistério 

de suas engrenagens persistia e por diversas vezes ao sair para um passeio estancou, 

precisando ser rebocado constantemente. Houve uma intensa dedicação por parte dos 

proprietários a procura de desvendar os seus segredos. “Clóvis Meton e Alfredo Euterpino 

Borges meteram-se de corpo e alma a deslindar o segredo da misteriosa máquina. E dias e 

dias ficaram misturados com o seu maquinário esquisito” (MENEZES, 2000, p.131). Tudo foi 

feito e trabalhado de modo espontâneo, a custa de muitas improvisações, visto a 

impossibilidade de reposição de peças ou profissionais especializados.  

Extraio deste exemplo o comportamento deveras afoito e infatigável que reuniu 

diversas pessoas na tentativa de adentrar suas engrenagens e desvendar os seus mistérios. O 

Rambler tornou-se centro motor de uma esgarçada curiosidade de olhares e discursos, e 

alimentou, a sua maneira, o cotidiano da cidade e de seus moradores. Mas a novidade passou. 

Outros automóveis chegaram e naturalmente toda a euforia fora apaziguada, o carro passou a 

ser integrado à cidade, cada vez menos estranho.  

O que se acrescenta à cidade, neste presente eufórico e catatônico, portanto, já não 

tem nada de novo, as novidades são velozmente saciadas e absorvidas, ao tempo em que, 

estranhamente, a cidade vai tornando-se desconhecida. O contrário se dá: antes, o estranho 

chegava e nós nos aproximávamos interessados por saber e experimentar; hoje, tudo o que nos 

chega é familiar e nós passamos a nos distanciar, estamos estranhos a nós mesmos e ao espaço 

que nos rodeia. Grande parcela de nossa curiosidade foi deposta, pouco há a ser perscrutado 

ou posto em espaço de discussão.  

A caminhada que quero aprofundar bebe de um movimento que quer deixar-se 

envolver novamente “de corpo e alma” com a cidade, este ser misterioso que aqui reside faz 

tempo, mas que poucos notam. Essa vontade furiosa de se aproximar e encarar os 

desconhecidos que endossam a maquinaria urbana deve ser transposta para além de um 

simples funcionamento – liga e desliga, põe e repõem -, é preciso investir em possibilidades 

de novas composições, que inventem, a seu modo, formas outras de funcionar. Não mais um 

objeto pronto que chega como núcleo motor e sobre o qual todos os olhares se aglomeram 

esbugalhados, para logo depois de consumido passar a ser objeto comum.  

Trata-se de uma curiosidade criativa, curiosidade que cria, improvisa em um 

território supostamente constituído. Há um “isso” que está presente nas ruas e sobre o qual 

não sabemos apontar uma relação precisa. Esta relação necessita, portanto, tal como no 
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exemplo do automóvel, ser inventada. Há que se voltar para elementos disformes, indefinidos. 

Ora, se o caminhar deixou de ser força latente no dia a dia urbano, retorna-lo seria redescobri-

lo em campos e sensações desconhecidas, seria retornar ao corpo e restitui-lo de sua 

capacidade de decidir seu destino. O mesmo se dará com a rua, e nesse caso, não somente 

estaremos inventando, como também estaremos sendo inventados.  

 

1.6 Espaços de deserção e aparição  

                   

A urbe, enquanto constructo civilizatório, espaço de expansão humana, traço de 

evolução do homem que potencializou as suas atividades, é também o espaço central da 

política. Thoreau fazia uma clara oposição entre este lugar (urbanizado) e o espaço onde a 

política ainda não havia alcançado. A caminhada o levava, segundo ele, naturalmente aos 

bosques e florestas, lugares em que a política não exercia seu domínio, a paisagem, portanto, 

explodia diante dos sentidos.  

O mundo da política seria para Thoreau o lugar para onde as estradas convergem; 

para onde as atividades humanas estão direcionadas e estacionadas e muito bem 

regulamentadas. Ele optava por manter-se fora das estradas, não tinha qualquer intenção ou 

desejo de chegar a estes lugares delimitados, densamente marcados por melhoramentos 

humanos e com objetivos humanos, traços de civilização. Fora destes limites da aldeia, ele se 

expunha a uma paisagem sem dono, uma imensa área aberta. No entanto, Thoreau tinha plena 

ciência de que esta paisagem não permaneceria intocada e em aberto por muito tempo.  

Possivelmente o dia virá quando ela será dividida nas chamadas áreas de lazer em 

que apenas uns poucos obterão um prazer limitado e exclusivo; quando as cercas 

serão multiplicadas, e armadilhas humanas e outros engenhos inventados para 

confinar os homens à estrada pública e quando caminhar pela superfície da terra de 

Deus equivalerá a invadir as terras de algum cavalheiro (THOREAU, 2012, p.62).   

A paisagem fora subtraída em prol de cerceamentos e limites, uma das regras 

vitais do capitalismo, o de subjugar o acesso aos recursos
23

, que podem ser da ordem, 

inclusive, de um desfrute espiritual, que acaba por ser materializado por um espaço 

delimitado, e de acordo com este princípio, seu fluxo deve ater-se a uma determinada posição 

perspectiva.  

                                                 
23

 David Harvey (2004) irá chamar esse movimento de “produção de diferença geográfica” ou de 

“desenvolvimento geográfico desigual”. Com estes termos o autor procura destacar o modo como os espaços 

geográficos são intencionalmente produzidos com a intenção de hierarquiza-los. Assim, as regiões passam a ser 

territorializadas de acordo com determinados tipos de atividades humanas.   
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A propriedade de perder-se é gradativamente anulada pela multiplicação destes 

espaços políticos (que, a bem da verdade, sabemos se tratar de espaços policiais), em que o 

ser humano expandiu as suas fronteiras, marcadas por espaços construídos, ou urbanizados. A 

vastidão aberta passa a ser controlada e rastreada, ou seja, artificializada. Todos os lugares 

possuem um “dono”, e, por conseguinte, uma familiaridade. Hakim Bey (1990) vai se referir a 

este fenômeno como “fechamento do mapa”.  

O último pedaço da terra não reivindicado por uma nação-estado foi devorado em 

1899. O nosso século é o primeiro sem terra icógnita, sem fronteiras. Nacionalidade 

é o princípio mais importante do conceito de “governo” – nenhum ponto de rocha no 

Mar do Sul pode ficar em aberto, nem um vale remoto, sequer a lua ou os planetas. 

(s/p) 
24

 

Segundo ele, a realidade do território nos é imposta através de estratégias de 

especializações que se dão, de forma mais clara e objetiva por meio do mapa, em uma 

tentativa de nos fazer acreditar em uma generalização, qual seja, o fechamento de todas as 

fronteiras, a definição e a delimitação de todos os espaços, todos em constante vigilância, o 

que significaria dizer que tudo, geograficamente falando, tem um dono. O mapa funciona, 

dessa forma, como um dispositivo geográfico e politico. No entanto, ele complementa, tudo 

não passa de uma abstração, a terra não pode ser coberta com uma precisão 1:1.  

O horizonte perdeu a sua profundidade, e com isso, mudam-se as orientações do 

caminhar, não mais investido de potências criativas e meditativas e a oportunidade de 

desfrutar das fontes de força vital. Os caminhos foram vulgarizados e domesticados. O 

caminhar passou a ser entretido por paisagens importadas, sensações vindas de fora, um fora 

que sempre nos chega, e o mais rápido possível, e sobre o qual, aparentemente, não 

precisamos mais nos expor.  

Os grandes centros urbanos, por sua imensidão, se apresentam muito pequenos em 

termos de diferença, ainda que sejam propagados em meio a um ideal de diversidade. Tudo 

pode ser feito dentro de um circuito especializado, que atende a diferentes “públicos”. Não é 

uma ação para constatar, que confirme um saber, mas ao contrário, uma ação que impeça 

outros saberes, ainda que isso seja impossível, mas não improvável.  

Há algo que não apenas desapareceu de nossas vidas, mas vidas que 

desapareceram de nossas vidas.  Que significa que temos visto a cada dia que passa a nossa 

vida revolvida por um proeminente estado de retração. A urbanização quando, no século 

XVIII, passou a ser considerada e utilizada como instrumento político foi convulsionada 
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 O texto TAZ: Zona Autônoma Temporária está disponível no link: http://migre.me/sBsZX  

http://migre.me/sBsZX
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concomitante por um conjunto gradativo de extinções de modos de vida, humanos, não-

humanos, materiais e imateriais, visíveis e não visíveis, ou ainda, catalogados ou não-

catalogados, o que incide dizer, que vidas ainda não descobertas foram, antes mesmo de ser, 

executadas de sua possibilidade de vida. Disso, podemos extrair que não apenas a história, 

mas o devir, coisas que nunca mais poderão vir a ser, não existem em seu porvir.  

A caminhada, e precisamos retornar sua ocorrência, hoje em dia, nos levará, quase 

sempre, ao mesmo lugar. A cidade prevalece. Sair para caminhar, se estamos em uma 

metrópole, é sair para caminhar dentro dos limites intermináveis da cidade. Seria preciso nos 

colocarmos em uma posição muito precisa como ponto de partida para conseguir o feito de 

“sair da cidade”. Desse modo, não há um sair enquanto elemento que contraponha, como nos 

tempos de Thoreau, a cidade. Sim, é possível ver a cidade, mas sempre a partir de sua própria 

organicidade, um efeito conjuntivo entre primeira e terceira pessoa. Não há, de fato, um 

distanciamento, o que, inevitavelmente nos leva a pensar: é impossível se desvencilhar da 

cidade, que, grandiosa e de dimensões incomensuráveis, nos toma por todos os lados; 

impossível definir os seus limites.  

Nós estamos na cidade, mas a cidade também está em nós, inscrita em nós; 

acompanhante irascível, por vezes, indesejável; o que, claro, é um sentimento mutuo. 

Novamente as narrativas das Cidades Invisíveis se tornam essenciais e ajudam a esmiuçar 

detalhes desta situação. Tomemos a cidade de Cecília. Um pastor tenta, em vão, encontrar a 

saída da cidade, que agora emerge por todos os lugares, inclusive, em outras cidades. “Há 

tantos anos que caminhamos por estas ruas, eu e as cabras, e ainda não conseguimos sair de 

Cecília” (CALVINO, 1990, p.139).  

Os espaços se misturaram – disse o pastor -, Cecília está em todos os lugares; aqui 

um dia devia existir o Prado da Selva Baixa. As minhas cabras reconhecem as ervas 

da calçada. (CALVINO, 1990, p.139)  

Este pastor, outrora em transumância, percorrendo cidades, mas sem por elas 

guardar um carinho especial, tanto que não sabia reconhece-las, agora, por ironia, só consegue 

ver uma única cidade, que impera em todos os caminhos. Cecília é um muro que preenche 

todas as ruas. A cidade aprisiona-o nos mesmos espaços em que ele percorrera outrora. Ele os 

reconhece, mas não os encontra.   

A metrópole devorou os espaços entre uma cidade e outra, espaços de trânsito, 

desabitados, mas também devorou a si mesma, assemelhando-se a tantas outras, não sabendo 

crescer em ritmo próprio, obedeceu a um ritmo globalizado, identificando-se enquanto igual. 
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As perspectivas se invertem. Quem estava fora não consegue sair, quem estava dentro não 

consegue entrar.  

A paisagem natural tornou-se, paradoxalmente, uma aventura tortuosa. A vida 

urbana opõe-se selvagemente ao meio natural. Houve uma tentativa de substituição 

(melhoramento) da paisagem com um intuito de coroar um estado de conforto e de abrir as 

possibilidades para lugares de habitação e a realização das atividades humanas, tudo isso, 

porém, acabou por revelar-se como uma aniquilação da paisagem natural, mas também das 

paisagens entre si, ao invés de abrir-se no horizonte, fomos submetidos a um fechamento, 

paisagem artificial: recurso não renovável.  

Dessa forma, a caminhada torna-se uma atividade física demais, pouco abstrata. 

Uma relação de desprazeres e de adestramento de determinadas qualidades e propriedades 

vitais. As fontes de vida, as quais Thoreau dedicava a apreciar em suas caminhadas, foram 

violentamente adicionadas de pesos e graus de consumo.  

É na constituição do espaço das ruas, entretanto, em que esse processo se 

evidencia com maior clareza, não é o único lugar de observação, mas é talvez, o lugar em que 

isso assuma uma perspectiva mais global, em que o paradoxo, pelo menos no que se refere a 

realidade de Fortaleza, é mais visceral. Incialmente, esse processo de urbanização e 

disciplinarização social deu-se através de uma exclusão simbólica com os boulevares
25

 

Haussmanianos na Paris do século XIX, para depois, desaguar em uma exclusão física, com 

as rodovias de Robert Moses
26

, no XX, nos Estados Unidos.  

A rua, espaço em que habitam seres menores – de vozes menores, quase 

imperceptíveis. Mas como ouvir/compreender estas vozes, que podem ser entendidas, 

enquanto campo conceitual, como fluxos que foram investidos de barragens e interrupções? 

“Como compor politicamente com elas?”, é a pergunta de Juliana Justa (2013). Como 

podemos ouvir os segredos que abarcam? Como adentrar e experimentar estes espaços, 

tornados opacos (SANTOS, 2006) e descortina-los para além de uma simples 

descrição/representação de suas partes?   

                                                 
25

 Os boulevares tinham uma função militar e ajudavam na defesa da cidade contra invasões externas. Sua 

característica física modicou-se com o tempo, visto tratar-se de uma rua larga e densamente arborizada, mas, de 

certa forma, esta função manteve-se, com o adendo de que agora servia muito mais para conter revoltas internas. 

“Boulevard, em francês, significava originalmente “bastião” ou “baluarte”, e os boulevares eram parte do 

sistema defensivo de muralhas e fortificações que circundavam a cidade.” (SPIRN, 1995, p. 207)  

 
26

 Robert Moses foi o responsável pela expansão em grande escala da cidade de Nova York após a segunda 

guerra mundial, com o incremento de auto-estradas, highways e parkways, todas combinadas entre si e 

favorecendo a locomoção individual e em massa dos automóveis. “Seu propósito consistia em desfazer a 

diversidade. A massa impactante da população parecia-lhe uma pedra a ser esfacelada, e a fragmentação da 

cidade, condição do “bem público”” (SENNET, 2014, p.365).  
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O espaço das ruas, enquanto espaço literal de fluxo é alvo deste movimento de 

engenharia de barragens. Não são mais aquelas que insuflam movimentos vultosos e 

inflamados, que façam oposição a uma política policial, em que as vozes explodem em um 

intenso debate que culmina em uma guerra de mundos.  

Houve, como já dissemos, um esvaziamento deste espaço. Uma super urbanização 

que desestimulou a vivência. Lugar de passagem? Paradoxo: a transmutação destes em 

espaços de ninguém. Sim, são considerados lugares públicos e por isso, expostos a uma 

legislação, mas não oferecem um sentido de apropriação coletiva. Aqui reside a tensão, já que, 

diferente das praças, construídas como lugares propícios a uma suposta apropriação (ainda 

que artificial), as ruas, em sua condução dos fluxos, são espaços desapropriados. Lugar 

pequeno e insignificante em que o capitalismo não incide diretamente, talvez porque já não se 

importe mais, exatamente por tê-lo degradado a ponto de torná-lo infértil, e que, por isso 

mesmo, acaba, de alguma forma, imune às metrificações.  

No filme O Homem que plantava árvores, realizado por Fréderic Beck
27

, há um 

momento em que um andarilho|viajante pergunta ao velho Elzéard Bouffierd, um velho 

pastor solitário, que em meio a uma planície árida em algum lugar esquecido dos alpes 

franceses plantava sementes carvalhos, se aquela terra era sua. Ele responde que não. O 

viajante replicava querendo saber se tinha ciência a quem àquela terra pertencia. O velho 

novamente responde em negativa. Diz o narrador: “ele supunha que era terra pública, da 

comunidade, ou quem sabe, era propriedade de pessoas que não se importavam com ela? Não 

lhe preocupava saber quem eram os proprietários”.   

Seu comportamento não é regulado por este estado fiscalizador. Na verdade, sua 

ação em nenhum momento é percebida pelo Estado. Permanece sempre em um estado de 

invisibilidade. O viajante que narra a história faz questão de preservar o seu anonimato. Sua 

ação é eminentemente política.  

Jacques Rancière define a política como a atividade não institucionalizada que 

reconfigura a lógica de partilha que atribui competências e lugares de fala (ação) a 

determinados corpos e objetos em específico.  

A política rompe a evidência sensível da ordem “natural” que destina os indivíduos 

ou os grupos às tarefas de comando ou à obediência, à vida pública ou à vida 

privada, ao começar por atribuí-los a um ou outro tipo de espaço, a uma maneira de 

ser, de ver ou de dizer. (RANCIÈRE, 2010, p.90)  

                                                 
 
27

 Curta-metragem de animação de 1988, ganhador do oscar e baseado no conto de Jean Giono de 1953. O filme 

está disponível online através do link: https://www.youtube.com/watch?v=Klx8UBMRrMA  Último acesso: 

22.12.2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=Klx8UBMRrMA
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A política quebra com esse privilégio expresso que julga sob critérios dominantes 

e excludentes a quem cabe o que em nossa sociedade, seja âmbito público ou privado. Pode 

ser também traduzida como um problema de rede de afetos, como definiu Vladimir Safatle
28

. 

Seu campo intercessor diz respeito aos modos pelo quais somos afetados e conduzidos a ver. 

Isso está ligado a uma questão de força de resposta ou mesmo, poder de ação. Os corpos são 

colocados em seus devidos lugares e deles se espera - expectativa neurótica -, certo tipo de 

comportamento, espécie de regulação invisível que se dá através de uma prestação de contas 

inconsciente. Tudo isso tem relação intima com a questão da constituição dos espaços 

públicos.  

A noção de espaço público, segundo Vitor César (2009), atenta para um lugar em 

que as diferenças (antagonismos) passam por um intenso processo de negociação entre as 

diversas partes. Chantal Mouffe (2008), em uma leitura similar, concebe o espaço público 

dentro daquilo que ela definiu como modelo agonístico, caracterizando-se por um espaço 

múltiplo e repleto de camadas discursivas, campo de batalha em que distintos projetos 

hegemônicos são confrontados, sem qualquer possibilidade de uma reconciliação final.  

No entanto, é de se notar a apropriação destes espaços (vamos considerar o espaço 

da rua) por meio de decisões unilaterais, que não consideram a pluralidade inerente a 

sociedade e atuam em sentido contrário, atenuando e apaziguando estas diferenças. O conflito 

é apaziguado e o espaço é descaracterizado de sua dimensão pública. Ainda que público, só 

atende a um público muito específico.  

Ruas, avenidas, praças ou parques são espaços de livre acesso para a maioria das 

pessoas, e somente possuem uma dimensão pública enquanto funcionam como arena 

para a dimensão política. (CÉSAR, 2009, p.79)  

Essa dimensão política está vinculada a constituição de uma esfera pública, que 

seria o lugar em que o debate crítico seria posto em prática. É o espaço da aparição em que os 

confrontos se evidenciam, sem necessidade de serem saciados por um consenso forjado, sem 

o enfrentamento a qualquer oposição ou auto de resistência. Esta separação entre espaço 

público e esfera pública é fruto da modernidade, quando o espaço público passou a ser 

“apropriado para o uso de interesses econômicos” (CÉSAR, 2009, p.78). É preciso, desse 

modo, entender que a vida pública, enquanto formadora de esferas públicas (que devem ser 

consideradas sempre no plural) passa a ser regida por um intenso e dinâmico processo de 

negociação que produz modos de estar e conviver com pessoas que apresentam visões e 

interpretações de mundo completamente diferente das nossas.  

                                                 
 
28

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=enBrMfYeZIs Último acesso: 18.12.2015  

https://www.youtube.com/watch?v=enBrMfYeZIs
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A política faz o seu aporte exatamente na medida em que o outro aparece. Mas o 

aparecer não finaliza a questão, nunca se poderá aparecer por completo. Não há uma clareza 

absoluta, um entendimento limpo e seguro sobre o outro, pois este está sempre acompanhado 

por um desconhecido, que o filósofo Lévinas denominou de terceira parte. O outro, nesse 

sentido, nunca é um outro individual e isolado. O outro carrega e implica a possibilidade de 

outros, que não estão fisicamente presentes, mas que, através de outro, estão se manifestando. 

Uma série de encontros que se localizam além do encontro presencial. Isso explicita um 

sentido de incerteza, onde já não é mais possível conceber o mundo como uma posse, visto 

que o outro será sempre um enigma. “O outro se aproxima, mas não pode ser reduzido a um 

conteúdo; o Outro aparece mas não pode ser completamente visto” (DEUTSCHE, 2009, 

p.177). Esse enigma|mistério é, portanto, o pressuposto necessário para a emergência das 

esferas públicas.  

Para Vladimir Safatle
29

 o outro é aquele que nos despossui de nossas 

características e não aquele que as confirma. Nesse sentido, o outro é aquele que reinventa a 

minha imagem e me envolve, sem aviso prévio, em uma rede de afetos; estado de 

experimentação política. O outro, portanto, é uma força de entendimento de que o mundo não 

é meu.  

Não se trata de uma questão de invocar e cultuar imagens ou mesmo de produzir 

algo que pode vir a ser visto enquanto réplicas de semelhanças, mas sim, de promover formas 

“indiferentes de ver”, como atenta Rosalyn Deustche, que devem nos convocar a um 

envolvimento e nos conduzir a um movimento de transformação que responda de forma mais 

enfática a determinado aparecimento. Fazer ver, um ver outro, que esteja atrelado a uma ação 

(imagens críticas) e não a uma imagem representativa (triunfalista), fixada a uma perspectiva 

e um objetivo genérico.  

É dessa forma que uma paisagem desértica - e perturbadora - pode, em algum 

momento se transformar em uma densa floresta, trazendo consigo elementos vitais e 

restituindo as condições de vida de um lugar que até então vivia imerso no desespero, fruto de 

relações cáusticas com o ambiente ao redor. Nunca sabemos o que motivara Elzéard Bouffierd 

a investir em um trabalho incansável e repetitivo, que estendeu-se por anos e sem acalentar, 

de forma objetiva, um porquê que porventura pudesse acalmar as nossas ânsias por respostas. 

É nesse ponto, que o mistério faz morada. Ações aparentemente espontâneas, que estabelecem 

uma sintonia fina, indeterminada, semeadas no vazio, um vazio em si, povoado de vidas.  

                                                 
29

 Idem  
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Fortaleza, em nosso entendimento, parece indicar a abertura e a necessidade de ser 

trabalhada estética, ética e politicamente a partir da caminhada, ação esta que precisa ser 

desatrofiada em um processo de participação no espaço das ruas e de enveredar por seus 

vazios e paisagens perdidas, contaminadas, abandonadas, desprezadas, esmigalhadas, 

deterioradas, embutidas de “desespero”.   

Este caminhar se revelará assim enquanto partitura física, prática artística 

perceptiva, ação que faz existir, que dá visibilidade, que narra e explora os espaços enquanto 

extensões e possibilidades outras de escuta com e sobre a cidade, sem a tentativa de desfigurá-

los com maquiagens embrutecedoras. É um estado de vida outro que adentra as ruas para 

explorá-las em reação e relação com a sua condição menor, frágil (o pedestre, por exemplo, é 

sempre visto como o elo mais frágil da cadeia do trânsito urbano), descartável até, mas que 

ainda, em meio a tantos obstáculos, é possível e de alguma forma, é um sustentáculo urbano.  

Um dispositivo produzido por meios táteis, observâncias e brechas de atuação 

possíveis, que, a partir disso, investem em infiltrações no horizonte devastado com a produção 

de paisagens transitórias que ofereçam possibilidades para o outro que vem. O que está em 

jogo aqui é adentrar e assumir estes espaços em uma aventura perceptiva que busque 

reincorporar o tempo-espaço da cidade, que foi desencontrado e amordaçado em meio a 

pressa e a vontade egoísta de dilatação urbana.  
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3. CORPO, CIDADE: CORPOCIDADE 

 

Fortaleza carrega consigo o índice da exaustão. Cidade de fadigas físicas e 

mentais; duramente desgastante. Há um corrente desestímulo em suas ruas que incide 

diretamente sobre o corpo. Ao sair, somos constantemente endossados por uma latente 

vulnerabilidade; uma sensação de pequenez nos toma. Sua saída é uma entrada violenta e 

fugaz, exposições a situações de enfrentamento que não são apenas físicas ou fisiológicas. Um 

ambiente de inadequação se avoluma. Sucedâneos de hostilidades. Nesse momento, uma 

sensação de deriva nos persegue.  

É um contato que queremos evitar diretamente. Optamos por saídas, se possível, 

melhor programadas e sempre oportunas. É um corpo privado, desconectado, e a cidade 

adiante se esboça como um campo nocivo, sequer aparece como outro corpo ou como 

possibilidade vivente, de vidas que ali se esgarçam diariamente. Não queremos nos implicar. 

Os compostos urbanos que emanam das ruas são seres exógenos e tóxicos, fazem mal, 

espécies de “seres maléficos”. O medo da exposição é figura constante. O índice é a 

preservação de si e não do espaço em si, como se o espaço não fizesse parte em nós, estamos 

em constante esquecimento, que muito se assemelha a um estado de ignorância; porque para 

preservá-lo e transformá-lo significa adentrá-lo em suas estranhezas e asperezas.  

A diferença entre um espaço fechado (nossa casa) e um aberto (a rua) explicita a 

necessidade de tomarmos o corpo como uma porta, torrente relacional, que se abre, e não um 

objeto que atravessa determinada porta. Fazendo essa inversão de perspectiva, embarcamos 

em uma noção ativa de corpo ao mesmo tempo em que o ativamos. O invocamos a 

participação, e mais do que um sensor de cautela - um guia que nos diz para onde ir ou não, 

sem que possamos questioná-lo – o corpo passa não apenas a integrar o espaço, mas a compor 

espaços com este. Sua presença é capaz, sob este prisma, de produzir questões e também 

respostas ao espaço que o adensa e as multiplicidades que carrega implícito.  

As alterações térmicas, por exemplo, incidem diretamente em nosso conforto 

físico. O corpo é o primeiro a ser afetado. Ele grita o incômodo: “está quente, não aguento 

mais”. Mas engana-se ao achar que este incômodo está vinculado a uma característica de 

impotência, de apenas reagir (de modo programado, diga-se) ao que é imposto. Este corpo 

empacotado que obedece e opta por manter-se distante dos malefícios intempestivos do 

ambiente – um suposto ambiente ao redor - que a qualquer momento podem sitiá-lo, é um 
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corpo desterritorializado
30

, mas sem subjetividade, posto em suspenso e em oposição as suas 

próprias vivências e abstrações. Figura precavida e especializada por uma fragilidade espacial, 

a principal delas, a de negar a substância corpórea do espaço que é, antes de tudo, “aberto, 

inconcluso, diversificado, feito também de texturas impalpáveis, do imaterial” (HISSA; 

NOGUEIRA, 2013, p.56)  

Ao sairmos para este campo minado que é o espaço aberto da rua, temos a 

percepção imediata de um clima novo, outro estado de corpo emerge espontâneo em resposta 

a este ambiente. Estes estados, por sua vez, estão sempre se sucedendo; corpo em 

metamorfose. O que observamos em uma cidade como Fortaleza, entretanto, é uma tentativa 

de estreitar estas mudanças de estado corpóreo. O corpo é entreposto por uma indubitável 

familiarização do espaço, e por isso mesmo, da cidade, o que Paola Berenstein Jacques (2008) 

descreveu como a “diminuição tanto da participação quanto da própria experiência corporal 

das cidades”. Essa diminuição refere-se ao conteúdo da cidade que nos é dado a experimentar, 

ou seja, as parcelas pontuais e funcionais de cidades dentro da cidade que nos são dadas a 

conhecer; e o resto, portanto, não passa de um deserto.  

Nosso saber generalizado - que nesse caso diz respeito a um saber urbanizado - 

nos diz que devemos nos privar de situações de desfamilizarização na cidade, das quais não 

poderemos sair incólumes. Neste estado de corpo, o corpo é demasiadamente simplificado, 

para não dizer, atrofiado de seu universo, de seus poderes – no sentido verbal –, de seu 

cosmos. Um corpo fácil e previsível; um corpo sem cidade, que apenas rodeia, designado a 

espaços de direito, formulados por uma condição de espectador.  

Vista de cima, a cidade parece um mosaico harmônico e uniforme, estável e 

ordenado, justamente porque a representação chapada do mapa exclui do núcleo 

urbano seu conteúdo mais explosivo – os habitantes da cidade. (SILVA E FILHO, 

2004, p.111)  

Mas o corpo da cidade quer fazer rizoma com o corpo dos sujeitos que a 

adentram. Conjunção de espaços, convulsão de contatos, agenciamentos em êxtase. Não há 

aqui uma cidade e, para além dela, o corpo do cidadão, peça colorida que o representa, 

posicionada em um jogo de tabuleiro a espera da sorte dos dados. A cidade não é um terreno 

bidimensional, não existe somente enquanto planta baixa, pronta para ser ocupada. Essa seria 

o que Michel de Certeau (2014) apontou como cidade-panorama: “um simulacro “teórico” (ou 

seja, visual), em suma, um quadro que tem como condição de possibilidade um esquecimento 

e um desconhecimento de suas práticas” (p.159).  

                                                 
30

 Essa afirmação é engendrada por outra afirmação, mais abrangente, de Félix Guattari (1992): “o ser humano 

contemporâneo é fundamentalmente desterritorializado. (...) – não estão mais dispostos em um ponto preciso da 

terra, mas se incrustam, no essencial, em universos incorporais” (p.169).  



56 

 

Corpo e cidade são eixos que se compõem mutuamente. Coexistem através de 

ações de movimentos, deslocamentos e atravessamentos, pois o “corpo que não se move na 

cidade não se abre, vê seu sensível reduzido” (HISSA; NOGUEIRA, 2012, p.67). Não se 

fixam em pontos precisos e objetivos, ao contrário, se expandem enquanto vitalidade; 

fronteiras que se misturam e criam condições de alteridade. Essa alteridade relaciona-se 

contiguamente com uma sempre e dinâmica construção de sensações e percepções. Trata-se, 

sobretudo, de fazer corpo com a cidade: corpocidade.  

Um corpo que não se abre em corpo com a cidade, que apenas observa seu 

movimento superficial, sempre do alto, blindado de suas miríades menores, imprecisas, é um 

corpo desincorporado, em permanente desconexão. Este corpo, a que nos referimos, não é um 

corpo perdido que precisa ser recuperado: já não é mais possível a sua reconexão natal. É, no 

entanto, um corpo em vias de recomposição, que possa ser intensivamente experimentado em 

suas singularidades individuais e coletivas. A desterritorialização deve ser compreendida, 

portanto, como uma motivação para novas conquistas e reconquistas e não como um embuste 

paradoxal em que nosso movimento corpóreo é cotidianamente capturado por um movimento 

intercambiável – que apenas circula ou circunda -, e tem um teor equivalente a tantos outros.  

Com frequência nos sentimos confortados ao pensar que um lugar é nosso, que 

pertencemos a ele, que talvez até tenhamos vindo dele, e portanto estamos ligados a 

ele de alguma forma fundamental (KWON, 1992, p.156)  

Estamos assim imbuídos de uma falsa sensação de pertencimento, em que nos são 

oferecidas imagens de nós mesmos com as quais podemos lidar e nos localizar e transitar de 

modo a não sermos incomodados por eventuais estranhamentos, é o que Miwon Kwon 

chamará de “lugares certos” em oposição aos “lugares errados”.  

Estes “lugares certos” são aqueles em que o corpo pode apreender determinadas 

qualidades que o ajudem a colocar-se em seu lugar. Mas este lugar nunca é um lugar que vem, 

nunca é um lugar outro ou um lugar qualquer; esse lugar não existe. São aspectos 

propagandeados através de uma facilidade, em um ambiente protegido de fatores externos 

considerados perigosos. O corpo é adestrado fisicamente, mas não tem função, apenas se 

estende, ao mesmo tempo em que passa por uma atrofia, visto que não será utilizado no 

ambiente. O corpo vira uma condição idealizada, um suporte supérfluo, que satisfaz a uma 

necessidade de exibição. Ele passa a obedecer a critérios sociais. Tudo pode ser dado ao corpo 

sem que ele precise de fato passar por qualquer experiência de transformação. “Estar fora de 

lugar”, entretanto, não é uma posição que diz respeito univocamente a um estranhamento 

frente ao espaço, como se este estivesse inadequado aos nossos anseios, ao contrário, como a 
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própria autora sugere, “nós estamos errados” frente ao espaço, também somos estranhos ao 

espaço, não estamos preparados para outras dinâmicas possíveis e imprevisíveis. 

Parece ser somente a partir da posição de estar fora de lugar que conseguimos fazer 

uma tentativa de desenvolver uma nova habilidade – de percepção e cognitiva – para 

mapear os novos hiper-espaços onde temos que sobreviver (KWON, 2008, 153/154).  

Acabamos acompanhando, desacompanhados de corpo, movimentos que 

independem de nossa presença. Do alto, a cidade não se expressa enquanto experiência, nosso 

corpo a exclui ao mesmo tempo em que exclui outros corpos. Parece oportuno então pensar 

uma operação de reintegração e abertura do corpo - porta-poro que se abre ao corpo poroso da 

cidade -, em uma ação bastante simples, a de pôr os pés no chão (na rua, neste caso) e por 

consequência, abandonando, em um corte seco e despido de nostalgias, esta suposta posição 

privilegiada e demasiadamente asséptica.   

Colocar os pés no chão da rua, sorvendo-a em seu nível mais vívido e deparar-se 

de pronto com as asperezas e as porosidades que incidem e insistem nestes espaços, em 

movimentos abruptos e abstratos e que a priori possamos julgar como perigosos é um ato 

imbuído de riscos, que atentam, principalmente, para a necessidade de nos destacarmos de um 

falso nomadismo (GUATTARI, 1992) que nos é imposto como modo de captura, ao mesmo 

tempo em que nos embrenhamos pelo estranhamento através de uma  

capacidade segundo a qual tudo que nos parece familiar, costumeiro, óbvio, deverá 

ser recebido, analisado e sistematizado como se fosse vivido pela primeira vez. A 

palavra inglesa é displacement: colocar e colocar-se fora dos próprios lugares 

tradicionais, do próprio lugar comum. Sentir-se estranho e estrangeiro entre os 

fluxos comunicativos urbanos, cada vez mais dominados por aquele excesso de 

familiaridade constituída pela expansão dos meios de comunicação de massa. 

(CAVENACCI, 1997, p.105)  

Não bastará com isso colocar os pés na rua, é preciso impulsioná-los. Será preciso 

que se transformem em caminhada para que possam aprender a ouvir os mistérios que se 

insinuam em seus subterrâneos domesticados de luzes que cegam. Estar ao nível da rua não é 

o bastante para incitarmos a cidade. Será preciso adentrá-la em seus incômodos cruciais, pois 

esta não se resolverá por si só, a seu contento. Ao colocar os pés na rua estamos assumindo a 

responsabilidade por este cenário de excessos que se alarga diante de nós. O que está em jogo, 

a priori, é toda uma percepção sobre a cidade que nos move. Para isso, faz-se o uso de uma 

recusa: a de uma cidade-organismo, o que implica dizer que essa nova percepção deverá nos 

abrir a um perpétuo procedimento de desarticulação e dissolução destes elementos que fixam 

esta cidade vista do alto. Estamos falando de um corpo que resiste através do movimento, e 

que, em sua abrangência, deseja expressar nada mais do que a vida em todas as suas 
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circunstâncias. Diz Pascal: “nossa natureza reside no movimento, a calma completa é a 

morte”.  

Alguém que caminhe neste tipo de cidade que acumula desertos funcionais, é, por 

ventura, um alguém indisciplinado, um alguém que com seu corpo não conhece os limites da 

cidade. “O corpo que caminha fica estirado e tenso como um arco: aberto aos vastos espaços 

como a flor ao sol” (GROS, 2010, p.27). Há algo de horizonte
31

 que se insinua; dentes de 

possibilidades, que não se firmam tal qual o cimento, sendo capazes, inclusive, de desintegrar 

as moléculas do concreto que palmilham as ruas.  

A este “alguém que caminha” desafiando, desfiando e desafinando este cenário 

urbano pautado por mazelas e hostilidades indesejáveis ao corpo, chamo de caminhante. Com 

isso, não me refiro a todos que caminham diariamente por necessidade, como aquele que se 

dirige da casa para o trabalho, mas a um tipo específico, que se coloca em situação ou 

intenção de caminhada, que percorre os espaços da cidade para experimentá-los não como 

função, mas como invenção, sem almejar objetivos precisos. Paola Berenstein Jacques (2008) 

chamou a estes de errantes, caminhantes que resistem ao modelo molar de espetacularização 

das cidades e que buscam incessantemente a ampliação do espaço de ação no espaço da 

cidade.  

O caminhante é um inventor de espaços. De acordo com Michel de Certeau 

(2014) o espaço “é um lugar praticado”, ou seja, trata-se do “efeito produzido pelas operações 

que o orientam” (p.184). O lugar, ao contrário, implica uma noção de estabilidade: “um lugar 

é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de 

coexistência.” (p. 184). Apropriando-se destas definições, podemos dizer que o caminhante - 

um praticante ordinário, nos dizeres de Certeau - desestabiliza com sua presença e atuação o 

lugar, produzindo espaços e redistribuindo os seus elementos, em um movimento exploratório 

e criativo, sempre em construção.    

O artista Cildo Meireles desenvolve uma noção de espaço que se agrega a esta, 

com o sutil adendo de compreendê-lo como um elemento ativo, sendo também ele um 

praticante: “não é apenas o lugar onde as pessoas estão, mas algo ativo e envolvente. O 

espaço, como imagino, exclui a possibilidade da existência de um observador isento que 

domina o mundo com seu olhar. Ele implica participação.” (2009, p.26). Essa concepção põe 

por terra a nossa arrogância colonizadora, que entende o espaço como um lugar neutro, visão 

que reduz as abrangências interativas e interventoras na cidade.    
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 Este horizonte é também uma verticalidade, é uma perspectiva abrangente que se mistura e intercala pontos de 

vista inusitados.  



59 

 

Andar pela cidade, segundo Certeau, é a forma mais elementar de experimentar a 

cidade por dentro. Ele nos diz: “caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar 

ausente e a procura de um próprio” (CERTEAU, 2014, p.170). Não se trata, portanto, de estar 

no lugar certo ou errado, mas de não ter lugar, de estarmos cientes de que algo nos falta.  

Uma distinção, neste momento, faz-se necessária. O andar, em nossa intenção, 

diferencia-se selvagemente do caminhar. O caminhar, tal como o concebemos é uma ação 

intensiva. O andar, entretanto, corresponde a um deslocamento intencional, que demarca um 

percurso de antemão. Precisamente, neste caso, estamos depondo o seu caráter transitivo e 

transmutando-o para a intransitividade. O verbo caminhar é, em um sentido costumeiro, um 

verbo transitivo, ou seja, é uma ação fechada e compreensível, que já contém em si uma 

resposta. Em nosso trato, no entanto, ele assume um sentido intransitivo, absorvendo-se de 

uma incompletude que é própria a uma ação criativa; aberta ao mesmo tempo em que faz 

fissura. Não é fazer uma caminhada, é cria-la.  

Caminhar: ação baseada no contato (toque inaugural), no colocar-se a disposição a 

algo fora de si, um Outro, de estar no espaço e com o espaço, produzindo-o e não espelhando-

o. O caminhar situa-se assim como um ato de rebeldia frente a comportamentos e 

configurações de domínio e exclusão. Aquele que caminha é “alguém que constrói sua 

percepção a partir do movimento, não do olhar. O espaço não é apreendido oticamente, mas 

de modo físico.” (BRISSAC, 2003, p.179).  

Em seu aspecto mais geral, a caminhada – e aqui estamos nos referindo a 

caminhada realizada dentro do perímetro urbano, na cidade de Fortaleza mais especificamente 

- é uma ação capaz de prosperar em condições pouco favoráveis. Se insurge, pois não pode 

ser compreendida de modo passivo, em um ímpeto cortante. Contém em si uma fúria desatada 

de forças reativas. Ação que se investe de um cansaço outro, não esse sanguessuga cotidiano 

que drena forças e nos lança a um estado de impotência, sensação de não querer mais retorno 

a tal ação. Rimbaud, “o homem das sandálias de vento”, caminhou em seu tempo, motivado 

pela raiva, fruto do tédio e das paisagens melancólicas trazidas pela imobilidade. “Pedestre e 

nada mais”, decretou. Caminhar e caminhar, como um eterno desertor. Esgotar-se neste gesto. 

Entregar o corpo a esta ação indiscriminada, obstinado em um sem fim. Fugir para um lugar 

que não é nenhum; Rimbaud não tinha endereço. Um corpo em rebeldia contra toda a 

impossibilidade de habitar e percorrer estes mundos abertos, um corpo em explosão e 

expansão com o mundo.  

Caminhar acaba despertando em nós esta parcela rebelde, arcaica: nossos apetites 

ficam grosseiros e irredutíveis, nossos ímpetos, inspirados. Porque o caminhar nos 
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posiciona na vertical do eixo da vida: arrastados pela torrente que jorra logo abaixo 

de nós (GROS, 2010, p.14).  

Esse sacrifício, essa entrega física, acumula status de oferenda espiritual. Um 

estado de alerta, um zanshin
32

, que nada tem de neurótico. Estar alerta não é necessariamente 

estar tensionado ou preocupado com o que possa vir a ocorrer, ao contrário, é colocar-se 

disponível ao que possa vir a acontecer, e assim, poder responder a estes acontecimentos sem 

ser tomado por sustos ou estados de paralisia. Uma limpeza, um estar apto para. O que 

implica dizer da necessidade de um aprender, antes de tudo, a desaprender a estar na cidade, 

optando assim, por suas linhas de fuga.  

O xamã Yanomami Davi Kopenawa no fabuloso e necessário livro “A Queda do 

Céu”, ao descrever a sua iniciação para tornar-se xamã ressalta a importância de ter o corpo 

limpo para que os espíritos xapiri possam descer e dançar para ele: “a primeira coisa que 

fazem os xamãs mais velhos que nos dão seus espíritos é nos limpar” (p.139). Essa limpeza, 

que acaba por exaurir o corpo de suas possessões, vícios e sujeiras cotidianas, se dá a custa de 

uma grande privação física, tendo ele ficado muitos dias sem comer, alimentando-se apenas 

do pó de yãkoana
33

, mantendo assim o estômago vazio: “Fiquei muito fraco, de dar dó. Já não 

tinha sopro de vida” (2015, p.139). O corpo precisou tornar-se outro para entrar em contato 

com instâncias desconhecidas e inacessíveis aos sujeitos normais. “Sem virar outro, 

mantendo-se vigoroso e preocupado com o que nos cerca, seria impossível ver as coisas como 

os espíritos as veem” (2015, p.141).  

Há, dessa forma, uma potência desconhecida que hiberna sob nossos pés
34

: se 

tudo vai abaixo, terra abaixo, se a tudo é feito tombar e cair sob o pretexto de aplanar e 

corrigir o terreno, para depois erguer algo que será (hipoteticamente) melhor, sob os auspícios 

da civilização, e de valor incomensurável, então nossos pés carregam em si uma 

responsabilidade fortuita. O pé é uma testemunha do espaço da rua. Ouvir com os pés, disse 

Niezstche. Os pés são o começo daquilo que irá se erguer não como fruto de uma devastação 

territorial, mas de uma interferência comum no ambiente. O corpo, pensado sob os pés, é um 

                                                 
32

 No karatê-dô o zanshin refere-se ao estado de reserva mental/espiritual, é o chamado espírito de guerreiro, em 

que se adota uma concentração meditativa, onde não há um sentido de dispersão daquilo que se está fazendo, um 

estado em que as forças se contraem e se alongam em potência a uma única direção.   

 
33

 Este pó, de efeito alucinógeno semelhante ao LSD, fabricado a partir da resina da casca interna da árvore 

Virola elongata, é o alimento dos espíritos, denominados de xapiri: “a yãkoana que bebemos não é um mero pó. 

Com ela os espíritos se lançam para dentro de nós como se fossem grãos de poeira” (KOPENAWA; ALBERT, 

2015, p.169)  
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 O mito dos aborígenes australianos, por exemplo, nos falam de seres totêmicos legendários que emergiram da 

terra, lançando seus corpos à luz do dia, e começaram a caminhar por todo o mundo, chamando, através de 

cantos, as coisas à sua existência. Após caminharem todo o mundo, cansaram-se e voltaram para as entranhas.  
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corpo em desarme, que procura despir-se da hostilidade causal evidenciada nas ruas. Tem-se o 

contraponto, uma oposição a toda imposição que especula os nossos passos.  

A cidade contemporânea, em seu modelo programático, é pensada e formulada, de 

modo geral, para nos fazer esquecer, sua lógica é a de um pensamento cheio de esquecimento. 

Comporta dimensões inconcebíveis, e em sua ironia abastada, impõe uma característica de 

clausura. São, em sua grande maioria, apertadas, em uma lógica que não se diferencia do 

confinamento. Temos presenciado não apenas uma quantidade inefável de áreas urbanizadas, 

mas áreas inteiras tornadas incapacitadas, estéreis do ponto de vista do estar, o que revela, por 

sua vez, uma corrosão praticada pelo próprio urbanismo que é o de ocupar espaços que não 

poderão mais ser ocupados; espaços ocupados para serem abandonados. Estes, que se 

espalham e contaminam todo perímetro urbano, limitam o potencial perceptivo e até mesmo 

bloqueiam, retesam as capacidades de troca com o ambiente em sua integralidade. A terra, por 

sua vez, não esquece, é o que nos lembra o poeta português Herberto Helder: “por dentro da 

terra o ouro cresce em cadeia”. É esse ouro soterrado que queremos desbaratar.  

A caminhada se insinua destas características e atua como motor de exploração, 

um meio de se aventurar e revelar partes diminutas e moleculares da cidade que escapam a 

regulação
35

 dos corpos. Dessa forma, caminhar é, desde já, uma experiência de corpos; corpos 

estranhos em sua maioria. Um modo de desabrochar os sentidos e aponta-los para pontos de 

expressão mínimos que desmanchem o concreto urbano. Ao invés de criar um ambiente – 

fechado e asséptico -, cria-se um corpo para enfrentar o ambiente; para conectar-se a ele, 

investindo nas brechas (feridas) que a cidade expõe. Viver o corpo em vísceras com o 

ambiente. Um modo que, se ampliado em sua concepção, é de fato, uma ação-incisão no 

ambiente.   

Ao caminhar por muito tempo nestas condições desfavoráveis, perde-se a 

delicadeza de uma pele lisa, de maciez exagerada e ignorante a qualquer rudeza; 

extremamente cuidada, protegida das intempéries e distante de qualquer aridez. Pele sem 

marcas, limpa e pura, sem camadas, livre das rugas e dos calos da rua. Um corpo em branco, 

completamente chapado, destacado da paisagem ao redor. Essa aspereza, no entanto, é uma 

envergadura em nossos sentidos, capaz de produzir uma área de intimidade com elementos 

outros. Bronzear-se dos elementos intempestivos, revestir-se de outros compostos que podem 

ser acoplados a nossa pele e assim, um entendimento outro sobre o que seria a sensibilidade.   

                                                 
 
35

 Do latim “regulo”: que estabelece regras ou regulamentos para; que contém certos limites; que regulariza; 

fazer seguir ou ter determinada orientação.  
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viver muito ao ar livre, no sol e no vento, produzirá sem dúvida uma certa rudeza de 

caráter, fará com que uma cutícula mais grossa cresça sobre algumas das qualidades 

mais finas da nossa natureza, como no rosto e nas mãos, ou como o trabalho manual 

severo pode roubar às mãos a sua delicadeza de tato (THOREAU, 2012, p.53).  

Um corpo dócil, por sua vez, é exageradamente construído. Objeto a que se 

grudam dispositivos que regulam a sua atividade. Seu fundamento é o de evitar o contato e 

suspendê-lo a um estado de isenção e controle, em que não precise se preocupar com nada 

além do que fora informado. Uma existência plácida, confortável e de plenos confortos. Um 

endurecimento físico provocado por uma atrofia. Um corpo em estado de aborrecimento 

precisa ser constantemente servido de distrações, mas nada o deixará satisfeito. Esta 

concepção de corpo não é natural. O corpo é um ponto de corte, é ele que fundamenta as 

nossas ações, é nele que as nossas ações ficam encravadas.  

O corpo se altera com a passagem do tempo, com a doença, com mudanças de 

hábitos alimentares e de vida, com possibilidades distintas de prazer ou com novas 

formas de intervenção médica e tecnológica (LOURO, 2000, p 11).  

O corpo é inconstante e instável, se forma e se deforma a todo instante, não 

obstante uma neurótica vontade de adequá-lo a uma série de padrões e critérios culturais. A 

todo instante ao corpo incidem-se imposições como um meio de classificação de diferentes. 

Os indivíduos devem apresentar e carregar consigo as marcas desse processo, que fará sempre 

questão de averiguá-los. Um processo que passa, novamente, por essa política do 

confinamento.  

A rua, já o dissemos, é o lugar em que as forças se debatem, fios de energias que 

pulsam e atravessam. A cidade não pode ser contida. O corpo faz uma inserção e provoca uma 

fricção entre esta película fina de pele, tão sensível e desprovida de pigmento, fragilidade 

desencarnada de vitalidade, que a qualquer instante pode apodrecer e descascar, se entregue à 

textura pedregosa das ruas.  

Nosso corpo não é uma cerca de proteção, que distingue os espaços que podem ou 

não podem ser trespassados. Sua força, e ela deve ser constantemente invocada, vem a tona ao 

transmutar os poros que a compõem em linhas verbais de contato com o mundo. É preciso 

Investir em mais camadas de derme. Tornar mais porosa e borrada essa fronteira. Onde 

começa a pele e onde começa a cidade? É uma falsa questão por não ter qualquer resposta, 

por não se ancorar em qualquer visualidade métrica.  

O cotidiano é onde se guardam e se inserem os movimentos imperceptíveis. 

Aqueles que perturbam, que não podem ser assimilados dentro de um modelo e (ou) uma 

relação; que se afiguram em constante modificação. Provedores de um curto-circuito que 
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introduzem formas imprecisas e voláteis, o olhar não é mais capaz de interpretá-las sob 

determinados signos já conhecidos e do qual são cúmplices inconscientes.   

Félix Guattari, debruçando-se neste contexto das cidades contemporâneas, propõe 

uma restauração total dos modos como a nossa vida urbana é posta em prática, destituindo as 

funcionalidades previstas para o espaço. “O ideal seria modificar a programação dos espaços 

construídos” (1992, p.176) diz, atentando para a necessidade veemente de reprogramar os 

espaços, não mais como estruturas fixas, mas pensados como projetos criativos, explorados e 

aproveitados em seus movimentos individuais e coletivos, experimentados em processos 

mútuos. É então que, a partir desta ideia de espaço ativo devemos introduzir   

o corpo como possibilidade da transgressão necessária de determinações normativas 

e territoriais – transgressão ativada unicamente por meio do uso, da apropriação, da 

conexão entre objetos e ações. (HISSA; NOGUEIRA, 2013, p.62)  

Este momento, o de descer e liberar o corpo de suas amarras disciplinares, de 

limpá-lo de sua assepsia generalizada, é um passo em descoberta para o que denomino de 

estado de caminhada, que nada mais são do que experiências caminhantes, experiências 

criativas em que corpo e cidade possam se entrelaçar e se misturar indefinidamente.  

Entretanto, faz-se necessário uma advertência, a urgente necessidade de “pisar 

suavemente sobre a terra e andar com mais cuidado”, como bem colocou o líder e ativista 

indígena Ailton Krenak em sua fala durante o Colóquio Internacional Os Mil Nomes de 

Gaia
36

. Andar mais para crescer. Deslocar-se para florescer, e com isso, abrir e criar novos 

espaços, ou como diz o poeta José Régio em um dos versos de sua aclamada poesia Cântigo 

Negro: “desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada”.  

 

3.1 As propriedades criativas de um caminhar suave  

                   

O caminhar na cidade deve estar acompanhado da recuperação da “arte de ter 

cuidado”, que Isabelle Stengers (2015) tão bem expôs em seu livro No Tempo das catástrofes: 

Se há arte, e não apenas capacidade, é por ser importante aprender a cultivar o 

cuidado, cultivar no sentido em que ele não diz respeito aqui ao que se define a 

priori como digno de ter cuidado, mas em que ele obriga a imaginar, sondar, atentar 

para consequências que estabeleçam conexões entre o que estamos acostumados a 

considerar separadamente” (p.55)  
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 Disponível para assistir no link: https://www.youtube.com/watch?v=k7C4G1jVBMs. Acessado pela última 

vez em 02 de dezembro de 2015. O Colóquio Internacional Os Mil Nomes de Gaia - do Antropoceno à Idade da 

Terra, ocorreu no Rio de Janeiro entre 15 e 19 de setembro de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7C4G1jVBMs
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Esta arte de ter cuidado nos coloca em estado de resistência. Os caminhantes que 

se arriscam nas ruas são os sobreviventes cegos que se sujam na necessidade de descontruir os 

organismos da cidade que os amassam em capturas de vida cotidianamente. Eles são os que se 

diferenciam, que não param e que pisam sem destruir, sem estarem embutidos de direitos que 

os autorizam de privilégios sobre outros. Sua presença associa-se politicamente a uma dobra 

performática: seus pés se agenciam com a terra em uma efemeridade de desenhos físicos: 

traços afetivos.  

Este caminhar faz aliança com um caráter de reconexão com a terra. Pisar 

suavemente é investir em um novo modo de habitar e compor com a terra, sempre tendo em 

conta que estamos perdendo - e rapidamente - do corpo, os fenômenos que provêm da terra, 

os ciclos da vida, os tempos de chegada e partida. Uma terra arrasada, compactada, 

desprovida de nutrientes e expurgada de sua diversidade vivente.  

O concreto e o asfalto não devem ser confundidos. Sua virilidade é superficial, 

não muito abaixo destes, encontra-se toda uma epiderme viva que busca a todo custo, um 

espaço para respirar. Pisar suave, nesse caso, é ter em mente o quanto a nossa presença na 

cidade pode ser nociva a toda uma parcela infinita de seres vivos. Nossos passos não podem 

mais agir como inocentes, pisar com cuidado é ter a ciência de seus crimes.  

Essa grande narrativa nos envenenou não porque prometera a perspectiva ilusória da 

emancipação humana, mas porque definiu essa emancipação de forma aviltante, 

marcada pelo desprezo pelos povos e civilizações que nossas categorias julgavam 

bem antes de estarmos determinados a lhes levar, quisessem eles ou não, nossas 

luzes. (STENGERS, 2015, p.140)  

É preciso invocar, mais do que outras narrativas - de grau menor -, a criação de 

espaços para que estas narrativas possam ser amplamente experienciadas, a bel prazer da 

potência dos encontros e que desmistifiquem em um ato cortante de rebeldia essa grande 

narrativa histórica a qual fomos surdamente submetidos e que segue, com ares de soberania 

neoliberal, a revelia de qualquer consequência.   

A experiência, longe de poder ser exterminada, sobrevive mesmo nas situações 

mais inóspitas. Mas não se atinge tal reconexão em um ato grosseiro, investido de violências 

kamikazes que só poderão voltar-se, ainda mais fortes, contra nós mesmos. Há que se 

perguntar sobre as possibilidades dos corpos destes que caminham, de que modos podem 

aprimorar a leveza de nossos passos dissidentes?  

Essas narrativas errantes são narrativas menores, são micronarrativas diante das 

grandes narrativas modernas, elas enfatizam as questões da experiência do corpo e 

da alteridade na cidade e assim, reafirmam a enorme potência da vida coletiva, uma 

complexidade e multiplicidade de sentidos que confronta qualquer “pensamento 

único” ou consensual, como o promovido hoje por imagens midiáticas luminosas e 

espetaculares das cidades (JACQUES, 2012, p.20-21).  
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Paola Berenstein Jacques (2008) enumera três tipos de propriedades inerentes aos 

caminhantes
37

, são elas: a de se perder, da lentidão e da corporeidade. Estas não devem ser 

entendidas como pré-requisitos ou pontos de partida, muito menos como acessórios 

indispensáveis. Na verdade, são fluências produzidas pelo próprio ato de caminhar e durante 

este. Não se dão de modo inteiramente consciente, e não derivam de uma organização prévia. 

São forças que se agregam, pontes relacionais que descontroem esta noção cotidiana de estar 

caminhando. Quando se está em uma caminhada? A resposta pode assumir infinitas formas a 

depender de cada um, cada caminhada é única em sua singularidade, mas para que estas 

propriedades se expressem em pele com o frescor de uma nova presença, seja ela qual for, 

exige-se que se esqueça tudo aquilo que se entende comumente por caminhar.  

Não é de qualquer jeito que se vai à rua. Também não é possível se preparar – 

como quem treina - para ir à rua, a caminhada é uma (re)ação que deve paramentar-se por um 

intrínseco cuidado, que pode ser evidenciado através da elaboração de práticas de 

aproximação.  

Os pés tocam o chão, são os membros que formam uma intimidade com a pele do 

mundo. São estes que, quando chegamos à idade adulta, mantêm nosso corpo em conexão, 

ainda que mínima, com a terra, atestando a impossibilidade de nos desvencilharmos por 

completo. Pôr-se em caminhada é infundir a esta relação uma fricção corpórea, ativando os 

laços afetivos e restabelecendo as zonas sensíveis: estado de afinação. Ao contrário do que se 

pode acreditar, o caminhar não é um modo de afastar-se, em sua essência, da realidade, de ir 

para longe como quem não quer mais ver, como se atestássemos a nossa covardia. Seu 

aparente despojo de enraizamentos não nega a vida em um egoísmo resoluto, mas faz circulá-

la sob outras camadas de conhecimento.  

Caminhar, mas não como quem vai para o deserto a fim de desligar-se do mundo e 

de seus suplícios, de purificar-se pela solidão, de preparar-se ao seu destino celeste, 

mas caminhar para redescobrir em si mesmo o homem que saiu das mãos da 

Natureza, o absolutamente primitivo. (GROS, 2010, p.77).  

Por certo, a caminhada não está a serviço de um objetivo traçado, anteriormente 

planejado. Deve ser tomada com um fôlego que se solta aos poucos, sem pressa, a cada passo, 

e o aprofunda, seguindo um rumo desconhecido; os sentidos em abertura. O caminhar se 

desprende dessa ideia de imagem de fundo, não mais um saltar abrupto de um ponto a outro, 

mas sim, um deslizar, interpretação esta que tem um aporte muito similar a descrição de 

sujeito esquizo:  
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 A autora opta por designá-los como “errantes”.  
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Ele ocupa um território mas ao mesmo tempo o desmancha, dificilmente ele entra 

em confronto direto com aquilo que ele recusa, não aceita a dialética da oposição, 

que sabe submetida de antemão ao campo do adversário, por isso ele desliza, 

escorrega, recusa o jogo ou subverte-lhe o sentido, corrói o próprio campo e assim 

resiste as injunções dominantes. (PELBART, 2008, p.34)  

Não existe, entretanto, uma imagem factual do que seria um caminhante. Não é 

possível descrevê-lo ou identificá-lo por demandas normativas de reconhecimento social. Um 

caminhante não responde a uma linha objetiva, não se parece em nada com qualquer previsão 

que se possa fazer dele, sua única característica inerente é a da imprevisibilidade, o que o 

coloca distante de qualquer obediência institucional. Ele é aquele que ninguém entende o que 

faz, o indecifrável, aquele que ao fundir-se à rua, faz retumbar impressões de perplexidade.   

Em minha experiência caminhante, o disparo essencial é parte do desejo de uma 

paisagem para além do enquadramento da janela: entrar na rua, conjugá-la a casa, transformá-

la em cômodo (muito mais do que um incômodo) desta. Mais ainda, faz parte do 

desdobramento da percepção de uma intrusão não anunciada. A rua, da qual não tenho acesso 

visual do quarto acabava, sempre ao dissabor de seus limites, invadindo-o. A cidade, 

inevitavelmente, cutucava a minha aparente clausura intima. Ainda que distante algo sempre 

estava a espreita, pouco importando o caráter de minha atenção.  

Algo me atingiu de pronto, talvez uma vontade intrínseca de reencontrar um 

estado primeiro, de experiência pura, em que as coisas ainda não se fizeram linguagem; 

contato ancestral. Passei, portanto, a incutir sobre estes ruídos oportunos; momento crucial em 

que se fez um caminhar em mim. Fazer a rua se confundir com meu quarto. Fazer o quarto se 

confundir com a rua. Amplificá-los de diálogos entre si e com isso dilatar a presença da 

cidade ao meu redor, oferecendo a mim mesmo, um espaço para narrar estas conversas. Não 

apenas me tornar participante, mas fazê-los - quarto, rua, cidade e corpo - participantes.  

Para isso, a tarefa de lançar-se ao ar livre, e de desvencilhar-se do conforto destes 

espaços de mordaça física, em que o corpo está impedido de respirar o ar de ambientes de 

conteúdo ainda não explorados. “Que corpo tenho eu hoje?”, é a pergunta que deve ser posta 

em prática. A impossibilidade de ver a rua do quarto desagua em um déficit de engajamento 

físico. Não estou completamente alheio, mas exposto a uma falta que não pode ser suprida 

sem arriscar o corpo, sem colocá-lo em movimento. Há algo que o interrompe de sua 

materialidade. Um corpo impedido de participar, de ser participante, é um corpo impedido de 

narrar, de incorporar sua própria história. Aquele que caminha, portanto, é “alguém que 

constrói sua percepção a partir do movimento, não do olhar. O espaço não é apreendido 

oticamente, mas de modo físico.” (BRISSAC, 2003, p.179).  
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Não me lancei, entretanto, a esta experiência carregado de uma certeza ambiciosa 

de me tornar “caminhante”, até porque todos, em última instância, somos caminhantes. Não 

existe a possibilidade negativa. A atrofia castra a sua relevância, mas estamos todos 

destinados, desde a origem, a sermos caminhantes. Esta é a crença de Bruce Chatwin (1996), 

escritor nômade que durante anos empreendendo viagens ao redor do mundo, conhecendo 

tribos e povos errantes, chegou a conclusão de que  

a seleção natural nos destinou – da estrutura de nossas células cerebrais até a 

estrutura do dedão do pé – a uma vida de viagens sazonais a pé através de uma terra 

impiedosa de espinhos ou do deserto (p.225).  

A redescoberta da humanidade passaria, inevitavelmente, pela compreensão de 

que devemos pegar a estrada, recuperar este caráter errante inscrito em nós. Nosso corpo 

converge para esta necessidade, e é exatamente neste ponto em que reside boa parte de nossos 

problemas diários.  

Assim, fui percorrendo os fragmentos de uma realidade pouco convidativa. Vinha 

pesado, cheio de saberes, suposições e familiaridades: ainda sabia por onde ir. Muita coisa 

pertencia ao meu habitual, muita coisa ainda me referenciava, muito fácil era se apegar a estes 

pequenos portos seguros.  

Estar na rua, nesse ponto, passou por um estado de aparecimento. Eu ainda não 

tinha uma caminhada em mim, nem o poderia, mas me dei a aparecer. Uma exposição para a 

rua, ato de reverência em reconhecimento a sua presença, momento em que começo a me 

despir de uma esfera individual, em que começo a recusar as paralisias. Não sei ainda como 

“tomar a estrada”, mas me ponho a experimentar este choque. O cuidado deve ser cultivado 

neste momento de choque, em que a ação voluntária se manifesta. Fui ousando pequenos 

toques, pequenos contatos, precisava começar a me sujar desta realidade. Eu estava na rua, 

mas não mais para me precaver de sua interferência.  

Eu precisava, principalmente, me perder do saber o que fazer quando estou na rua. 

Para reagir ao esquecimento do corpo no mundo, eu precisava me esquecer de tudo aquilo que 

o conduzia. Um comportamento desviante, portanto, que quer se perder das estruturas de 

poder que definem seu caminhar (o corpo) tanto quanto definem os seus caminhos. Essa 

atitude voluntária e cuidadosa é um modo de subversão dessa arraigada funcionalização da 

caminhada urbana.  

Pode parecer um contraponto sinuoso que o cuidar esteja apregoado a um perder-

se. Na verdade, não há oposição, já que a ideia de perder-se ou desorientar-se está vinculada a 

um modo singular de aprender a orientar-se sob seus próprios meios, que se funde a um 
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cuidado prático de si, na medida em que se amplia as suas capacidades perceptivas. Fazer-se e 

buscar-se através do trajeto, o espaço entre, desprovido de pontos que se alinham. As práticas 

caminhatórias revelam em sua gênese um lastro infindo de estados de se perder, que podem 

significar, em outros aspectos, um perder-se de si ou mesmo um rito de passagem, mas que, 

em última instância, significam um modo de despir-se da conveniência do hábito, que com o 

tempo, acaba por dissolver a preponderância da paisagem.  

O errante busca estar disponível para a desorientação, busca conseguir se perder 

mesmo na cidade que mais conhece, ao errar o caminho voluntariamente e, através 

do erro - e da errância que este erro provoca – realizar uma apreensão ou percepção 

espacial diferenciada da sua própria memória local. (JACQUES, 2012, p.276-277).   

Walter Benjamin, por sua vez, diz da necessidade de nos educarmos 

continuamente a extraviar-se intencionalmente dos caminhos lógicos da cidade do mesmo 

modo como estivéssemos em uma floresta de mata densa e fechada, sem os cômodos limites 

de entrada e saída. Aprender por si só, como alguém que sai a rua e extrai suas próprias 

notícias do cotidiano. Assim fiz: comecei, após as caminhadas, a registrar minhas impressões 

no que chamei de “caderno de caminhares”
38

, que são também registros de caminhadas 

possíveis
39

.  

Os grandes centros urbanos, imagens parasíticas contemporâneas, universo hiper 

dilatado de expansão ensandecida - sabe-se lá para onde -, são produtores de um tipo especial 

de rejeitos, vinculado a uma incapacidade de usufruir desta urbanização. Aquilo que 

construímos com tamanha sede esbarra na impossibilidade de uma atualização simultânea, o 

desejo de uma onipresença – que pouco tem relação física e afetiva – está reduzido a escolhas 

e compartimentalizações. Não conseguimos mais dar conta daquilo que produzimos, sequer 

temos consciência dessa produção, estamos alheios e o desconhecido, a cada dia, passa a 

espreitar e sabotar nossas ações. Não esqueçamos: “a iminência do desconhecido (...) é um 

elemento constitutivo do viver em metrópoles” (SILVA E FILHO, 2004, p.37). Mas o que 

parece um beco sem saída, é na verdade, uma entrada, oportunidade cooperativa. Falta 

integrar ao nossa dia a dia, em meio a esta imensa e egocêntrica coleção de concreto, este 
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 O caderno completo está disponível no anexo I desta dissertação.  

  
39

 Este “caderno de caminhares” é inspirado no “caderno de notações” da artista Dudude, fruto de um trabalho 

realizado em 2011, em que ela instalou-se em uma praça da cidade de Belo Horizonte para observar a vida 

ordinária daquele ambiente como quem estivesse observando movimentos de dança. Na introdução|posfácio do 

caderno, ela explica: “Não são anotações, são realmente notações, um aprendizado intenso na observação, no 

entender a vida continuada em espaços públicos, onde público quer dizer espaço de todo mundo – escrevi este 

livro então, na praça pública. Notar, registrar o que notei, experienciar o notado, vivenciar através do movimento 

estas notações.” (DUDUDE, 2011, p.319) .  
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fator de desorientação. A metrópole incide sobre nós, intromete-se sem qualquer pudor em 

nossos mais ínfimos movimentos diários. Já não podemos mais estar ausentes. Este combate 

falido de tentar controlá-la dando lhe um caráter unificado ao mesmo tempo em que se busca - 

ainda mais - o seu crescimento, só poderá resultar em uma implosão.  

Entregar-se a este desconhecido - órfão de nossas ações -, retornar ao invés de 

contornar este ritmo de produção estafante requer que aceitemos a ignorância acerca daquilo 

que construímos. Trata-se, sobretudo, de vivenciar esta urbanização que nos toma por todos os 

lados, apropriando-se de outra forma de atualização e não apenas substituições. Uma 

atualização em segredo, minimalista, estridentemente subjetiva. A ignorância, nesse sentido, é 

um impulso para experimentar esta floresta de gestos, coisas e signos que é uma cidade 

(CERTEAU, 2014).   

Perder-se significa que entre nós e o espaço não existe somente uma relação de 

domínio, de controle por parte do sujeito mas também da possibilidade de o espaço 

nos dominar. São momentos da vida em que aprendemos a aprender do espaço que 

nos circunda (...) já não somos capazes de atribuir um valor, um significado à 

possibilidade de perder-nos. Modificar lugares, confrontar-se com mundos diversos, 

ser forçados a recriar continuamente os pontos de referência é regenerante em nível 

psíquico, mas hoje ninguém aconselha uma tal experiência. Nas culturas primitivas, 

pelo contrário, se alguém não se perdia não se tornava grande. E esse percurso era 

brandido no deserto, na floresta; os lugares eram uma espécie de máquina através do 

qual se adquiriam outros estados de consciência. (LA CECLA  apud CARERI, 2013, 

p.48)  

O ato de caminhar parte, portanto, da ideia de uma ação de relação, contato direto 

com o espaço. “A partir desta simples ação foram desenvolvidas as mais importantes relações 

que o homem travou com o território” (CARERI, 2013, p.28). Estar caminhando ou em 

caminhada é entrar no curso da natureza, um aprender constante com a vida em movimento, 

com a vida em sua incidência proeminente, que se faz concomitante à sua ocorrência.  

Significa estar disponível a uma incompletude essencial que nos faz avançar 

incertos por um tempo outro de relação. Uma redução da pressa e da ansiedade de conseguir 

apreender tudo em sua esfera globalizada, em um sistema de expurgos que não tem tempo de 

existir. O caminhar deve ser assumido, sob este aspecto, como proposta de uma nova 

existência urbana, considerando-se a necessidade de suplantar a velocidade e adotando a 

lentidão. Milton Santos (2006) chama de “homens lentos”, aqueles que não se conectam (ou 

porque são apartados ou porque simplesmente desconsideram) às normas estabelecidas do 

cotidiano das cidades. “Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o tempo que comanda, 

ou vai comandar, é o tempo dos homens lentos. Na grande cidade, hoje, o que se dá é tudo ao 

contrário.” (SANTOS, 2006, p.220). Estes pertencem a uma classe pobre, são aqueles que não 

têm acesso a este mundo acelerado, encontram-se à margem do crescimento. Mas exatamente 
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por isso, experimentam a cidade de maneira muito própria – precisam sobreviver -, e acabam, 

em consequência, resignificando as cidades que habitam mediante uma aproximação norteada 

por práticas criativas de ocupar e utilizar os espaços; resistem bravamente à hegemonia da 

aceleração, do mais e mais infinito. A cidade, dessa forma, é o lugar em que diferentes tempos 

têm a possibilidade de coexistir. Apesar de lentos, são estes sujeitos que descobrem a cidade 

mais rapidamente, já que se relacionam com ela como a um lugar selvagem, que exigem 

constantes deciframentos. Assim, podendo assumir qualquer direção, desobedientes a um 

tempo e um espaço específico, a cidade expande-se de modos relacionais, e todo um espaço 

hegemonicamente mercadológico e imagético, passa a ser vivenciado como um espaço de 

experiências sensíveis, lugar de atuação direta, em que diversas camadas de sensações e 

percepções se colidem umas nas outras.  

O corpo é entregue a um instantâneo de circunstâncias temporais e espaciais, 

tornadas possíveis através da caminhada. É um contato com o cotidiano afora. Este afora, 

entretanto, é uma experiência que vem de dentro, não pode prescindir do corpo de quem 

caminha, meio de inscrição, incorporação. Em Atenas, o corpo pertencia a uma coletividade 

maior, pertencia à cidade (SENNET, 2014), de modo que o cuidado com o corpo expressava 

diretamente a relação com o cuidado com a cidade. Voltar-se para o corpo, significava voltar-

se para a cidade, os dois estavam dentro, mas evidenciavam-se externamente, através de sua 

beleza edificante.  

A cidade passa a sobreviver e a aparecer no próprio corpo de quem a pratica, que 

não deixando a cidade entregue a uma solução próxima e inexplicável, mas tomando-a para si, 

acatando a responsabilidade. Um corpo que é humilde, mas que não se constrange, não se 

intimida, não se dobrando a intransigências ou vazios estéreis. Ao invés de opor-se a uma 

ideia pré-concebida de cidade e de negá-la, a caminhada propõe entrelaçar-se a ela 

corporalmente e inventar modos de participação inventiva. Assim, não há uma tentativa de 

domínio, mas de criação conjunta, não se trata de uma busca por um ideal a ser alcançado, 

mas de expandir os corpos, de ativá-los por meio de novas corporeidades, tanto dos corpos 

dos que habitam a cidade, quanto dos corpos da própria cidade. Fazer com que os 

agenciamentos apareçam, e isso, não será possível dentro de uma dinâmica pacificadora, pois 

sempre haverão fissuras a serem engabeladas por outros processos, mas que não anulam os 

outros.  

Há algo de submerso neste trajeto. Em seu manifesto antropofágico, Oswald de 

Andrade afirma: “só não há determinismo onde há o mistério”. É por isso, talvez, que o todo 

da caminhada é sempre um estado passageiro, de escuta, conversa intima. Aquilo que surge, 
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que assoma e vibra com maior vigor é um estrato eloquente, um corpo-devir que se desprende 

e que é inscrito na cidade, como uma marca. É neste instante em que algo emerge para além 

de um pensamento ou uma impressão e prolifera de sentidos outro o corpo da cidade. São 

imagens propositivas, linhas coincidentes, aberturas exponenciais. Um despontar coletivo, 

ação que é gerada através da própria interação (e intenção) com a cidade: o caminhar está o 

tempo todo sendo inventado.  

“A viagem mais para fora é a viagem mais para dentro”, escreveu o poeta japonês 

Matsuo Bashô (1644-1694), mestre na arte do haikai e principal responsável por seu 

aprimoramento. Bashô, um grande caminhante, passou 27 anos de sua vida a perambular, 

cruzando e descruzando o Japão agrário e agreste, como descreveu Paulo Leminski (2013), 

sempre a pé, em busca “do vagalume do haikai”, que em sua própria definição é simplesmente 

“aquilo que está acontecendo aqui e agora”. A caminhada revelava-se para o poeta como um 

espaço de criação, espaço estético, um modo particular e espiritual de vida que, livre de 

ajudas ou influências mecânicas, o ajudava a compreender a natureza das coisas.  

Thomás Heyd (2004), a partir de Bashô, faz uma comparação entre a estética da 

dança e a estética do caminhar que, segundo ele, estariam atreladas a sucessivas configurações 

de estados corporais em resposta as questões que o próprio ambiente vai suscitando no corpo 

daquele que está realizando a atividade.   

De forma similar a la danza artística, si el caminar se realiza con un cierto grado de 

intensidad requiere que continuamente estemos tomando decisiones respecto al 

emplazamiento de los pies (y frecuentemente también de las manos); respecto al 

equilibrio o desequilibrio del peso del cuerpo; respecto a la aceleración que se le da 

al cuerpo y respecto a la inercia que tiene la masa corpórea; respecto a la 

articulación de la posición del cuerpo en relación con el médio ambiente que le 

rodea la persona
40

.  

No filme Stalker, do russo Andrei Tarkovsky, somos apresentados ao personagem 

conhecido como Stalker. Seu trabalho é guiar, de modo clandestino, pessoas que desejam 

adentrar a Zona. A Zona é um território proibido. Militares protegem o seu acesso. A entrada é 

ilícita e pode custar a prisão ou a morte daqueles que se arriscarem. Uma terra de ninguém. 

Lugar fora do tempo. Um mundo em que as leis são indecifráveis. Os Stalkers atuam como 

guias sensíveis, aqueles que conhecem as especificidades de percorrer este lugar, possuem um 

modo específico de caminhar – quase uma dança - de acessar este território mutante, de 

caráter alienígena e constituído por uma natureza que evoluiu e se desenvolveu de forma 
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 Em uma tradução livre: “De forma similar a dança artística, se o caminhar de realiza com certo grau de 

intensidade requer que estejamos sempre tomando decisões a respeito da localização dos pés (e frequentemente 

também das mãos); ao equilíbrio e ao desequilíbrio do peso do corpo; a aceleração que se dá ao corpo e a inércia 

da massa corpórea; e a articulação da posição do corpo com o meio ambiente que rodeia a pessoa”.  
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autônoma. Seu corpo se modifica a cada nova interação, matérias que se combinam de formas 

estranhas. Caminhos fáceis se tornam difíceis. É preciso respeito e reverência. Aqueles que 

entram se assemelham a invasores, em resposta, tudo começa a se mexer. A presença humana 

parece ser causadora de uma euforia. Para isso, para sobreviver, precisam caminhar com 

cuidado, atentos aos sinais, sem agredir o espaço, um caminhar que não deve estar embutido 

de ameaças, que devem, antes de tudo, entender o espaço em que está pisando. Caminhar 

nesta Zona, dessa forma, é compor com o espaço uma presença, um meio de habitá-la. A 

Zona, em uma metáfora, pode ser considerada a própria vida.  

Só a vida cria tais zonas, em que turbilhonam os vivos, e só a arte pode atingi-la e 

penetrá-la, em sua empresa de co-criação. É que a própria arte vive dessas zonas de 

indeterminação (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.225)  

O artista é talvez um desesperançado, é aquele que, como disse a escritora Eliane 

Brum, luta e cria mesmo quando sabe que vai perder
41

. Por outro lado é também (e talvez por 

isso mesmo) aquele que “acrescenta sempre novas variedades ao mundo” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p.227). Sob um ponto de vista diferenciado, faz seu aporte como um 

agente que deflagra um espaço de ação: testemunha corpórea do espaço, que versa sobre 

contradições e que tenta posicioná-las de algum modo, de fazê-las transitarem entre pequenas 

brechas.   

A prática artística enquanto prática de experiência sensível é um elemento chave, 

motor indutor de micro transformações, levantes e insubordinações cotidianas, que atuem 

mais do que como um dispositivo de ajuste (indireto), que denuncia, revela e aponta a falha, 

mas também de contenção, incidindo diretamente, tomando para si a responsabilidade, através 

de alianças cooperativas com outros campos do conhecimento, e que proponha estados outros 

de vida.  

De uma maneira bem geral, poderia dizer que o movimento criativo é a convivência 

de mundos possíveis. O artista vai levantando hipóteses e testando-as 

permanentemente. Como consequência, há, em muitos momentos, diferentes 

possibilidades de obras habitando o mesmo teto. (SALLES, 1998, p.34)  

Este estado desvela a nossa própria ignorância frente às ações práticas que temos 

observado, de longe, serem executadas. Este rompimento baseia-se em uma autonomia 

criativa, a de ir além de meras soluções administrativas. Para modificar a nossa maneira de 

viver e de construir a cidade devemos passar pela experiência do desconhecido e assumir que 

pouco ou nada sabemos de nossa biosfera, mas que, ao contrário, ela sabe muitas coisas sobre 
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 No artigo “Em defesa da desesperança”, disponível no link: http://migre.me/sBykl. Acessado pela última vez 

em 04.01.2016.   

http://migre.me/sBykl
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nós, apesar de que, ela não está particularmente interessada nisso. O caminhante artista 

retoma a cidade de um lugar qualquer e inesperado. Assume a possibilidade de todas as 

direções, faz rizoma e assim, questiona os papéis atribuídos, aliando novas capacidades de 

agir, pensar e criar.  

O desafio, então, parece ser o de viver estas provações sem cair na barbárie, como 

bem colocou Isabelle Stengers (2015). O desespero, essa chama que traz consigo a voz 

demente da esperança, slogan de um futuro que nos impede de agir, deve ser combatido.  

Mas, sobretudo, o que nossos pés pisando suavemente sobre a terra, devem fazer é 

criar acontecimentos e encontrar e agenciar novos meios de narrar produzindo “caixas de 

ressonância” (STENGERS, 2015), que se alinhem a um vórtice de repercussões, em que a 

experiência de um possa ter abrigo e se transforme em recurso para o outro que vem. Tirar 

esse peso dos pés é investir em uma desintoxicação daquilo que nos foi feito acreditar sobre 

um modo de vida consensual e que propaga o crescimento ilimitado.    

Talvez seja necessário, por fim, lembrar daquilo que Georges Didi-Huberman 

(2011) observou na obra de Pasolini no livro A Sobrevivência dos vagalumes, em que mesmo 

quando tudo parece fadado a derrota, os vaga-lumes retornam, “dançantes, erráticos, 

intocáveis, e resistentes enquanto tais” (p.23), aparecem abruptamente em lugares inesperados 

e resistem bravamente ao desaparecimento, em uma alegria contagiante, por um lampejo de 

tempo, indiferentes ao seu tamanho e fragilidade; são aqueles que não se convencem tão 

facilmente destas narrativas globais, são os que continuam, apesar de tudo.   

O caminhante é este ser vaga-lume, este ser haikai, que se move pelos flancos e, 

se apegando às aberturas possíveis, cria o improvável em um mundo provável. É quase 

sempre indistinguível aos olhos mais acostumados aos refletores de luzes totalitárias, mas está 

sempre a emitir os seus pequenos sinais luminosos para qualquer um que queira ver.  

 

3.2 O caminhar como experiência performática: working progress  

                   

 O caminhar fora talvez a ferramenta mais básica e elementar que eu tinha ao sair 

a rua. Mesmo assim, durante algum tempo, demorei a encontrar o meu próprio corpo nesta 

relação que se iniciava; já que o caminhar não foi, desde já, um protagonista em minha 

aparição na rua. Sua potência se revelou aos poucos.  

Eu tinha a certeza, pouco convincente, de que algo precisava ser feito, e tinha essa 

necessidade, principalmente em relação ao âmbito artístico. A insatisfação|incômodo com a 
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cidade era um assunto crucial, mas estava longe de poder ser tomado como uma problemática, 

uma questão prática. Eu desejava a realidade da rua, mas não estava certo sobre o nicho de 

pesquisa com o qual gostaria de enveredar e, estava a espera da descoberta de suposto um 

objeto. Tinha em foco um lugar de abordagem, mas não sabia como articula-lo objetivamente.  

Mas a caminhada sempre esteve ali, a espreita, em uma espera paciente, como se 

soubesse de antemão de sua vivacidade. De início, aparecia somente como alavanca, 

impulsionava as ações que eu propunha tornando-as, a gosto ou contragosto, mais ou menos 

possíveis. Não era ainda alvo, de minha parte, de uma elaboração programática.  

Meu interesse situava-se em objetos rejeitados, descartados no próprio espaço da 

rua. A eles dediquei minha atenção, como síntese de um incômodo. Em geral, eu me detinha 

aos objetos de conotação pessoal, de uso intimo, mas que, em conjunto, pareciam emitir uma 

constelação de vidas negligenciadas. Estava interessado em extrair histórias destes objetos, de 

ficcionalizar os seus rastros e características em um exercício que assimilei a de um 

arqueólogo. Para isso, pensava sempre em coletá-los para, em seguida, examiná-los em seus 

detalhes. Esbarrei em uma indecisão, não sabia com quais destes materiais pertinentes a rua 

eu desejava trabalhar. As garrafas de água mineral foram o ponto de virada. Ao percebê-las, 

como descrevi no capítulo anterior, quis também recolhê-las, como um procedimento de 

criação. Para isso, organizei um modo de por em prática esta ação. Foi então que resolvi dar 

corpo a esta caminhada sob as seguintes diretrizes metodológicas: 

 

1. Toda caminhada deve começar e terminar no mesmo lugar: minha casa.  

2. Todo percurso deve ser feito a pé.  

3. Não há qualquer duração definida.  

4. Não há qualquer lugar específico previsto para onde devo me dirigir.  

5. As coletas são feitas durante o percurso.  

6. Durante o percurso posso fazer o que quiser, não há qualquer restrição.  

7. Quando retorno, escrevo todas as impressões que “coletei” durante a caminhada, 

constituindo um caderno de fragmentos perceptivos e narrativos. Por fim, utilizando o google 

maps, faço a marcação do trajeto, me valendo da memória e dos nomes e das sequências de 

ruas que anotei em um bloco de notas.  
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Foto retirada do Google Maps que demarca um dos trajetos que realizei. 

Com isto, o caminhar assume um papel predominante, transformando-se em uma 

ação|método (per)formativo, instrumento que abriu a possibilidade de me entender enquanto 

artista.  

Voltar para casa deixou de ser um momento seguro; espaço de satisfação: “ao 

deixá-la ninguém sabe muito bem para onde voltará, ou se existe em absoluto a possibilidade 

de um regresso” (VISCONTI, 2014, p. XIX).  

Assim como Nietzsche descobri que estava compondo ao caminhar (GROS, 

2010), algo que acenava, antes de tudo, para o meu corpo, que revelou-se como um elemento 

fundamental, direcionador de meus processos. Eu podia senti-lo mais elástico, arrojado e 

pensava, sobretudo, no quanto a caminhada ajudou a ativá-lo, a deixá-lo mais alerta. O que 

poderia surgir desta percepção?  

Passei a me apropriar da caminhada, a partir de uma aproximação com meu 

próprio processo. Eu o havia começado, mas ainda não tinha consciência de sua eloquência. A 

pesquisa, e também o trabalho, ou nesse caso, os trabalhos, começam a desenrolar-se 

propriamente neste ponto. Esta problemática – a do corpo -, que começava a elucidar-se, 

revolveu os meus anseios e passei a transformar estes mergulhos ambulantes em recursos, a 

caminhada mudou de pele, também em deslocamento, passando de uma instância até então 

individual, centrada em minhas preocupações, para chegar a uma forma mais coletiva de 

incidência.  
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Mas mais do que a caminhada ou os caminhos, comecei a desejar aquilo que se 

agregava a ela; aquilo que insistia vorazmente em aparecer. O que, a partir, desta caminhada 

podia acontecer para além das garrafas recolhidas? Esse caráter viscoso de não poder 

controlar a pluralidade que se anunciava, visitou os meus passos seguintes.  

A(s) caminhada(s) que pratico são performances, e como tal, desembocam em 

uma metodologia de criação e pesquisa artística. Brad Haseman (2006), no texto Manifesto 

for a Performative Research, assim nos diz sobre essa necessidade de percorrer caminhos 

metodológicos próprios a necessidade de cada pesquisador e aquilo que o motiva 

intimamente:  

As well as modifiyng existing research methods to create new ways of looking, 

interpreting and representing knowledge claims, performative researchers are 

inventing their own methods to probe the phenomena of practice. 
42

(p.105)  

Basicamente, uma pesquisa performativa
43

 é fazer pesquisa através da 

performance, prática transformada em um veículo de criação – nesse caso, criação artística - 

que inaugure possibilidades singulares de materializar determinado conteúdo (artístico e 

teórico) que venha a emergir.  

É uma abordagem que cria um ponto de entrada específico para cada pesquisador 

através de uma nova relação deste com as problemáticas de sua pesquisa, que em muitos 

casos, não figura como um dado objetivo. O método performativo reinventa os modos pelos 

quais o pesquisador se aproxima de sua própria pesquisa – toma consciência do que está 

realizando -, e acaba por multiplicar os meios de expressar e traduzir aquilo que foi percebido 

e não apenas constatado. Dessa forma, a prática, se compreendida como principal atividade da 

pesquisa, faz com que o objeto de pesquisa seja deposto de sua supremacia. O pesquisador se 

utiliza dos meios que tem ao seu dispor, passa a investir em suas próprias potências, sem a 

necessidade de se sujeitar a determinados contextos institucionais. 

O método performativo, portanto, permite ao pesquisador enveredar por 

estratégias diferenciadas, criadas em experiência, que possam dar conta, de modo mais amplo 

daquilo que está sendo pesquisado. Dessa forma, há uma variabilidade modular que se agrega 

a pesquisa, que irá, inevitavelmente, assumir diversos formatos; a pesquisa, nesse caso, passa 

a ser um processo de invenção.  

                                                 
 
42

 Em uma tradução livre: “Assim como os métodos de pesquisa se modificam para criar novas formas de ver, 

interpretar e representar as demandas do conhecimento, os pesquisadores performativos estão inventando seus 

próprios métodos para provar o fenômeno da prática”.   

 
43

 Trata-se do terceiro paradigma de pesquisa, ainda muito recente é uma intrusa entre a pesquisa quantitativa e 

qualitativa, já amplamente consagradas em âmbito científico.  
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A performance, por sua vez, está relacionada a uma presença vivente, 

acontecimento latente. O sujeito se torna a própria obra, passa a vivê-la ao mesmo tempo em 

que não pode finalizá-la ou apontar satisfeito para determinada direção e fazer reconhecer um 

produto final. Durante a década de 60, eclodiu com maior pluralidade
44

 fruto de uma série de 

experimentações artísticas que incorporavam um conjunto de hibridismos estéticos, sociais e 

políticos e que neste contexto não podiam ser classificadas como teatro, música, dança, 

pintura ou qualquer outro gênero artístico.  

O corpo ocupou papel fundamental nestes experimentos que se apropriavam de 

ações banais da vida cotidiana, antes ignoradas. Historicamente, está atrelada a um 

movimento de ruptura com o campo da arte instituída, circuito modular que estabelece aquilo 

que tem e que não tem valor como objeto de arte, de modo que acaba por resistir às 

definições, subvertendo-as inclusive, e afirmando-se como um meio de desconstrução dos 

modelos tradicionais de produção e apreensão artísticas.  

Não se vale de qualquer forma espaço temporal pré-definida. Em suma, pode 

servir de qualquer material disponível, sua abrangência expande e dilata todas as 

possibilidades artísticas, em seu núcleo não há nenhuma especificação mínima que a torne 

palpável ou identificável. A performance não tem um objeto, uma causa a ser observada com 

o intuito de destacar determinado efeito. Não é uma ação voltada para um sentido preciso, que 

atenta diretamente a uma compreensão.  

Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ao significante, não 

se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em 

conexão com o que ele faz passar ou não intensidades, em que multiplicidades ele se 

introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.11)  

O campo da performance pode ser situado como um suporte crítico que extrapola 

os campos das artes e entrelaça em seu campo indistinguível todos os campos do 

conhecimento, em uma tentativa de compreender o ser humano a partir de diversas 

perspectivas subjetivas da vida. “O trabalho do artista de performance é basicamente um 

trabalho humanista, visando libertar o homem de suas amarras condicionantes” (COHEN, 

2009, p.45). Esse entendimento, no entanto, não deve se restringir somente ao âmbito dos 

humanos. Também os seres não-humanos devem ser considerados nas experiências 

                                                 
 

44
 Não foi somente na década de 60 que esses processos foram observados (alguns autores defendem, por 

exemplo, que as suas manifestações vêm ocorrendo desde os movimentos de vanguarda no início do século XX), 

mas há que se destacar que foi neste momento, em especial, que houve uma ênfase maior, um processo mais 

descentralizado e com a sua ocorrência em diversos lugares simultaneamente.  



78 

 

performáticas. Esta é, talvez, uma nova adição, e estas serão sempre bem vindas, ao campo do 

possível da performance.  

De modo geral, os experimentos iniciados na década de 60, buscaram colocar 

novamente o corpo em cena, para além de seus limites admitidos. Um corpo que não será 

mais dissimulado. Sua dor não será mais atenuada por dispositivos de controle e contingencia 

comportamental. A experiência do corpo vira um propulsor. Ações que ultrapassam o senso 

comum do provocativo. Sua potência é a de romper com o habitual, com as práxis enfadonhas 

e fixadas por manejos funcionais.  

A performance não é a transmissão do saber ou do respirar do artista ao espectador. 

É antes essa terceira coisa de que nenhum deles é proprietário, da qual nenhum deles 

possui o sentido, essa terceira coisa que se mantém entre os dois, retirando ao 

idêntico toda e qualquer possibilidade de transmissão, afastando qualquer identidade 

entre causa e efeito. (RANCIÈRE, 2010, p.25)  

Matriz de processos criativos, a performance, como a compreendemos, apresenta 

uma tendência de valorização do processo de criação para além de uma preocupação dileta 

com um objeto ou obra final, se constituindo, portanto, como uma prática fundante, um 

momento de preparação, estar pronto para.  Não é mais o “o que”, mas o “como” está sendo 

feito.  

Trata-se, com efeito, de um work in progress que decorre do momento em que a 

ação (a caminhada, no caso) é ampliada e começa a tocar outras fronteiras. A performance é 

um meio de estudo que alarga o olhar no horizonte, imã de possibilidades, faz com que a 

caminhada não queira finalizar o processo. É a partir da performance (nunca um objeto 

exclusivo) que a caminhada ganha cor, textura e temperatura.  

O produto, na via do work in process, é inteiramente dependente do processo, sendo 

permeado pelo risco, pelas alternâncias dos criadores e atuantes e, sobretudo, pelas 

vicissitudes dos percursos (COHEN, 1998, p. 18).  

Em 1994, na cidade de Havana, capital de Cuba, Francis Alÿs caminhou pelas 

ruas com um par de sapatos magnéticos. Ao final de sua deambulação, este encontrava-se 

incrustrado de micro fragmentos de metais. Os sapatos foram possuídos por uma nova 

roupagem, incorporados de estilhaços que, de outra forma, dificilmente poderiam ser 

detectados.  
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Francis Alÿs. Sapatos Magnéticos, 1994.  

 

Há algo corpóreo que se apega ao corpo do caminhante. Corpos diminutos, 

elementos menores, poucos espetaculares, sempre à espreita de passos indisciplinados. Sob 

este aspecto, a caminhada é possuída por uma habilidade natural de coleta. Forças de atração 

que vestem passos. Que costuram roupas esquisitas. Nunca sabemos o que pode vir a grudar 

durante um processo de caminhada. Muitas coisas colam em nós, mas nem tudo permanece.  

O uso da collage, no campo da performance, instaurou a produção de 

desmembramentos infinitos, brincadeiras de sobreposições, justaposições e disjunções. 

Procurava-se despir os objetos de suas funções ordinárias ao introduzir subjetividades 

impensadas. A collage agia como um motor de ruptura do discurso. “A utilização da collage 

na performance resgata, dessa forma, no ato de criação, através do processo de livre-

associação, a sua intenção mais primitiva” (COHEN, 2009, p.62). Com a colagem, o corpo é 

adensado de novas vitalidades.  

Em meu caminhar, ao longo de suas realizações, novas camadas foram 

adicionadas em um processo espontâneo de amadurecimento e desenvolvimento contínuo. A 

escrita posteriori, em casa, trabalhava impressões fugidias, como se também fossem garrafas 

recolhidas que se agregavam a caminhada seguinte, demanda funcional: eu escrevia e por 

vezes fazia. A caminhada era esculpida nos detalhes, adensando-se no propósito de me afinar 

com a cidade. Foi assim que surgiu a ideia de uma roupa específica para caminhar. 
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- Antes disso, eu havia pensando, enquanto fumava um cigarro em uma praça destruída e 

suja, que preciso sair para caminhar com uma roupa especial costurada a partir de roupas 

que encontro na rua. Foi exatamente ao pensar em possíveis fantasias para o carnaval que 

essa ideia atracou em mim.  

Com esta nota abriu-se um novo estado de criação, um aprofundamento em minha 

rede relacional com a rua, o caminhar e a coleta. Uma espécie de virada performática, em que, 

de fato, a caminhada ganha nova roupagem (literalmente), novo corpo, já que aquele, ainda 

em estado embrionário, encontrava-se em vias de esgotamento. A roupa foi uma elaboração 

complexa, demorou a se consolidar em sua versão final, sendo alvo de muitas notas e 

reflexões. Por fim, cheguei a ideia de uma roupa especial, não apenas para andar na rua, mas 

para coletar as garrafas, eu já não podia mais continuar a usar sacos plásticos.  

- Com os sacos eu parecia estar fazendo compras na cidade, como se esta fosse um 

supermercado, recolhendo objetos das prateleiras e colocando no carrinho. Meu corpo 

estava distante, em uma zona de conforto, não assumia sua força.  

Meu corpo, encravado de uma nova pele, passou não apenas a recolher, mas a 

incorporar estes objetos. As garrafas não apenas ganhavam presença, como passaram a ser 

diretamente responsáveis pela constituição de um corpo outro, que estará sempre sendo 

acentuando a medida que a caminhada se desenrola.   

A performance experimenta o corpo no espaço que o circunda e o atravessa a 

partir de condições outras (que não podem ser descritas como um campo disciplinar): o corpo 

em reação química e alquímica com o espaço (neste caso, a cidade), que pode ser introduzido 

por uma busca incessante por produzir novas vias de acesso à comunicação artística.  

Caminhar para criar um corpo outro, compreendido em termos de “forças 

interativas, como uma complexa relação entre diversas velocidades, como uma elaborada 

interação entre partículas infinitas” (FABIÃO, 2009, s/p). O corpo é um espaço de mistura. 

Não ordena uma ação, inaugura. Este é, por natureza, a deixa do performer: promover 

experiências que escapem a sua prevalência. Em meu caso, eu me exponho a uma experiência 

e elaboro conteúdos a partir desta experiência. Meu corpo transforma-se em elemento fluido, 

público e conteúdo ao mesmo tempo: corpo sem órgãos. Não há nada a ser interpretado. Um 

corpo sem órgãos não é um suporte, é matéria que se espalha no espaço em razão de sua 

produção de intensidades. “Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, 
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povoado, por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p. 12).   
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Não como um campo complementar, coreografado, em que um termina e o outro 

começa, mas de imanência, em que o interior e o exterior disparem em fusões permanentes e 

passem a constituir mutuamente este campo. O inimigo do corpo sem órgãos é o organismo, é 

a organização, corpo sedimentado.  

Trata-se de criar um corpo sem órgãos ali onde as intensidades passem e façam com 

que não haja mais nem eu nem outro, isto não em nome de uma generalidade mais 

alta, de uma maior extensão, mas em virtude de singularidades que não podem mais 

ser consideradas pessoais, intensidades que não se pode mais chamar de extensivas. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.16)  

Uma caminhada que desaloja a estrutura orgânica elementar do corpo. A cada vez 

que se realiza, a dissolução é maior. Um estado de desorganização física. Como um mal que 

corrói nossos pontos de controle corporal, que se presta a um entendimento de nossa 

localização física. É a toda nossa consciência de corpo que se esvai, a nossa certeza de ali 

encontra-lo, sob os auspícios da vontade, e devorada por um mal que não divulga as suas 

feições. Não apenas um mal estar que pode a qualquer momento passar. Sua presença é um 

ato extremo, não se presta a vacilações.  

A peste, magistralmente descrita por Antonin Artaud no livro O teatro e seu duplo, 

traz em seu cerne, uma incompreensão, não podendo ser interpretada ou mesmo classificada 

segundo uma lógica científica, visto que afeta o corpo diretamente nos lugares em que ele é 

consciente de si. Assim, o corpo é violentamente assaltado pela decomposição de suas 

estruturas, afetado diretamente naquilo que o faz se sustentar enquanto unidade.  

A peste, portanto, parece manifestar sua presença nos lugares, afetar todos os lugares 

do corpo, todas as localizações do espaço físico, em que a vontade humana, a 

consciência e o pensamento estão prestes e em via de se manifestar. (ARTAUD, 

2006, p.17)  

Da mesma forma, caminhar sem blindagens domésticas por uma cidade como 

Fortaleza é entregar-se a uma correnteza de incisões físicas, mas este corpo, que resiste às 

condições adversas da cidade implacável, deixou, a muito, de ser o mesmo. Ele terá passado 

por momentos de angústia, em que gritou o seu próprio esquartejamento.  

um tal distúrbio orgânico, esse transbordamento de vícios, essa espécie de exorcismo 

total que aperta a alma e a esgota indicam a presença de um estado que é, por outro 

lado, uma força extrema em que se encontram em carne viva todos os poderes da 

natureza no momento em que ela está prestes a realizar algo essencial. (ARTAUD, 

2006, p.23).  

Este grito de dor que o tomará sem piedade, acabará por fim, a expandi-lo de 

intensidades, a multiplicá-lo de seus acessos. Este corpo não terá perdido matéria, terá uma 

aparência indistinta para os olhos menos atentos aos pequenos detalhes; por dentro, porém, 

estará completamente desajustado. Para estar em equilíbrio necessitará passar constantemente 
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por estes vórtices intempestivos, pois este nunca se sustentará por muito tempo. Um corpo 

estrato estará sempre se sucedendo ao outro, de modo que são sempre muitos corpos ao 

mesmo tempo e não um de cada vez.  

Não à toa a epidemia descrita por Artaud passa a implodir toda a estrutura lógica 

da cidade, com suas instituições morais a desmoronar rapidamente. O corpo do cidadão 

corroído pela doença é vivenciado violentamente no corpo da cidade, organismos similares, 

construídos a imagem e semelhança do outro. Uma potencial liberação de energia caótica, 

negra, que não mais se abstém de seus conflitos, prezando pelo vigor essencial. Uma 

crueldade que, em sua gênese, pertence a vida, esta fornalha de excessos.  

A caminhada que faço inventa estas linhas de percursos intensivos. Se integra a 

minha própria vida, ao meu dia a dia, cria demandas de ações e comportamentos criativos, 

que não devem durar muito tempo em uma única configuração. É performance porque faz 

transcender as propriedades caminhantes para outros níveis de vida. A pesquisa se desdobra 

no momento em que ela se torna uma epidemia, em que se espalha por poros até então pouco 

considerados, que pouco apareciam.  

É um momento de encontro com células radioativas, imperceptíveis, que atingem 

sem revelar de pronto os sintomas. Algo está errado e por não perguntar “como está o meu 

corpo hoje”?, por não confiar no corpo, não sou capaz de aprofundá-lo, de cortar a sua 

superfície sem engasgar com o primeiro filete de sangue.  

A problemática talvez, em minha experiência, tenha sido esta, a de fazer ascender 

ainda mais o incômodo com a cidade, de um descontentamento em contínua variação; o corpo 

em profusão com a cidade como fator norteador. Não se trata de oferecer obras ou projetos 

artísticos para o meu corpo ou para a cidade como recompensa por suas revelações em forma 

de conhecimentos, mas sim, a produção processos de recriação que passam inevitavelmente 

por narrativas. O trabalho artístico, desta forma, é o de introduzir não apenas pensamentos 

esquecidos e fazê-los serem lembrados, mas de fazer intrusões relacionais que inaugurem uma 

nova suavidade no modo como pisamos a cidade.  

Dessa forma, ele se dirige a um eterno retorno a uma satisfação que só pode ser 

alcançada por um movimento insatisfeito. A caminhada (voluntária) na cidade se deixa abater 

potencialmente desta substância, que parece estar conectada a uma volta espiritual ao tempo 

em que nossos instintos foram forjados, no deserto, que seria, seguindo rastros e mitos 

ancestrais, nosso lar originário (CHATWIN, 1996).  

Ainda que meus passos na rua, por entre ruas, não possam ser reconhecidos, eles 

tecem uma rede invisível, motivada por um contato expansivo. Não estou mais restrito aos 
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pés, caminho agora com outras partes do corpo; outros sentidos, até então nunca assimilados. 

Em minhas ações marco-os em detalhes que, se colocados a um público, não aparecerão de 

imediato, ficarão ocultos a olhares ocupados demais a criptografar conteúdos regulares. Estão 

espalhados em fronteiras impossíveis. Eu posso acessar a rua sem necessariamente estar na 

rua, meu corpo contém a rua, e em tudo aquilo que faço a rua passa a estar presente de alguma 

forma, pois estou repleto de linhas de forças criativas.  

A caminhada se lança a um plano de consistência, como diriam Deleuze e 

Guattari, em que não há mais significados ou significantes. Por se colocar em abertura 

relacional ela escapa a todas as interpretações possíveis e passíveis.  

onde bom senso e senso comum dizem: seja funcional e produtivo, seria preciso 

dizer: vamos mais longe, não encontramos ainda nosso CsO, não desfizemos ainda 

suficientemente nossos hábitos, convenções, padrões (FABIÃO, 2013, p. 05).  

Esta caminhada|performance veste o corpo de uma força preparatória, como um 

lutador que, a despeito dos pensamentos, apenas se aquece para ir à luta e nada mais. É o 

momento em que o corpo se coloca apto a realizar. Acende-se o foco, e você se vê envolvido 

por uma energia que não se dispersa, ao contrário, é gradualmente potencializada. Mais do 

que um momento de acontecimento, é um momento de fazer acontecer: acionar.  

Este é um processo em que as faltas se anunciarão a todo instante. O fazer, e neste 

caso, o fazer artístico, está embebido destas faltas, como se a elas, dedicasse não apenas 

respostas, mas as desenvolve enquanto questões, que não são mais questões generalistas e de 

outros, mas questões próprias, pensadas sob outras perspectivas.  

3.3 Experiências caminhantes 

                   

O caminhar me delegou a tarefa de aprofundar meu conhecimento sobre 

Fortaleza, assim como as cidades em um plano mais abrangente. Eu pouco a conhecia (e 

demorei a admitir, confesso), apenas me limitava a cultivar intuições e guiado por 

insatisfações cotidianas. Estava imerso em um roteiro de ações de pouca fartura experimental, 

um cotidiano que julgava ser meu; o que culminava em uma demasiada confiança sobre 

aquilo que acreditava saber e poder sobre Fortaleza.   

Ao criar este espaço de participação fui imediatamente cobrado por esta falta; a 

rua, por suas dinâmicas vorazes, estará sempre desconstruindo as nossas vaidades. 

Aprendizado. A cidade, em sua falta, insistiu em aparecer desconhecida a mim. Fui forçado a 

um recomeço, mas já não partia do mesmo lugar. Estava acrescido de novos modos de agir.  O 
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contato prático com a rua atentou contra as minhas conclusões precipitadas – que em um 

âmbito mais amplo relaciona-se com um modo de vida - ao tempo em que me trouxe consigo 

toda uma modelagem transformadora: estou sempre em comunhão com uma falta, nunca 

pronto, nunca completo.  

O artista espanhol Francisco de Pajáro, por exemplo, admite que a rua obrigou-o a 

modificar o estilo de sua pintura, antes limpa e com um traçado mais cuidadoso. Isso faz 

pensar que a dimensão múltipla da rua demanda necessariamente um espírito criativo, e que 

sua força reside exatamente na abundância de recursos com que se apresenta. No entanto, 

passam muito rápido, forçando a uma rápida tomada de decisões: na rua, os pensamentos se 

perdem com muita facilidade, é o lugar em que seremos constantemente cobrados a agir. Um 

disparo instantâneo, que não perdoará qualquer hesitação, como se a rua estivesse a acercar-se 

das afinidades com aqueles que a adentram. Não um teste, mas uma oferenda: a rua expressa 

esta carência de usufruto.  

Para Pajáro, a arte de rua é aquilo que está acontecendo ao redor, que se conecta a 

coisas que o afetam mais profundamente, é uma arte mais plural, define, capaz de retira-lo de 

uma dimensão estritamente pessoal
45

.  

Muitos trabalhos do artista paulistano Jaime Prades são marcados por uma prática 

caminhante nas ruas da cidade, este grandioso cenário que o abastece de materiais para 

diversos de seus trabalhos. Estes materiais, ainda que transformados em objetos artísticos não 

deixam de carregar consigo toda a especificidade do lugar em que foram encontrados, visto 

que não  apareceram de forma aleatória, foi a caminhada que os “causou”.  

Eu pratico o andar, ando diariamente. E a arte de rua é uma arte de andarilhos, 

porque só andando você vai encontrar esses lugares. Aí você vê realmente a 

situação, porque você encontra o lixo, lugares deteriorados, e encontra gente, velhos, 

crianças, vivendo ali no meio do lixo
46

.  

São detalhes ocorrentes que só podem ser encontrados ao por os pés na rua. A arte 

trabalha exatamente com essa possibilidade de trazer estes detalhes sob uma nova pele, em 

que sejam produzidos atritos. Aquele que anda na cidade não quer mais se esconder, aquele 

que anda na cidade é aquele que deseja uma relação mais verdadeira consigo e com a cidade, 

independente da dureza desta realidade com a qual ele poderá se deparar.  

                                                 
45

 Esta fala está presente nesta entrevista: http://www.vice.com/es/read/art-is-trash Último acesso: 03.01.2016  

 
46

 Trechos retirados de uma entrevista concedida a Fábio Magalhães em 25 de setembro de 2009. A entrevista 

está disponível no site pessoal do artista. Link: http://www.jaimeprades.art.br/  

http://www.vice.com/es/read/art-is-trash
http://www.jaimeprades.art.br/
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No famigerado conto O homem da multidão de Edgar Allan Poe
47

, o narrador 

encara o universo multifacetado da metrópole. Dedica-se a observar, protegido pelo vidro da 

janela do hotel em que se encontra, o movimento sinuoso da multidão, dividindo-os em 

categorias e características que os definiam enquanto classe e ocupação. É quando, já no cair 

da noite, depara-se com um rosto tão peculiar que a ele é impossível identificar em um caráter 

genérico. Não conseguindo formular de modo objetivo uma descrição para aquilo que sentia 

diante deste rosto e ao mesmo tempo, excitado por este estranho estranhamento, decidiu 

segui-lo, afim de “saber mais sobre ele”. Após um dia inteiro de uma perseguição incansável, 

em uma caminhada ininterrupta, com o interesse ainda mais intensificado, ele resolve desistir 

da empreitada. Admite, por fim, esta impossibilidade, a inutilidade de seu interesse, sabe que 

nunca irá conhecer este homem, que ele pertencia à multidão, ao turbilhão da rua.  

A metrópole, em sua riqueza de símbolos, faz com que a falha se torne mais 

palpável. É o lugar em que alguns mistérios não aceitam ser revelados.  

No fundo, é exatamente no que carrega de misterioso que a obra de arte se 

assemelha à própria metrópole, esse universo a ser percorrido e vivenciado, mas que 

não pode nunca ser relatado ou dissecado de maneira objetiva. (VISCONTI, 2014, 

p.36)  

Os artistas se apegam fortemente a este caráter, são agentes de uma prática 

coletiva, não oferecem resoluções, apenas “pistas, indícios possíveis, mas em sua maioria 

pouco confiáveis, cuja função é muito mais criar uma atmosfera do que permitir deduzir o 

encadeamento dos acontecimentos” (VISCONTI, 2014, p.01).  

O caminhante se deixa levar pelas idiossincrasias da metrópole para encontrá-la 

naquilo que esta tem de impossível e indefinível, e para isso, desvencilham-se desta posição 

de observadores analíticos neutros. O caminhante é um fazedor de narrativas. Sua ação está 

embutida de fragmentos, impossibilitada de ser tomada como um todo. Ele se entrelaça as 

características da cidade, mas suas narrativas só podem se concretizar através de linhas de 

fuga. Esta narrativa não deve ser encarada de forma literal.  

A arte, desinteressada em transcrever este dialogo, é, portanto, mais do que um 

modo de testemunhar este processo mutante, em que forças intensivas se acumulam e se 

expandem; é um meio de processar este combate, em um movimento ascendente que só 

poderá culminar em outros combates. A arte irá nutrir o campo de batalha com a abertura de 

novas camadas de diálogos, em que estas forças possam expressar-se com o vigor que lhes 

cabe.  

                                                 
 
47

 O conto está disponível no link: http://migre.me/sBDgK. Último acesso: 04.01.2016.  

http://migre.me/sBDgK
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O artista só pode ser inventor, senão ele não é artista. O artista tem de conduzir o 

participador ao que eu chamo de estado de invenção... O artista o papel dele é 

declanchar no participador, que é o ex-espectador, o artista declancha no 

participador o estado de invenção, porque ele mesmo o artista só pode se concebido 

como tal. (OITICICA, 2009, p.230)  

Mas a arte só será capaz de fomentar dissensos se gerada através de dissensos, sua 

força sensível reside na capacidade de penetrar estes espaços e recriá-los a sua maneira. A arte 

põe em prática a ocorrência deste Outro indecifrável, é aquilo que deseja embebedar-se do 

dissenso. A arte, portanto, é uma potência e “a potência, o desejo de expandir, o poder de 

criar, de crescer é o que impulsiona o movimento da vida. É o valor mesmo desse 

movimento” (DIAS, 2011, p.37/38). 

Chantal Mouffe (2008) acredita que a arte desempenha um papel fundamental 

enquanto ação política, podendo contribuir ativamente para um questionamento frente aos 

projetos hegemônicos dominantes: “critical art is art that foment dissensos, that make visible 

what dominant consensus tends to obscure and obliterate”
48

.  

A cidade está sempre produzindo modos anexos de sobreviver às suas danosas 

relações de exclusão social. Esta sobrevivência passa por uma atenção perceptiva de como a 

cidade atua sobre os seus habitantes. Onde eu encontro a cidade em mim? Como e o quanto os 

meus comportamentos estão influenciados por este contato com a cidade?  

Isso só é possível quando o sujeito se lança a uma experiência - qualquer que seja-

, com a cidade, sem apartar-se de suas dimensões indigestas, ou seja, a um deixar-se ser 

tomado pela cidade. Este estado forçoso tem embutido um comportamento criativo, o que 

permite aguçar os sentidos, capacitando-os a conceber caminhos improváveis. A estes a quem 

a cidade atenta, só resta entregar-se a deixa.  

Não é possível estar na rua e não ser sugado por seu entorno. A insistência em um 

desvelamento ocasional é ingênua. Um ingrediente adicionado a esta mistura pungente. É por 

isso que as experiências caminhantes na cidade estão embutidas de linhas e desventuras 

poéticas. O caminhar como prática artística assume um espaço de questionamento direto 

frente a uma indefinida realidade de aspectos contraditórios.  

Este contato não deixará nunca de gerar dissensos. Cidade|rua, corpo, 

quarto|casa, não poderão nunca ser o complemento um do outro, visto que a todo instante 

entrarão em confronto, produzindo outra coisa, um terceiro elemento indefinível, para além de 

suas estruturas convencionais. Não se trata de uma batalha a ser vencida, mas de uma batalha 

que não deverá abster-se da guerrilha.  

                                                 
48

 Em uma tradução livre: “A arte crítica é aquela que produz dissensos, que torna visível o que os consensos 

dominantes procuram obscurecer e obliterar”.  
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Uma oposição a esta compreensão de cidade como este lugar resolvido ou em vias 

de se resolver. As práticas artísticas não produzem soluções, não mitigam os problemas; 

executam, isso sim, um corte transversal, por vezes dramático, em que deixam se embebedar 

pelas inconveniências. São abordagens que fazem os problemas emergirem com a rudeza e 

transparência necessária.  

  

3.4. A cidade e o caminhante 

 

Marshall Berman (1986) apoiado na literatura de Baudelaire discorre sobre 

algumas das profundas mudanças que emergem com a construção dos Boulevares na 

supracitada Paris Barão de Haussmann, no século XIX. Dentre elas, está o favorecimento e o 

incremento do tráfego pesado, que passa a incidir violentamente sobre os pedestres, 

principalmente quando estes ousam ultrapassar o limite das calçadas, obrigando-os a um 

estado de atenção premente; pois qualquer deslize poderia ser fatal
49

. As condições de transito 

aumentaram a velocidade com que os veículos (na época, carruagens e carroças) trafegavam, 

o que acabou por estimular um crescimento do fluxo (criando até mesmo uma sobrecarga 

imprevista para a cidade), que agora podiam desfrutar de toda a amplitude das vias, largas, 

retilíneas e seguras para o deslocamento.  

O pedestre fora deixado à deriva, “lançado no turbilhão do tráfego da cidade 

moderna, (...), lutando contra um aglomerado de massa e de energia pesadas, velozes e 

mortíferas” (BERMAN, 1986, p. 153).  Até mesmo a superfície escolhida, o macadame, 

atenta contra a vida do pedestre, dificultando a sua travessia, pensado apenas para acolher os 

veículos. Esta condição, ao mesmo tempo em que repele, o conduz, ainda que por 

necessidade, a um estado novo, de criação. Para enfrentar este turbilhão precisou desenvolver 

habilidades para conseguir se manter e resistir aos novos percalços da rua, que, entregue a 

uma transformação autoritária havia deixado de ser um espaço de livre ocorrência aos pés.  

O homem na rua moderna, lançado nesse turbilhão, se vê remetido aos seus próprios 

recursos — freqüentemente recursos que ignorava possuir — e forçado a explorá-los 

de maneira desesperada, a fim de sobreviver. Para atravessar o caos, ele precisa estar 

em sintonia, precisa adaptar-se aos movimentos do caos, precisa aprender não 

apenas a pôr-se a salvo dele, mas a estar sempre um passo adiante. Precisa 

desenvolver sua habilidade em matéria de sobressaltos e movimentos bruscos, em 

viradas e guinadas súbitas, abruptas e irregulares — e não apenas com as pernas e o 

corpo, mas também com a mente e a sensibilidade.  (BERMAN, 1986, p. 153)  

                                                 
 
49

 Nesta época ainda não existia a sinalização tal como conhecemos hoje. Os sinais luminosos de trânsito, por 

exemplo, só começaram a ser experimentados em 1905, nos Estados Unidos.  
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Isso, por sua vez, aderiu-lhe novas liberdades de locomoção pela cidade. Apesar 

de ter tido seu espaço de circulação rasgado por imensas vias que serviam apenas aos 

veículos, continuaram a insistir, e, resilientes, conseguiram ir por onde outros não foram 

capazes, rendidos frente aos limites das calçadas e sempre a salvo dos riscos impostos pelo 

tráfego crescente. Este novo pedestre, hábil na arte dos passos, criava permissões de entrada e 

saída em lugares inesperados, conhecia intimamente a anatomia, os ritmos e os atalhos desta 

nova superfície urbana.  

Um novo campo de experimentações urbanas acabava por emergir. O corpo do 

pedestre se metamorfoseou. A cidade moderna provocou um empobrecimento das relações 

entre corpo e cidade, notadamente no que diz respeito às uniformizações dos costumes e das 

segregações espaciais, mas o corpo, espremido por entre as massas que circulavam 

obedientes, em um vai e vem claustrofóbico nas calçadas destinadas a este ato, percebeu-se 

forçadamente transformado.  

O pedestre, se ainda desejava ser pedestre, foi forçado a transformar-se em erva 

daninha, crescendo em lugares impossíveis. Não deve ser coincidência o fato de Walter 

Benjamin dizer que o flanêur inaugurou a botânica do asfalto.  

A erva daninha é a Nêmesis dos esforços humanos. Entre todas as existências 

imaginárias que nós atribuímos às plantas, aos animais e às estrelas, é talvez a erva 

daninha aquela que leva a vida mais sábia. (MILLER apud DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p.28) 

O flanêur nasce no momento mesmo em que o corpo da cidade passa por essa 

intensa cirurgia plástica e também se metamorfoseia. “A rua torna-se moradia para o flanêur 

que, entre as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro 

paredes” (BENJAMIN, 1989 p. 35) É fruto do paradoxo moderno, gerado no cerne de onde não 

poderia estar. Ostenta uma energia anárquica, espírito zombeteiro, exalta a sobrevivência. Se 

movimenta com habilidade e astúcia, driblando o caos ao qual foi entregue. Este personagem 

crucial da metrópole, espécie de rejeito inevitável, queria dar conta do burburinho da vida que 

agora bombeava freneticamente, de um lado ao outros através das ruas da cidade.   

Ele adentra e deixa-se levar pela multidão, a absorve sob diferentes medidas 

físicas e possibilidades táteis. Excursiona por seus absurdos, incoerências e contradições. Não 

se deixa levar, não se deixar solver por sua aparente densidade. Ele, ser anômalo, se entrega 

ciente desta experiência, quer perder-se na multidão, para percebê-la em suas entranhas. Seu 

corpo faz um corte nesta massa homogênea que se desloca velozmente pelas ruas da cidade 

grande. Ninguém o reconhece. Ele é um anônimo, como outros que ali estão; essência do ser 

coletivo.  
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Em uma cidade pouco propícia aos pedestres, o caminhar torna-se uma ficção 

tanto quanto mais escapa a lógica cotidiana, sem se valer da uma pretensão de chegar a algum 

lugar. Neste caso, há uma intenção pico-poética nesta escolha. A caminhada é um elemento 

menor, encarada, inclusive, como uma escolha improvável. O pedestre é considerado frágil.  

O flanêur é um tipo caminhante, mas sua ação, ainda que sombreada por indícios 

estéticos, não se caracteriza por uma prática artística em si. Sua atuação se dá de modo mais 

genérico e está atrelada a um estado de ironia, presença zombeteira. Se atém ao transitório, 

vagabundeia a gozar o espetáculo curioso em que se tornou a cidade. Na descrição de João do 

Rio (2008) “é ingênuo quase sempre” (p.32) e deseja embriagar-se das polifonias urbanas, 

estando, entretanto, pouco interessado em questionamentos ou intervenções.  

É somente no século XX, quando os membros do movimento Dadaísta, em Paris, 

realizam no dia 14 de abril de 1921, uma visita a igreja Saint-Julien-le-Pauvre
50

, abandonada 

e pouco conhecida, que o ato de caminhar na cidade é investido de uma atuação crítica assim 

como uma materialização artística consciente. A visita Dadá, como ficou conhecida, se 

propunha a habitar os espaços banais da cidade, aqueles que não tinham razão alguma de 

existir.  

Com isso, abre-se um corte estético na vida cotidiana em uma ação de 

dessacralização da arte. Os artistas foram convidados a abandonar os espaços habituais de 

representação. A obra passava a ser a própria ação, estava contida na experiência em si, 

gerando uma aproximação entre arte e vida. A cidade, integrada espacialmente às práticas 

artísticas, ganhou corpo, transformado em espaço estético.  

A operação do dadá ofereceu aos artistas uma nova possibilidade de agir sobre a 

cidade. Antes da visita dadá, qualquer artista que quisesse submeter um lugar a 

atenção do público deveria deslocar o lugar real para um lugar designado por meio 

da representação e, inevitavelmente, através da própria interpretação e da própria 

linguagem. (CARERI, 2013, p. 75)  

Com a visita Dadá, inaugura-se um precedente nos modos de atuação no espaço 

urbano, que passava agora a ser aprofundado a partir de suas dinâmicas, a ser descoberto em 

suas realidades desconhecidas.  
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 A ação incluía uma série de visitas, mas esta foi a única que de fato aconteceu.  



91 

 

 

Foto coletiva do movimento Dadá em visita a igreja Saint-Julien-le-Pauvre, em 1921. 

Os surrealistas, por sua vez, em um desdobramento desta ação do movimento 

Dadá, dedicam-se a uma série de deambulações em zonas marginais da cidade - as zonas 

inconscientes da cidade -, espaços que não acompanharam as transformações modernas, tendo 

sido excluídos deste processo. Em suas ações deambulatórias primavam por uma 

desestabilização da realidade. Procuravam as realidades não visíveis da cidade e deixavam-se 

levar, de modo aleatório, por este estado, entrando assim em uma espécie de transe com a 

cidade.   

A deambulação é um chegar caminhando a um estado de hipnose, a uma 

desorientadora perda do controle, é um médium através do qual se entra em contato 

com a parte inconsciente do território. (CARERI, 2013, p.80)  

A crítica aos surrealistas é a de se utilizarem da realidade inconsciente como ponto 

de fuga da própria realidade. Assim, tomavam a cidade como um espaço subjetivo demais, 

recorrendo frequentemente a impressões pessoais e fugazes. Parece ter havido, quem sabe, um 

receio de ir além, de explorar outros mecanismos críticos de ação, que não estivessem 

vinculados somente ao acaso.  

Anos mais tarde, a Internacional Situacionista, movimento intelectual e artístico 

fundado em 1957 por Guy Debord, vai investir na cidade modo mais apurado e metódico, 

com a materialização de ações mais precisas. Aferrados um pensamento crítico em relação ao 

urbanismo vigente da época, para eles, a cidade se caracterizava como um lugar lúdico e 

espontâneo, em oposição à cidade burguesa, que atua no sentido de suprimir as vivências 

urbanas, que, por consequência, impede a participação do cidadão na construção da cidade a 
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partir de suas próprias experiências. A cidade, dessa forma, é encarada pelos Situacionistas 

como um terreno de ação. Para isso, desenvolvem o conceito de deriva:  

A derive é a construção e a experimentação de novos comportamentos na vida real, a 

realização de um modo alternativo de habitar a cidade, um estilo de vida que se situa 

fora e contra as regras da sociedade burguesa e que pretende ser a superação da 

deambulação surrealista. (CARERI, 2013, p.85)  

A deriva é um comportamento experimental de apreensão da vida urbana. Um 

modo específico de aprender a responder aos estímulos da cidade, e que rompe com a 

monotonia da vida moderna, investindo na criação de situações individuais e coletivas. Com a 

deriva o caminhante era chamado a inventar as suas próprias regras de convivência e relação 

no espaço da cidade, assumindo uma postura de subversão dos modelos constituídos. O 

sujeito é convocado a participar e a intervir, e a cidade passa então a ser “vista por meio da 

relação estabelecida entre o habitante e seus espaços, e não anteriormente a esse encontro” 

(CARVALHO, 2007, p.47).  

Apesar disso, os situacionistas propunham uma relação discursiva com a cidade 

que se assemelhava a um estudo científico, a cidade é tomada como um objeto de pesquisa, 

que pode ser acessado através de determinadas orientações, e não como um campo 

experimental de inventividades. Nesse sentido, as experiências caminhantes invocadas pelos 

situacionistas através da deriva estão impreterivelmente preocupadas em colocar em prática 

uma oposição técnica que orienta o jogador a contrapor-se as dinâmicas impostas pela cidade 

burguesa.  

Há que se destacar a evolução destas experiências em função das metamorfoses 

pelas quais as cidades passaram. Isso interfere diretamente no modo de pensar o caminhar, 

assim como revelam novas possibilidades caminhantes.  

O artista belga Francis Alÿs, radicado na Cidade do México, infiltra-se na 

paisagem urbana criando fábulas, partituras poéticas extraídas e concebidas através do próprio 

contexto urbano. Ele trabalha diretamente no imaginário urbano, com a criação de situações 

metafóricas, como ele mesmo expressa: “assim como as sociedades altamente racionalistas da 

Renascença sentiram a necessidade de criar utopias, nós, em nosso tempo, precisamos criar 

fábulas” (ALŸS apud VISCONTI, 2014, p.21).  

Com suas ações, ele cria um aprofundamento acerca das dimensões intensivas do 

cotidiano, e muitas delas, se caracterizam como convites sutis a uma reflexão sobre a 

paisagem caótica da cidade. Criar situações a partir do contexto que potencializem as tensões 

e contrastes existentes, produzindo modos de inscrever-se poeticamente no espaço urbano.  
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O artista – arquiteto e urbanista – partiu de sua condição de estrangeiro e do impacto 

que a metrópole mexicana provocou para buscar chaves na arte e, assim, tentar 

decodificar os enigmas que o urbano oferece. (HISSA; NOGUEIRA, 2013, p.75)  

Para Alÿs, o cotidiano é fonte geradora, enquanto o caminhar é um espaço de 

criação. Dessa forma, suas caminhadas, aparentemente solitárias, ganham uma densidade 

coletiva. Ele está compondo uma relação com a cidade que não é apenas a sua relação: “Cada 

uma de minhas ações é um fragmento da cidade que estou inventando, da cidade que estou 

mapeando.” (ALŸS apud CARVALHO, 2007, p. 33)  

Em uma destas ações, ele empurra uma barra de gelo pelas ruas da Cidade do 

México até seu completo derretimento. Ao longo do percurso, o corpo é obrigado a modificar 

suas posições devido aos formatos que a barra adquire, o corpo também é moldado em 

detrimento desta força que incide sobre a caminhada, que mesmo em uma proposta única, vai 

deixando de ser a mesma. Ele começa empurrando e termina chutando. A cidade derrete a 

barra e o caminho que o gelo deixou desaparece rapidamente.  

 

Francis Alÿs, Paradox of Praxis 1 (Sometimes making something leads nothing), Cidade do México, 1997.  

A montanha que se move; o caminhar armado; a caminhada com a lata de tinta 

furada; o retoque das faixas horizontais de uma pista desgastadas pelo tempo; a caminhada 

com um carrinho coletor; e tantas outras.  

Podemos chamar de partituras caminhantes: narrativas que acionam determinadas 

temáticas, comuns ao cotidiano. Cada caminhada se transforma em uma crônica transgressora 

que se desenrola em meio a apatia urbana. Suas caminhadas são indagações que reposicionam 

os nossos olhares para o próprio modo de viver e ocupar as ruas.  
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As ações de Alÿs são cortes de realidade. Fissuras nas linhas de força que nos 

silenciam. Essas linhas são expostas. O ato de caminhar subverte essa unidade, provocando 

uma ferida neste corpo acreditado. Não é possível interpretá-lo ou classificar sua atuação 

tomando-o de acordo com linhas gerais, um paradoxo é gerado. Alÿs desafia a compreensão 

das ações e práticas urbanas, multiplicando-as em variáveis inexprimíveis. Ele a conta através 

da própria ação, que a contém.  A caminhada, assim posta, desencadeia anseios imaginários, 

mas também os deixa a deriva, distantes de uma zona de segurança e sem o apoio de uma base 

sólida.   

Esse impacto que engabela receios e estranhamentos é parte essencial da relação 

que travamos no cotidiano das cidades, espaço de coletividades. Ações públicas que dizem 

respeito a todos, degringoladas da esfera privada. Uma produção de incorporações que partem 

de um meio menos (o caminhante) para um meio mais (a cidade). Sensibilidades que escapam 

ao circuito modular do entendimento racional. A caminhada se constitui então enquanto arma 

que engatilha e repercute o corpo na cidade. 

Existe uma relação com um cotidiano extraordinário. As ações corriqueiras são 

aquelas que, apesar de (supostamente) parecerem tediosas, como o caminhar, guardam mais 

intensidades. É que o caminhante faz uma apreensão aguçada da cidade em uma escala micro 

(JACQUES, 2013). A vida investe-se dos interstícios de um cotidiano inapreensível em que 

aparentemente nada acontece. O tedio, nesse sentido, explode como uma ferramenta criativa. 

Um recurso de subversão a esta sensação de imobilidade.  

Estas práticas caminhantes, de modo geral, estão imbricadas a um modo 

específico de abordar a cidade, próprio a cada artista. A cidade é uma presença constante, 

ponto de inquietude. A prática é um diálogo, tentativa de aproximação, mas é também, uma 

provocatória, um anseio crítico, que despreza o entendimento da cidade como espaço passivo.  

O caminhante não está interessado em atravessar a cidade. Ele quer a cidade. Ele 

sente falta da cidade, e por isso, inventa a cidade a todo instante. É aquele que abre-se ao 

inesperado. Todas estas práticas estão intrinsecamente vinculadas, de uma maneira ou de 

outra, a um aprofundamento sobre a cidade, a um mergulho a determinadas questões que 

estão arraigadas ou conformadas nas vivências urbanas. É por isso que estas práticas carregam 

consigo todo um pensamento crítico sobre cidade.  

A caminhada, como diz Certeau (2014), pode ser definida, em um primeiro 

momento, como um espaço de enunciação. Há na cidade, alguma coisa que só pode ser dita 

através da caminhada. São abordagens sensíveis, procedimentos exploratórios que levam em 
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consideração as dinâmicas urbanas e as variações afetivas entre os seus inúmeros seres e 

elementos constituintes.  

A cidade modernista, destaquemos, era observada apenas através do cheio, 

enquanto os vazios apesar de se proliferarem com intensa rapidez, foram sendo 

negligenciados; mais até, precisavam ser eliminados. Acabou que quanto mais se estendia o 

esforço por preenchê-los, mais eles se multiplicavam. Os vazios, territórios esquecidos da 

cidade, acabaram por se desenvolver por conta própria, denotando uma vida autônoma e 

alternativa, desincorporados do ambiente regrado da cidade, que fez questão de desfiliá-los de 

seu organismo. De modo que estes espaços contém uma riqueza fundamental, e que ajudam a 

revelar a ultrapassar o entendimento engessado da própria cidade em que se habita. Estes 

espaços ditos “vazios” não são negativos da cidade, são espaços vivos e que podem ser 

preenchidos de significados (CARERI, 2013), cidades em si, que se constituíram a margem de 

uma cidade sede e que capitulam dinâmicas outras, das quais a sua compreensão escapa à 

realidade do urbanismo unitário.  

Mas esse entendimento de uma cidade sede ou cidade raiz, já não é mais 

concebível. As margens e os centros acabaram por se provocar e ocupar lugares incertos. 

Imprecisos do ponto de vista estrutural, o reconhecimento destes espaços se tornou bastante 

frágil, como uma colcha de retalhos urbanos. Não há mais uma direção unitária: os buracos, 

os vazios, agora estão onipresentes, desobedientes ao panorama.  

Aquela que acreditávamos ser uma cidade compacta revela-se cheia de buracos 

muitas vezes habitados por culturas diversas. Se nos perdêssemos, não saberíamos 

dirigir-nos nem a um fora e nem a um dentro. (CARERI, 2013, p. 162)  

Dessa forma, as cidades se estilhaçaram e estão por todo lugar. Não mais se pode 

dizer existir uma Fortaleza, mas incontáveis.  
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4. PAISAGENS CAMINHANTES  

 

 

 

 

- A gente sempre tem receio de um contato corpo a corpo com desconhecidos. Precisamos ter 

a certeza da pureza daquele que nos toca, uma espécie de vontade de que as coisas estejam 

embaladas e que carreguem consigo alguma garantia. Não pude deixar de me remeter a água 

engarrafada.  

 

No conto O pedestre, de Ray Bradbury, uma realidade distópica é descrita através 

dos passos de um caminhante solitário:  

A rua era silenciosa, comprida e vazia, só havia a sombra dele movendo-se como a 

sombra de um falcão no meio do campo. Se ele fechasse os olhos e ficasse imóvel, 

enregelado, poderia se ver no centro de uma planície, um invernal deserto 

americano, sem vento, sem uma só casa por centenas de quilômetros, e apenas leitos 

secos de rios, as ruas por companhia. (BRADBURY, 2008, p.161).   

No não tão distante ano de 2053, Leonard Mead caminhava, embora soubesse 

“que não faria nenhuma diferença”, por entre estes silêncios de morte, já havia muitos anos, 

nunca tendo cruzado com outra pessoa. De noite, a “cidade” parecia um imenso cemitério. As 

casas seriam os sepulcros tumulares para os quais as pessoas, após um tumultuado dia de 

trabalho se dirigiam, para se entreterem com suas tevês.  
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A caminhada, quase chegando ao fim, é interrompida por um carro de patrulha 

policial, o único da cidade, que sequer era conduzido por humanos. Uma voz metálica quer 

saber o que ele faz ali. Estou caminhando, é a resposta. Mas com que finalidade, para onde? 

Apenas caminhando, para tomar ar e ver as coisas. Sem tevê em casa e uma esposa que possa 

servir de álibi, Leonard Mead, não podendo explicar porque está caminhando e sem 

apresentar qualquer justificativa coerente, é convidado a entrar no carro, será levado ao 

“Centro Psiquiátrico de Pesquisa em Tendências Regressivas”.  

Este conto, uma fábula de ficção de científica, mas com bases muito sólidas em 

nossa realidade cotidiana, traz um ingrediente preciso e certeiro
51

. O pedestre é um invasor, 

mas é também, e acima de tudo, um criminoso. O ato de caminhar, ainda que inútil, é 

perigoso, pois mantém, em um suspiro vagalume, algum resquício de paisagem. O crime 

reside exatamente naquilo que não pode ser esquecido pelo corpo, e como tal, não deve ser 

admitido. Apesar de não ter nada para ver, ele sai para ver. O ar da rua, ainda que rarefeito, é 

melhor do que o ar condicionado de sua casa que o isola do contato com o mundo.  

Ao decidir absorver com os pés, a cidade, que não é senão uma paisagem 

desaparecida - a única que ele tinha próxima a si - sem qualquer pretensão que o valha - ele 

interrompe a paisagem (ou pelo menos, o seu eterno velório) no momento em que ele mesmo 

passa a se confrontar com esta. Não porque assim deseja, mas porque não há nada mais ali 

senão a sua presença. Este homem é o último laço com a cidade, é talvez o último homem que 

a experimenta, em uma inocência banal. Ironia sutil: em uma cidade morta, que há para fazer 

senão caminhar por entre as lápides? É a paisagem que resta.   

A paisagem é uma tensão física. Uma incidência macro. Mas o corpo não ocupa 

uma posição submissa. Ao contrário, organiza a paisagem. Não tem controle sobre ela, mas a 

absorve, se entende enquanto elemento da paisagem. A sensação de insignificância pode 

assentar suas bases, mas isto só atesta o desconhecimento do corpo, colocado como 

instrumento de conquista. Essa vontade de sobreposição é o índice de uma ignorância: aquela 

que entende a paisagem como um espectro hostil e que deve ser combatido, que força uma 

presença em um burocrático desejo de reconhecimento. O corpo é posto em prática apenas 

para negar a si mesmo, não podendo suportar suas mazelas, corre em busca de vingança, 

querendo que a paisagem o reverencie, até que as paisagens desapareçam.  

Mas o corpo nunca poderá livrar-se da paisagem: a paisagem não é um presente 

divino. Se há corpo, haverá também paisagem. E se há corpo, haverá sempre a incidência de 
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 Em Fortaleza, por exemplo, não é difícil constatar o esvaziamento das ruas após o horário comercial.  
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uma ação. A paisagem põe o corpo em relação, e dele, sempre estará extraindo alguma coisa. 

Isso se aproxima bastante da questão da dádiva presente nas culturas indígenas. Quando 

abrem algum tipo de relação os índios entendem que essa é de caráter interminável e farão de 

tudo para mantê-la; a dádiva, dessa forma, é também uma dívida, não há um começo meio e 

fim como ocorre  na cultura dos brancos, a relação é para sempre. (VIVEIROS DE CASTRO, 

2007).  

Dessa forma, a paisagem pode ser entendida como um estrato de aparecimento do 

espaço, de suas propriedades e substâncias, é a vida em sua síntese explosiva – o corpo, 

centraliza a paisagem e ecoa através dela. Na paisagem o espaço é vivenciado enquanto 

acontecimento. A paisagem é uma liberdade expressiva.  

“Compreendo paisagem como a interação entre a sociedade e a natureza ao longo 

do tempo.” (ISAAC, 2013, p.11). É aquilo que nos envolve. É a vida se apresentando em suas 

dimensões infinitas, o que nos permite investigar as relações possíveis do homem com seus 

lugares de existência.  

O ato mínimo (máximo em termos de ironia) de caminhar por paisagens 

desaparecidas, pode se configurar, em uma pretensão harmônica, como um movimento 

primeiro, que se insurge contra este estado inercial. É colocar o corpo em situação de 

emergência, trazê-lo a vida através de um alarme – uma porrada que já não poderá ser evitada 

- , que o fará confrontar-se com sua própria substância. Dessa forma, o corpo se transforma 

em espaço crítico: esfera pública.   

Richard Sennet (2014), na introdução de seu livro Carne e Pedra explica os 

motivos que o levaram a pensar a histórias das cidades ocidentais a partir da relação que estas 

travavam com o corpo daqueles que as compunham, denunciando uma massiva 

anestesia|passividade diante do corpo do outro.  

Atravessamos, nos dias de hoje, a paisagem a uma velocidade contumaz: ela 

desaparece diante de nós, nada mais do que um quadro unidimensional, destituída de sua 

abrangência. Isso gerará uma ignorância extensiva ao corpo e, por conseguinte, um 

enfraquecimento dos sentidos, já que a paisagem não pode ser experimentada através de 

barreiras intransponíveis, exige a relação direta e continuada. Além disso, sua presença 

fragmentada por espaços que dão ao corpo uma falsa sensação de liberdade (como a 

velocidade de deslocamento, por exemplo), ou nomadismo, para usar de uma expressão de 

Felix Guattari, deixa implícito que, “navegar pela geografia da sociedade moderna requer 

muito pouco esforço físico e, por isso, quase nenhuma vinculação com o que está ao redor” 

(SENNET, 2014, p. 17).  
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No capítulo do livro em que trata sobre o gueto judeu na Veneza renascentista, 

Richard Sennet (2014), atenta para o quanto essa configuração é responsável por gerar um 

abismo ainda maior entre os corpos. O medo físico em relação aos judeus (considerados 

impuros e contaminantes) teve ampla cobertura para se alastrar ainda mais, diante de uma 

solução arbitrária que procurava esquivar-se do confronto. “A segregação só contribuiu para 

aumentar a estranheza do cotidiano judeu, fazendo com que as vidas não-cristãs fossem cada 

vez mais enigmáticas para os poderes dominantes.” (p.224).  

O espaço não fora suficiente para conter estes corpos que, apartados de uma visão 

fiscalizadora, não podiam mais ser alvos de uma vigília constante. Uma ameaça pairava na 

penumbra. A paz e o alívio, que outrora os motivou a encerrá-los em muros distintos da 

cidade, perdeu a sua latência. “A segregação dos diferentes, que não mais poderiam ser 

tocados nem precisariam ser vistos, traria a paz e a dignidade de volta.” (p.223). O enigma 

prevalecia. Tanto, que mesmo sendo considerados um mal, não sabia-se como esse mal era 

transmitido. Sobrou para o corpo, que estranho e de hábitos exóticos (os religiosos 

principalmente) ao cotidiano da cidade, sedutores até, não poderia jamais ser tolerado. Apartar 

o contato físico destes corpos estranhos e inapreensíveis estava ligado a uma reforma moral 

pela qual a cidade, em período de decadência, precisava passar.  

Esta experiência de desaparecimento da paisagem intrinsecamente vinculada ao 

corpo é atestada por Marco Polo que conta hospedar-se na cidade de Procópia já há muitos 

anos, sempre na mesma pensão. De início, se diz maravilhado com a paisagem que se 

desprende horizonte adentro através da janela do quarto. Da primeira vez, julga não ter visto 

ninguém. Ao passar dos anos, entretanto, pessoas de feições similares vão aparecendo em uma 

progressão assustadora, até o ponto extremo de encaixotarem-se umas às outras em todos os 

cantos que a vista é capaz de alcançar. Uma multidão de corpos amontoa-se nos espaços, 

agora submersos por uma colcha de corpos mal podendo se mover.  

Este ano, afinal, ao erguer a cortina, a janela enquadra somente uma extensão das 

faces: de um canto ao outro, em todos os níveis e em todas as distâncias, veem-se 

essas caras redondas, paradas, chatas, com um esboço de sorriso, e no meio muitas 

mãos, que se mantêm às costas dos que estão adiante. O céu também desapareceu. 

Dá no mesmo eu me afastar da janela. (CALVINO, 1990, p.133) 

Essa imagem do desaparecimento é acompanhada de rostos que perfazem uma 

mesma expressão, rostos similares, passivos e impossíveis de serem distinguidos com clareza 

pelo observador. Rostos desprovidos de paisagens. A expressão é amena e amistosa, um rosto 

bonachão, um tanto imbecilizado, mascando espigas de milho ou folhas, indiferentes a 

qualquer incômodo. Estão completamente conformados com esse confinamento, com esse 
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acotovelamento de corpos; entupidos de imobilidade. Não esboçam qualquer alternância no 

humor, nenhuma ação iminente, e muito menos uma preocupação com a presença uns dos 

outros; aliás, sequer parecem se dar conta de que estão amontoados; não há em nenhum deles 

qualquer indicio de consciência de seu próprio corpo.  

“Todas pessoas gentis, felizmente”, é a frase, enunciada em tom jocoso, que 

finaliza a narrativa sobre Procópia. O quarto no qual Marco Polo encontrava-se também 

estava infestado de pessoas, e para movimentar-se entre ele, era preciso incomodá-los de 

alguma forma, abrindo espaço e ajustando os passos entre mãos, joelhos e pernas 

acotovelados, literalmente. Corpos docilizados, sem qualquer potência insurgente, destinados 

a aceitar sem reclamar a sua situação, apesar de não saberem ao certo como chegaram a tal 

ponto.   

O filósofo japonês, Tetsuro Watsuji (2006), por sua vez, traz importantes reflexões 

em seu livro Antropologia da Paisagem, discorrendo acerca da importância umbilical que a 

paisagem e os climas exercem sobre nossas vidas, demandando especificidades corpóreas e 

inventivas que respondam a estes fenômenos. Não é possível estar desvinculado destes, em 

uma existência independente.  

As diversas circunstancias ambientais correspondem a diversas maneiras de auto 

compreensão. As pessoas, segundo os ambientes em que vivem, apresentam 

características existenciais diversas 
52

.  

Não podemos viver sem a incidência paisagem, determinante para as nossas 

existências.  O contato não é uma relação passageira, de transição. É preciso se dedicar a uma 

demora, uma escuta. A autocompreensão ou auto-experiência de que Watsuji fala não é um 

estalo repentino de consciência. É algo que requer tempo, um tempo que ultrapassa o tempo 

presencial. Também a paisagem habita nosso corpo, e nesse sentido, será sempre uma 

presença. A escuta não é somente externa, ela dialoga com aquilo que somos capazes de 

reconhecer e perceber sobre nós mesmos: Como nos vestimos? O que comemos? Qual a cor 

de nossa pele? Qual nosso tipo físico? Quando, por exemplo, exposto a condições adversas, o 

homem buscará recursos para se proteger. 

Tudo isso diz respeito a uma relação entre corpo e ambiente, o que não implica 

dizer que se trate de uma relação amistosa, em que corpo e ambiente estejam em dedicada 

harmonia, ao contrário, muitas vezes, trata-se de uma relação de oposição e enfrentamento. 
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 Em uma tradução livre: “As diversas circunstancias ambientais correspondem a diversas maneiras de 

autocompreensão. As pessoas, segundo os ambientes em que vivem, apresentam características existenciais 

diversas”.  
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Esse caráter de oposição, portanto, revela uma necessidade do homem de deixar-se afetar por 

estes modos de existência.  

Só assim ele poderá, de fato, tomar contato com a sua realidade. De acordo com 

Watsuji, “para que el hombre del desierto alcanzara uma mejor auto-conpreension deberia 

exponerse a um gran lluvia” (WATSUJI, 2006, p.69)
53

. Pensando dessa forma, podemos 

perceber que o homem é também capaz de produzir ações de aparecimento que enfatizem a 

paisagem, ao invés de buscar a sua destruição.  

A Land Art, na tradução, artes da terra, surgida nos anos 60, buscava expandir a 

expressão artística, se opondo firmemente a um consumo de arte pasteurizada por galerias que 

demarcavam o espaço físico da obra, em especial as esculturas.  Alguns artistas passaram a se 

utilizar da natureza como uma moldura para as suas ações. Muitas das obras estavam 

localizadas em lugares remotos, pouco acessíveis a um “público de arte”. Isso rompeu com 

todo um sistema de valor atribuído a uma obra de arte, agora entregues a um novo sistema, de 

valor universal, que explicitava, para além do artista, a subjetividade da natureza: o meio 

ambiente como matéria-prima.  

Uma interferência in situ na paisagem, com propostas que não estavam 

interessadas em afirmar uma suposta força do homem sobre a natureza, mas sim, com o 

objetivo de incorporá-la. A ação agregava-se à paisagem e a paisagem modelava os 

procedimentos de ação do artista de acordo com as suas especificidades. Fazia-se necessário 

um estudo prévio, de escuta e relação, para revelar as sutilezas e as demandas, o que incutia 

uma sequência de imprevistos e incertezas sobre a configuração da obra.  

Richard Long, artista-caminhante e um dos expoentes desta corrente artística, 

propõe o caminhar como ação de imbricação corpórea na paisagem. Ele opta por lugares 

ermos e afastados da zona urbana. Com o corpo em caminhada não apenas esmiúça a 

paisagem, se deixa envolver com ela. “O corpo se junta à terra que ele pisa. E 

progressivamente, dessa maneira, ele não está mais na paisagem: ele é a paisagem” (GROS, 

2010, p.89). O caminhar executa uma fusão, recurso de inscrição no espaço
54

. O corpo, nos 

trabalhos de Long, são instrumentos de desenho.  

No momento em que Long caminha pela paisagem, a experiência se mostra como 

aquilo que da paisagem caminha nele, inscreve-se nele como consciência que a 

percebe e se transforma por ela. Gera-se a necessidade de uma inscrição na própria 

                                                 
  
53

 Em uma tradução livre: “para que o homem do deserto alcance uma melhor compreensão de si, ele deve 

expor-se a uma grande chuva”.  
54

 Essa fusão entre corpo e espaço no espaço, é bom que se o diga, não é uma qualidade exclusiva ao ato de 

caminhar. Outras atividades, como a dança, por exemplo, também atentam para esse estado de fusão com os 

espaços.   
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paisagem, que revelará a experiência primeira, ou aquilo que dela pode ser tornado 

visível. O visível torna-se então a possibilidade de transcendência, uma porta para 

alcançar o sentido da experiência. (CARVALHO, 2007, p.88)  

Em 1967, ele caminhou em sentido linear em um descampado, indo e voltando 

diversas vezes, até que o seu percurso se tornasse visível no espaço. Ele chamou essa ação de 

Line made by walking. Nas imagens de registro desta performance, vemos uma linha que 

divide os dois lados de um espaço, e que se assemelha a marcação da linha do meio de campo 

de um estádio de futebol que parece perder-se dentro da mata que figura ao fundo. Seus 

passos ficaram incrustrados no espaço e transformam a paisagem, que já não poderia ser vista 

da mesma forma. O que se vê ali não são seus passos, tão sobrepostos que já não podem mais 

passar pelo crivo de uma definição; seguem em direção ao infinito. O que se vê ali é somente 

uma composição da paisagem.  

 

Richard Long. A Line Made by Walking, 1967. 

Long é um artista preocupado em pôr em prática relações misteriosas com a 

paisagem. Um despertar da paisagem enigmática através de seu corpo em ação. Prescindindo 

de qualquer aporte tecnológico e usando somente materiais provenientes da própria paisagem 

ele se atém a experimentar a superfície terrestre, criando esculturas “retornáveis”, que 

poderão eventualmente ser desfeitas: ele não ostenta qualquer intenção de criar estruturas 

permanentes.  
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Estas ações, de modo geral, descreviam contornos relacionais do sentimento do 

artista que eram texturizados na terra, indicando o seu envolvimento com o lugar. “Marcas 

que se fundem na paisagem natural, apagam-se com o tempo, ou exigem tempo para descobri-

las ou percorrê-las” (CAUQUELIN, 2005, p.141). Muitos destes trabalhos estavam destinados 

a desaparecer, absorvidos por completo pelo ambiente por meio de mutações temporais e 

espaciais.  

A Land Art flertava com a passagem do tempo e do espaço, com os ciclos 

naturais, captando instantes impossíveis, para logo em seguida serem dissipados; não apenas 

aquilo que foi, mas também o que vem, em uma dedicação exploratória à ausência do artista, 

um enredo complexo que mistura movimentos de integração e fragmentação. Tratava-se, 

sobretudo, de explorar as dimensões físicas e ocultas da paisagem, cada artista com um 

procedimento próprio, mas sempre exaltando a necessidade de inscrever sem destruir; o que 

nos faz pensar a arte como uma rede possível entre mundos impronunciáveis.  

Robert Smithson, em 1970, realizou o seu mais famoso trabalho, o Spiral Jetty, 

localizado no Grande Lago Salgado em Utah, nos Estados Unidos. Um enorme caminho em 

espiral (45 metros de extensão e 4,5 metros de espessura) que penetra o lago foi construído 

com basalto e areia. O caminho persiste até hoje.  

Contemplando o local, ele reverberava para os horizontes sugerindo um ciclone 

imóvel, enquanto uma luz bruxuleante fazia com que a paisagem inteira parecesse 

sacudir. Um terremoto dormente propagava-se por uma imensa circularidade. Desse 

espaço giratório surgiu a possibilidade de Quebra-mar espiral. Nenhuma ideia, 

conceito, sistema, estrutura ou abstração podiam sustentar-se diante da realidade 

daquela prova fenomenológica (SMITHSON, apud KRAUSS, 2007, p.336).  
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Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. 

Esse cuidado relacional de conexão com a terra com o qual os artistas da Land Art 

se expressaram, não foi o mesmo com o qual o ser humano se expressou em seu modo de 

habitar e transformar a terra. Os maus tratos se multiplicaram a uma incidência arrasadora.  

A terra foi consumida vorazmente - e ainda é -, em todos os seus eixos, a ponto de 

não termos mais um lugar seguro onde colocar os pés - todo passo é um passo em falso? -. 

Essa boca bacteriana capitalista|modernista, sempre faminta, deixa uma saliva tóxica por 

onde passa: seu DNA está em todo lugar.  

A terra fora tão amplamente transformada pela ação humana, que passou a 

suplantar a sua própria presença. O ser humano é agora uma força geológica, tão incrustrado 

que está na terra, atenta sobre si mesmo, engatilhado de uma potência devastadora e 

autodestrutiva.  

Marcas tão vorazes que passaram a ameaçar violentamente, em uma série absurda 

de perturbações ecossistêmicas, toda a vida no planeta. Uma ameaça vívida, onipresente e da 

qual não poderemos nos livrar. São marcas irreversíveis, de um passado mais presente do que 

nunca, que implicam a ruptura radical nos ciclos e movimentos elementares da “natureza”, 

desestabilizando as condições-limite de sua própria existência (DANOWSKI; VIVEIROS DE 

CASTRO; 2014).  

Como consequência, o humano inaugurou uma nova era geológica, passando do 

Holoceno, iniciada a cerca de 11.700 anos atrás, e que se caracterizava por uma época de 

pretensa estabilidade, para o Antropoceno
55

. Vivemos assim em um ambiente cada vez mais 

ambíguo: “não sabemos onde está em relação a nós, nem nós em relação a ele” 

(DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p.26).  

Acabamos, dessa forma, por provocar uma reação em cadeia, acordamos um ser 

esquecido, que Isabelle Stengers (2015) nomeou de Gaia: 

Gaia é suscetível, e por isso deve ser nomeada como um ser. Já não estamos lidando 

com uma natureza selvagem e ameaçadora, nem com uma natureza frágil, que deve 

ser protegida, nem com uma natureza que pode ser explorada a vontade. (p.40)  

Gaia pode ser entendida como o “planeta vivo” que, por termos assiduamente 

machucado a sua pele com incisões cada vez mais violentas, profundas e arbitrárias, atiçando 

diariamente a sua tolerância, agora se levanta em resposta. Implacável e ofendida, Gaia é cega 
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 Em inglês, Anthropocene. Foi um termo utilizado por Paul Crutzen, cientista ganhador do prêmio Nobel de 

Química no ano de 2000, para se referir a nova era geológica que estamos vivendo e que teria começado por 

volta de 1950, deflagrada pela própria raça humana a partir de diversos fatores ambientais. O termo, entretanto, 

ainda não foi aprovado oficialmente pela comunidade geológica.  
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e indiferente a qualquer justificativa, não se interessa pelos responsáveis, sua ação não tem 

pesos e medidas: é “um desconhecido maior, e que veio para ficar” (STENGERS, 2015, 

p.41).  

Sobre a dádiva, da qual havíamos nos referido mais acima, resta ainda dizer que 

esta só poderia ser rompida a custa de uma grande violência, sendo a violência, ela mesma 

uma forma de relação. No entanto, não esperávamos uma violência com consequências tão 

nefastas, a ponto de colocar em cheque a própria continuidade da existência; uma violência 

capaz de eliminar por completo não apenas uma relação, mas qualquer tipo de relação. A vida 

social, para os índios, está fundada na relação com o outro, de modo que a auto-suficiência é 

um aspecto idílico, não terrestre. Não se pode escapar, só escapa quem está morto.  

É a relação da subjetividade com sua exterioridade – seja ela social, animal, vegetal, 

cósmica – que se encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral 

de implosão e infantilização regressiva. A alteridade tende a perder toda a sua 

aspereza.  (GUATTARI, 1990, p.08)  

Para os habitantes da cidade morta pela qual caminhava Leonard Mead, eles 

estavam no paraíso. A metáfora é precisamente esta: uma sociedade que chegou a um ponto 

ideal, em que a vida possa ser capturada em todas as suas dimensões, em que o regresso se 

torna impossível, a cidade apenas funciona de acordo com uma estratégia produtiva. 

Chegando a este ponto, para estes, será impossível conceber o corpo fora do paraíso. 

(SENNET, 2014).  

Será possível ainda encontrar paisagens não contaminadas, remotas o suficiente, a 

ponto de não serem afetadas por esta força demasiadamente humana? Difícil acreditar em 

uma resposta positiva. Esta pergunta, bastante emblemática, traz embutida uma crença 

esperançosa, que de nada poderá nos servir, postergando até o limite do possível a separação 

entre natureza e cultura efetivada pelo mundo moderno. No entanto, ao nos situarmos no 

espaço de uma negativa, poderemos investir de modo voluntario e consciente, em um estado 

de reação inventiva, que possa, partindo da experiência destas paisagens devastadas que nos 

consomem, fazer emergir novos modos (criativos) de habitar a terra. A saída, ou pelo menos, 

um dos caminhos de resposta, é a urgência de pôr em prática um processo de criação que leve 

em conta estes novos fatores, em uma necessidade vital de compor com Gaia, visto que não 

poderemos nos livra dela, muito menos enfrentá-la (STENGERS, 2015).   

Mas o que é habitar? Segundo Martin Heidegger, o habitar está ligado a uma 

noção de pertencimento em relação ao lugar que nos serve de abrigo. O habitante seria aquele 

que enseja uma ação de resguardo, que cuida para que cada coisa esteja entregue à liberdade 

do seu vigor essencial. Ele diz também que habitar se caracteriza como um modo de ser e 
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estar sobre a terra, qual seja, um “demorar-se junto às coisas”, que pressupõe a ideia de 

cultivo, fazer florescer, dar frutos, em uma pretensa imbricação entre homem e espaço. Nesse 

sentido, é que “construir é produzir espaços”.  

A insistência de Heidegger, contudo, nesta imagem de resguardo da essência das 

coisas, acaba provocando uma imagem que discorre sobre uma purificação, algo como uma 

assepsia do espaço construído (de morada), dotado de uma postura inabalada, sem qualquer 

dinâmica intercessora (conflitante) senão aquela que visa unicamente a permanente 

manutenção da essência. Não seria o caso de pensar que este “vigor essencial” também pode 

ser construído?  

Em um dado trecho do texto, o autor nos diz que o habitar está ligado a um 

salvamento da terra, e a contextualiza no sentido de deixá-la livre para ser aquilo que é, sem a 

imposição de ações de dominação que a submetam a um louvor voraz. No contexto urbano, o 

que temos observado é uma intensa negligência deste estado de habitar.  Podemos, sem temor, 

dizer que a cidade vivencia (a duras penas) um processo de (des)habitação. Um descuidar. 

Um esquecimento das coisas, que a todo instante se perdem de sua própria materialidade.  

A terra, e neste caso, a cidade, está sendo amplamente esgotada e explorada, 

tornando-se cada vez menos capaz de ser entendida enquanto lugar de abrigo. É um solo que, 

aos poucos, queda-se infértil e perde a sua qualidade de cultivo. Chega a ser irônico o fato de 

observarmos uma urbanização acelerada, cimentando o céu de concreto com imensos 

edifícios e derivados, ao mesmo tempo em que o espaço que entrecorta esses lugares (de 

morada, diga-se) cada vez mais se assoma a uma imagem de abandono. O lugar de morada 

seria então somente o espaço de nossas residências propriamente ditas? Se assim for, 

ocasionaria dizer que somente um único espaço nos interessa enquanto habitação, e de fato, só 

ele existiria dentro desta concepção. Sendo assim, este sujeito não habita a cidade, e por isso, 

não a constrói e por não a construir, não produz espaços, ao contrário, faz questão de abdicar 

de sua presença. Nem mesmo o lugar em que mora, é, de fato, uma habitação, já que este não 

estabelece relação com nenhum outro espaço, está completamente isolado, não podendo ser 

caracterizada como uma “terra”. Não existe troca, qualquer convívio entre eles, não se dedica 

a acompanhar o crescimento das coisas.  

Pertencer a um lugar, entretanto, não implica necessariamente um enraizamento 

febril, como se estivéssemos destinados a padecer ali. Esse habitar é um ato continuo, não 

cessa, mas nem por isso, ele deve ser possuído por um único objeto, sem estar exposto a 

qualquer distinção. Existem uma sucessão de camadas que se interpenetram umas às outras, e 

todas têm em si, um espírito de resguardo.  
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Me refiro então, a um habitar nômade, que possa cruzar os espaços, construí-los 

em fragmentos. Resguardar não está ligado a uma única técnica de cultivo absoluto. O próprio 

Heidegger afirma que carregamos o espaço conosco quando o pensamos. Mas a sua absorção 

não deve ser inscrita em uma função essencial que deve ser conservada. Isso seria acreditar 

que os espaços têm somente uma única coisa a dizer, seria dizer que nós só podemos dizer 

uma única coisa sobre os espaços. Entender a demanda: ouvir. Uma tarefa complicada se 

baseada na tentativa de submetê-lo a um ponto de vista genérico. Se estão sendo construídos, 

o vigor essencial também é alterado conforme a interação subjetiva entre sujeito e espaço. 

Habitar não é necessariamente permanecer durante um determinado período de tempo, não 

tem qualquer relação com quantificação, mas sim, com um modo de se deixar afetar pelo 

espaço. Em caminhando, estou habitando espaços.  

O caminhar é nômade porque não tem a intenção de se enraizar nos espaços, de 

promover um retorno às suas origens, não como um mastro a demarcar um limite
56

. A sua 

ação, traz implícito esse esquema do resguardo aquecido por outro viés. Mas ao invés de dar 

liberdade ao vigor essencial, como se este fosse um só à espera de ser despertado e 

encontrado, a caminhada o produz. A caminhada é uma ação de produção de vigores em 

diálogo com o espaço. O espaço, no mesmo caminho, também introduz vigor à caminhada. 

Ainda que não se detenha, a caminhada produz. Não se trata de ficar no espaço enquanto 

corpo, habitando-o eternamente, também o espaço serve a passagem dos corpos e nem por 

isso pode ser encarado como um menosprezo ao espaço. O modo de estar, tal como Heidegger 

disse ser uma das propriedades do habitar, serve a um caleidoscópio de invenções. Não existe 

“um” modo a priori.  

 

4.1 Incorporando paisagens  

Descalço e com uma roupa especialmente costurada, saio em caminhada pelas 

ruas de Fortaleza coletando garrafas de água mineral descartadas na rua, depositando-as na 

própria roupa. O percurso, indefinido, começa e termina na minha casa e não tem duração.  

- O sol acendia a água dentro da garrafa. A água ainda podia mover-se de alguma forma. 

Nunca esteve estática, tendo a sua força completamente absorvida pelo estado em que se 

encontrava. Havia sempre um potencial premente. Ainda emitindo sinais luminosos 

intermitentes. Dançando uma felicidade que crer-se impossível para aqueles que a veem 
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 Heidegger também explica o que seria o limite: “O limite não é onde uma coisa termina mas, como os gregos 

reconheceram, de onde alguma coisa dá início a sua essência” 
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como mais um elemento da insipida esfera cultural.  Uma iluminação que se movimenta. Que 

não fica estática aos olhos do espectador. Os vagalumes exigem a nossa movimentação.  

Pequenos corpos defasados de presença, submetidos a uma vida sem vida; 

materializados em um corpo sem corpo, sem qualquer dimensão relacional. Objetos que 

apenas cumpriam seu destino: começo, meio e fim. A relação a eles permitida é um negócio e 

funciona dentro de determinado sistema.  

Delas, posso conceber inúmeras paisagens. Todas mínimas, como se fossem 

suvenires a serem vendidos, aquilo que da cidade te acompanha; lembrança inseparável. Esse 

parece ter sido um sentimento similar ao de Justin Gignac, artista e designer de Nova Iorque 

que decidiu coletar o lixo da cidade e vendê-lo em diversas caixinhas de acrílico, todas 

exclusivas.  

. 

 

Justin Gignac, New York Garbage, 2001. Na embalagem lê-se:“100% authentic. HAND-PICKED from the 

fertile streets of NY,NY” 
57

 

A paisagem é abordada, em efeito genérico, como algo restrito a natureza. Mas a 

grande cidade metrópole não foi assentada em terreno neutro, lugar vazio. Camadas e mais 

camadas de mudanças paisagísticas associadas a mudanças estruturais que por ventura 

proporcionassem a sua ascendência urbana foram postas em prática, chegando ao ponto da 
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 “100% autêntico. Coletado nas ruas férteis de Nova Iorque”.  Para mais detalhes sobre o projeto: 

www.nycnewyorkbarbage.com  

http://www.nycnewyorkbarbage.com/
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própria paisagem desaparecer, ou pelo menos, cair em posição apática, sem incidência afetiva. 

Mas a paisagem não desaparece só. Na realidade urbana, estaremos efetivamente adentrando 

um lugar calcinado de extinções. Muita coisa já desapareceu, muita coisa ainda irá. Não se 

trata apenas de ver o que sempre esteve ali, mas aquilo que já não pode ser visto.  

O quanto o corpo em um lugar fechado deseja explodir ao dar-se conta da falta de 

uma paisagem? Da multiplicidade da paisagem? De resistir à violência da paisagem, que não 

tem qualquer tipo de obrigação de pacífica? Onde estou?  

Eu precisava encontrar a minha paisagem, que é um modo de dizer que eu 

precisava encontrar a paisagem dentro de mim, este prolongamento produtivo. Estar diante de 

uma paisagem, seja ela qual for, é já estar dentro dela, não existe o fora, não existe essa 

separação, o que existe é o prolongamento.  

Mas estas paisagens, ou fluxogramas de paisagens que encontro à deriva e que tão 

entusiasticamente me proponho a dissecar nada têm de grandiosas. Sua premissa abrange o 

nível baixo, em que as sujeiras se concentram com maior densidade, em que os restos se 

avolumam fétidos e bolorentos; o nível mais poluído e marginal da cidade. O baixo simboliza 

o fracasso, a ruína, a decepção. Este nível, em âmbito urbano, pelo menos, é talvez o plano em 

que o medo do contato se faz mais evidente. Nossos sapatos, inclusive, fazem questão de 

diminuir o impacto com o solo. Lugar, portanto, em que poucos se arriscariam, ainda mais 

com as mãos nuas e sem qualquer motivo relevante; estão estes muito mais interessados em 

contemplar, extasiados, a beleza do céu que não podem tocar; como se as coisas que elas 

celebram fossem provenientes de lá.  

A opção pelo que está embaixo é a necessidade de subverter a ordem 

comportamental que a cidade impõe. Cria-se, naturalmente, uma camada de absurdo e de 

pouca acessibilidade interpretativa ao assumir tal posição, que rompe de imediato com o 

habitual e com o costumeiro. Mover-se na direção de baixo é levantar a poeira de coisas que 

ninguém quer saber, que estão esquecidas e assim devem permanecer. Optar por manter o 

corpo sempre ereto, longe do chão, com um desejo insaciável de querer levitar, é um modo de 

não se implicar e de ter orgulho de sua própria ignorância.  

O performer William Pope.L, por exemplo, vestido de paletó e segurando um 

vasinho de flores amarelas se arrasta pelas ruas de Nova Iorque. Sobre esta singela e potente 

ação, Eleonora Fabião comenta:  

Ao invés de caminhar civil, civilizado, bípede, Pope.L desiste da verticalidade e se 

arrasta como um bicho rasteiro ou um soldado em campo de batalha. Ao invés de 

evitar sujar o paletó e movimentar-se de modo eficiente e discreto como bom senso 

e senso comum recomendam, o performer emporcalha-se, executado uma ação 
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extenuante e de forte impacto visual em sua dissonância comportamental. (FABIÃO, 

2013, p.02)  

 

William Pope.L, Tompkins Square Crawl, 1991. 

Optei por me curvar a este nível praticando uma ação de coleta, que pode ser 

pensada como um ato de reverência, um agradecimento por aquilo que vem da terra e me é 

oferecido através da paisagem. Não seria exagero, entretanto, substituir os verbos, ao invés de 

dizer “coleta”, eu poderia dizer “colheita”. Fico com o primeiro apenas pela ideia de “cola”, 

de algo que gruda, que o verbo provoca em mim.  

Receber a paisagem, perceber e criar: transubstanciação entre corpo e paisagem; 

texturas que se prolongam. Experiência que convoca o corpo a uma abertura, apuro sensitivo. 

Um modo de seduzir o corpo a participar do mundo. Não apenas experimentar, mas ser este 

próprio espaço. Interferir e me tornar paisagem. Os rastros não são deixados como marcas de 

um percurso, são alimentados dentro de um espaço síntese, uma síntese disjuntiva, como diria 

Deleuze.   

Esta caminhada|performance que proponho é um experienciar da paisagem 

urbana de Fortaleza. Como tal, não sou apenas um caminhante coletor, sou também o que se 

deixa, o rastro em deslocamento que será profundamente afetado e modificado pelas 

dinâmicas da paisagem. Assim, na multidão de restos|dejetos que se espalham - de forma 

democrática até - pelas ruas da cidade, eu me torno outro e não estou de modo algum excluído 

desta realidade.  

Eu adentro, participo, me deixo embebedar-se da paisagem espinhosa. Não faço 

menção de fugir. É talvez um êxtase em transito que reverbera por entre afetos e que contém o 

próprio mundo. Uma explosão a céu aberto.  Estou disposto a um diálogo impossível. A 
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experiência da paisagem, portanto, é uma prática desviante, mas que está interessada, 

sobretudo, no encontro criativo entre dimensões ocultas, mas repletas de energias. 

Estou vestindo uma influência da cidade, uma camada de conhecimento  que 

adquiri sobre ela, em que ela mesma participa como autora. É já uma das marcas que se 

sobressaem. Da sensação de incorporar os efeitos de Fortaleza na pele, sem discrições. O 

corpo carrega estas inscrições e as transforma.  

 

 

A roupa, este elemento que desenha o meu corpo, passa a fazer sentido em seu 

gradual preenchimento, no instante em que começa a perder seu caráter de lisura. Espaço de 

acolhida. Ali, as garrafas, dispersas e obedientes ao seu destino descartável, encontram um 

ambiente, um corpo outro, em que podem se organizar novamente. Elas são internalizadas, 

concomitante ao ato de se lançarem em direções distintas, desenferrujadas de sua condição de 

ausência. Deslocam-se em conjunto e criam outra materialidade que é logo esculpida em meu 

corpo. Assim, serpenteiam suculentas no labirinto das ruas. Eu as faço dançar. Uma dança em 

que só eu posso ouvi-las. Eu estava em pleno processo de transfiguração, podia ser qualquer 

coisa, tudo ou nada, não importava. Multiplicidade de imagens em uma só.   

A roupa produz uma dobra em minha perspectiva perceptiva da cidade. De um 

dentro|fora, passo a um fora|dentro. Eu as faço vir. Não apenas procuro, perscrutando de um 

lado ao outro, sabendo que hora ou outra irei encontrá-las. A relação mudou. Agora meu corpo 

tem extrema necessidade delas. Com a roupa, eu estou convocando-as – corpo magnético - e 

não apenas recolhendo-as. Sou conduzido assim, a uma espécie de delírio meditativo.  

A roupa é um espaço em que estas garrafas podem nadar - corpo piscina? -. 

Dentro dela, fluem uma infinidade de trajetos, em que o corpo, em extensa desorganização, - 
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corpo sem órgãos – faz colidir, em uma narrativa poética, um emaranhado de caminhos 

esquecidos: a boca da garrafa, não nos esqueçamos, carrega consigo o contato de outra boca.  

Em algum momento um inchaço corpóreo prejudica o movimento. O corpo está 

muito maior do que aquilo que estou acostumado. Os passos sentem-se pressionados e têm as 

passadas deformadas. Essa dificuldade vai sendo instantaneamente assimilada. É com ela que 

incorporo a lentidão. Mas de alguma forma é um peso bem-vindo, constituído de uma 

expressão harmônica com o espaço ao redor, também possuído de inchaços.  

- Meu corpo passou a se transformar completamente. Senti como se meu corpo estivesse 

coberto por tumores. Um amontoado de rugas estranhas. O barulho das garrafas roçando e 

se batendo umas nas outras, o peso concentrado nos pés e nas canelas me fizeram perder a 

consciência do tamanho do meu próprio corpo, que agora estava completamente desfigurado. 

No entanto, não senti vontade de me livrar daquilo, ao contrário, fiquei interessado em saber 

até onde podia ir. Meu corpo estava sendo desafiado.  

Assim, faço uma composição corpórea instantânea com estes objetos coletados 

diretamente da paisagem. Materiais estes produzidos e trazidos até ali pelo ser próprio ser 

humano. Uma paisagem densamente produzida, a ponto de não sabermos mais se há ou não 

paisagem. Paradoxos: esta paisagem é produzida a custa do aterramento de outras tantas 

paisagens; estes materiais pertencem à paisagem ao mesmo tempo em que não pertencem. Há 

uma profunda corrosão de tempo e espaço entre todos estes elementos que agora coloco em 

relação.  

Eu os componho porque de certa forma só têm sentido funcional se agregados a 

um corpo que os dê vida. Uma boca na boca da garrafa, como um beijo, mas que tão rápido 

passa. Uma mão a segura, não por muito tempo. Não há nada nestes materiais que os faça 

duráveis. Não há nada a saber sobre estas garrafas. Aparentemente, visto que são feitas com 

um propósito baseado exatamente na aparência: beber água de uma garrafa plástica, com 

marca, design específico, rótulo contendo todas informações de produção atestando a sua 

qualidade, parece, e repito, parece muito mais confiável do que beber da água proveniente da 

torneira
58

.  

Estas garrafas, dessa forma, são objetos incorpóreos. Plástico. Em seu rótulo 

anunciam: descartáveis. Mas eu não as reciclo. Também não sou catador. Estou mais 
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 Este é um assunto muito complexo e que mereceria uma exposição mais abrangente a qual não poderei dedicar 

maior atenção neste trabalho, até mesmo por não ter a competência necessária para desenvolvê-la 

apropriadamente. No entanto, para um aprofundamento sobre o tema recomendo os seguintes links: 

http://migre.me/sJusb; http://migre.me/sJusQ; http://migre.me/sJuuP.  

http://migre.me/sJusb
http://migre.me/sJusQ
http://migre.me/sJuuP
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interessado em interagir. E é interagindo que faço emergir uma narrativa sobre o espaço e 

sobre estes elementos que preenchem a sua superfície. Minha ação introduz assim uma nova 

memória a estes objetos desmemoriados. Com isso, desejo interferir diretamente neste estado 

de amnésia que ronda as ruas da cidade.  

Seria a rua seu sepulcro? Ali, elas definham. Não há mais nada o que fazer. 

Apenas aguardam, se é que aguardam; de certo, sei que há algo que resguardam. É a isso que 

me apego. A caminhada retira o silêncio de morte destas garrafas. Sua ocorrência costura estas 

veias perdidas, faz conexão com aquilo que não foi feito para conectar-se. As veias de dentro 

e as veias de fora.  

A roupa se alia ao procedimento de aproximação|percepção da caminhada. O 

corpo vai sendo lapidado de superfícies de aproximação. Poetizado pela roupa, se apresenta 

como um lugar improvável, estranho lugar para depositar garrafas de água mineral 

descartadas na rua. Estranhos, entretanto, somos nós que jogamos água fora. Estranho é esta 

água impedida de penetrar o solo e de encontrar os caminhos em direção a terra. 

Vestindo uma roupa eu faço uma dobra performática. Não estou ali para fazer um 

resgate, não sou bombeiro, não sou herói. Minha ação é menor, pouco espetacular. Eu trago 

estas garrafas para o meu corpo, que de alguma se transforma em terra. Desse modo, eu me 

transfiguro em um penetrável, tal como os penetráveis de Oiticica, mas também penetro. Fica 

a sensação de que para “fazer o homem voltar à terra” (OITICICA, 2009, p.51) tal como 

desejava Oiticica ao conceber estes ambientes experimentais, já não é mais possível ir só. É 

por isso que levo em mim um dispositivo para carregar resquícios de corpos perdidos nas ruas 

da cidade. 
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Hélio Oiticica. Penetrável Tropicália. O original foi construído no ano de 1967. 

Quando eu ando ou proponho que as pessoas andem dentro de um Penetrável com 

areia e pedrinhas...eu estou sintetizando a minha experiência da descoberta da rua 

através do andar...do espaço urbano através do detalhe, do andar...do detalhe síntese 

do andar... (OITICICA, 2009, p.231)  

A partir disso, é interessante pensar que tanto o nomadismo quanto o 

assentamento foram formas que surgiram ligadas “a nova utilização da terra iniciada com a 

alteração climática subsequente a última glaciação” (CARERI, 2013, p.50) Antes disso, fala-

se de um percurso errático, em que o caminhar se funde essencialmente a história da 

humanidade: “é às incessantes caminhadas dos primeiros homens que habitaram a terra que se 

deve o início da lenta e complexa operação de apropriação e de mapeamento do território” 

(CARERI, 2013, p.44). Diante disso, surge nos tempos de hoje, em especial nas cidades, um 

momento novo, uma nova era de utilização da terra, e o caminhar, por sua força ancestral, 

pode e deve nos servir como ação que nos convoque a um novo pensamento sobre a terra e a 

Terra.  

Mas este retorno a terra|Terra não poderá ser senão um retorno traumático. É um 

admissão das ilusões de futuro promovidas por aquelas grandes narrativas forjadas em fogo 

brando e que pregavam uma vida ideal. Apesar disso, vale salientar que este trauma nos 

fornece uma importante lição de localização: “finalmente sabemos onde estamos e pelo que 

temos de lutar”. (LATOUR, 2014, p.28).   

Os pés descalços. Sem proteções. Sem carapuças. Outra necessidade que a roupa 

trouxe a tona. Os calçados me fazem perder a sensação de confronto. Despidos, os pés vão à 

desforra; ousadia performativa. Parecem gritar um redondo e impertinente “que se danem”. 

Carregam consigo o tom da revolta. Estão dispostos a experimentar esta crueldade, este grito, 

esta instância de vida que já não pode mais ser adiada ou postergada.  
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A caminhada provocava, eventualmente, estes rebuliços, estas vontades de fazer 

diferente, de romper com estas condições de ir a rua. O que pode o que não pode. Eu vi uma 

infinidade de rastros físicos, resíduos de presenças de corpos, de intimidades, tudo ali, se 

comunicando, resistindo ao abandono, através de coisas expelidas sem qualquer cerimônia.  

Sim, coloquei os pés na rua. Assim, simplesmente, se rodeios. Contato direto. Eles 

começaram, deixei que fizessem a sua mágica.  Descalços, conversam comigo sobre o quanto 

desconheço este lugar, o quanto ainda sou distante dele, o quanto meu corpo não é bem vindo 

ali. Inspiram a ter cuidado. Não posso ferir as ruas, mas posso ferir o meu corpo. E feri. Mas 

continuei.  

- Pisos que acumulam calor. Fogueiras sólidas. Estava tudo tão quente que fez-se um desafio 

gutural, com muitas expressões retorcidas e inspirações a fundo, manter-se uno. Por vezes 

recitei mentalmente uma frase, fruto de uma meditação zen: “confie no seu corpo”.  

O horário não perdoaria este ato inconsequente. A rua responderia com 

austeridade a esta ousadia (um deboche?). O sol comeria as sombras, queimaria as calçadas, 

escaldaria as texturas dos pisos: nenhum desvio seria suficiente; forças implacáveis. Fui 

forçado a manter os olhos atentos, nível baixo, pouco olhava para o céu - o único respiro 

precisava - necessitava saber onde pisava; em poucos momentos soube de fato. Ao final, 
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bolhas, e para os próximos dias, uma imensa dificuldade de andar. Os pés descalços, parecem 

ser decisão indisfarçável de lembrar: não é possível voltar intacto da rua.   

Eu não estava interessado em horários frouxos. Nada de pegar a cidade em seu 

tempo de relaxamento. Queria-a em toda sua contorção. Percorrê-la através de seus momentos 

de câimbra. Horário comercial. Pela manhã. Ao contrário do que possa suscitar, não é só pela 

noite que a cidade encontra-se esvaziada. As pessoas aquartelam-se em seus espaços 

fronteiriços dedicas as suas funções. Resolvi caminhar neste contrafluxo.  

Se, como diz Joseph Beuys, todo homem é um artista, é possível dizer também 

que cada parte do corpo é um elemento de criação independente: o corpo, combinando-se 

intensamente entre si, transformará qualquer objeto em uma rede de intensidades.  

Outro detalhe corpóreo: é provável que estas garrafas tenham atentado 

diretamente a minha sede. Mas não tive vontade alguma de beber pela boca, muito menos 

água. Bebi através de outros poros, substâncias indefinidas. Tanto que ainda penso, em alguns 

momentos, na realização de caminhada em que bebo estes restos de água dentro da garrafa, se 

pela boca ou não, ainda não sei.  
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Desenho protótipo desenvolvido por Raelle Silveira, também responsável por costurar a roupa; segundo ela, a 

primeira experiência de costurar uma roupa para um homem.  



118 

 

Com este desenho, imediatamente subiu a mente a ideia de um astronauta. Este 

personagem insólito que desbrava o espaço sideral em busca de outros mundos possíveis. Mas 

nesse caso, sou um astronauta de outro tipo. Não desejo me afastar da Terra. Ao contrário, da 

Terra não desejo escapar, até porque, como bem afirma Latour, “não há como escapar da 

Terra.” (2014, p.12).  

Os braços livres foram um acaso. Faltou tecido. Decidi que iria experimentar sem 

as mangas, estava ansioso pela roupa, fazia muito tempo que não caminhava esperando a sua 

materialização. Gostei do efeito gerado. A roupa, um macacão, acabou ficando muito justo, 

sem folga. Isso o deixava, não de todo, mas bastante colado ao meu corpo. Tive dificuldades 

para vesti-lo e mais ainda para despi-lo; era como se a roupa ficasse impregnada em meu 

corpo e não quisesse se despedir:  

O macacão foi pensado, em um primeiro momento, como uma primeira roupa, um 

protótipo, que a partir de sua experimentação, seria desenvolvido até chegar a um modelo que 

eu julgasse conveniente. Mas nada disso ocorreu. Foi tarefa difícil essa a pensar em uma 

roupa para a rua. No entanto, me agrada a ideia de uma roupa não finalizada, sem ter sido 

concebida em condições ideais, as ruas de Fortaleza não se enquadram em proposta ideais. Ao 

experimentá-la, decidi mantê-la como tal, sem investir em alterações em sua forma.   

A roupa também sente, também é viva, também cria seus estados de relação 

ambiental. A sua confecção por sinal, foi por si só uma narrativa. Para dar corpo - literalmente 

- à roupa, criei uma visão-imagem que pudesse proporcionar à estilista com quem conversei 

sobre a concepção desta uma maior clareza sobre a forma como eu estava pensando-a.  

 

A ROUPA – UM VESTÍVEL 

Um homem estranho avança pelas ruas da cidade. Ele está vestido com uma roupa 

incompreensível e ostenta um andar muito cauteloso. Uma mancha na paisagem. De longe, 

não ouso me aproximar, parece uma espécie de sobretudo, muito pesado, somente as suas 

mãos e a cabeça estão livres; um macacão? Deve fazer muito calor. Há também alguns 

reflexos translúcidos. Não sei precisar o que é, continuo sem querer me aproximar. Ele abaixa 

para recolher alguma coisa no chão, essa ação é constante e parece coloca-la dentro da 

própria roupa. Uma garrafa de água, talvez? Eu o estou perseguindo. Será que ele está 

catando garrafas de água na rua? Ele gosta de lixo então. Será que existem tantas garrafas 

assim? Ele não se assemelha a nenhum catador que eu já tenha visto. Essa roupa o deixa com 

uma aparência monstruosa, robusta e que parece aumentar a medida em que pega mais 
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coisas da rua. Ainda não sei bem o que e por quê faz isso. Deve ser louco. Tem movimentos 

esquisitos. Tem dificuldades de locomoção, é difícil se abaixar. Não seria mais fácil usar uma 

roupa convencional? O calor deve ser insuportável para ele, não sei como consegue. Para 

onde vai?  Só agora notei que esta roupa parece uma estante, cheia de compartimentos para 

colocar as garrafas. Agora sim sei que são garrafas. Elas se multiplicam por todos os lados 

do corpo do sujeito que agora parece um boneco inflável tentando caminhar. Devo ajudá-lo? 

Melhor não. Lembra um imenso varal de roupas, mas ao invés de roupas, estende garrafinhas 

de água sobre si. Será sua intenção parecer-se com um grande mostruário?   

 

Esta roupa, que muito se conecta aos Parangolés de Hélio Oiticica, é a primeira 

de outras roupas, cada uma especifica em si, que pretendo criar. Adotei este ato de vestir, de 

consumar-me com características exprimidas pela cidade como procedimento artístico-

poético. É um modo, acredito, de não caminhar desacompanhado.   

O Parangolé de Hélio, de certa forma, é um espirito experimental de uma 

paisagem interna. Um modo dinâmico de se despir de uma rigidez intelectual corpórea e com 

isso descobrir o corpo em um estado de invenção completamente novo e singular. Vestir para 

se despir: com os Parangolés, Hélio desmonta o conceito de obra e propõe outros modos de 

participação do espectador, transformado em participador.  
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Hélio Oiticica. Parangole: I Embody Revolt, 1967.  

  

4.2. Reverberações caminhantes  

 

O caderno de caminhares, por fim, é também um procedimento de aproximação, 

mas de outro caráter. Com ele, eu retomo o caminhar em uma elaboração|operação poética. 

De algum modo, a caminhada é sempre um retorno, mas não um retorno convencional, de um 

ponto originário, um estado de coisas anterior ou mesmo a uma recuperação das raízes. É um 

retorno que se dobra sobre si, que faz dançar as vitalidades de contatos esquecidos, daquilo 

que está sempre animando a criatividade, por mais banal que seja. Um movimento que 

convoca uma ebulição de vida, de algo que se debruça sobre nós. O que escrevo é a dança 
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sensitiva que estes objetos incorporam. Através da escrita eu mapeio as suas presenças, 

recheadas de hemisférios.  

Robert Smithson chamou de non site, estes outros lugares de reverberação, que 

transpõem, de modo independente, a localização do site em que a “obra” foi realizada.  

Este lugar criado a partir dessas extensões não assume um papel submisso, como 

simples documentação, mas um papel constitutivo que multiplica e descentraliza a 

própria noção de obra como um objeto circunscrito e bem delimitado. (BARRETO, 

2007, p.17)  

A escrita
59

 é também um caminhar, não apenas uma complementariedade deste. O 

pensamento que estou criando é uma imbricação entre estes processos. A narrativa, um relato 

caminhante, se evidencia aqui como uma espécie de colagem de impressões, notas fragmentos 

que escorrem. Ideias e pensamentos que emergem e compõem uma rede de paisagens. É o que 

denominei de “caderno de caminhares”, que são as dobras de cada percurso que se avolumam 

em meu corpo.  

Assim, na polifonia retumbante da cidade, descobri que o meu corpo precisa 

oferecer a cidade uma visão de suas próprias paisagens, e que elas precisam ser intensamente 

experimentadas. Estamos vivendo a necessidade do (re)encontro com a experiência da 

paisagem, ainda que esta seja indesejável. O corpo é agora responsável não apenas pelo seu 

aparecimento, mas por sua recuperação, que não poderá ser posta em prática, senão pela 

criação. O corpo, responsável por seu desaparecimento, tem agora, sob outros auspícios, de 

resistir a este desparecimento.  

Não há um caminho benfazejo. De certa forma, este corpo não tem mais o tempo 

para experimentar, tal como os artistas da Land art, a interferência da paisagem sobre si. O 

que resta é buscar os fragmentos de paisagem no próprio corpo, é tatear esta paisagem ainda 

que às cegas; reativar os sentidos do corpo em direção a uma paisagem esquecida.  

Faz-se necessário, portanto, uma antropofagia da paisagem. Engolir a paisagem, 

precisamos ter isso claro, não á a mesma coisa que comê-la. A paisagem já foi amplamente 

engolida e massacrada, perdendo toda a sua profundidade. Engolida e cuspida, diga-se, sequer 

se deram o trabalho de digeri-la. A antropofagia, portanto, vem como uma necessidade 

atualíssima, sede fisiológica de alteridade, porque “só a antropofagia nos une” e “só me 

interessa o que não é meu”, como expresso por Oswald de Andrade em seu Manifesto 

Atropofágico. Incorporar a paisagem através da antropofagia é deixar-se envolver na presença 

do outro, mesmo que esse “outro” seja uma agência não-humana.  

                                                 
59

 A escrita, portanto, como um dos formatos possíveis de formulação do trabalho realizado.  
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Trata-se de uma metafísica que imputa um valor primordial a alteridade e, mais do 

que isso, que permite comutações de pontos de vista, entre eu e o inimigo, entre o 

humano e o não-humano. (SZTUTMAN, 2007, p.13)  

Comer a paisagem e ao mesmo tempo ser devorado por ela, em uma recusa 

veemente a este modelo político, social e econômico que devasta e aniquila nossas paisagens. 

Esse é o preenchimento. Eu abarcava as características de Fortaleza e transformei-as em mim, 

caminhante-paisagem; foi neste instante em que o caminhar se transformou em uma ação 

gigantesca, para lembrar e celebrar um dos mais famosos versos do poeta e andarilho Mario 

Gomes, cidadão-paisagem de Fortaleza.  

A paisagem, portanto, faz convergir tempos e espaços: passado e presente se 

encontram. Em algum momento, pode atiçar a ideia de que a paisagem prescinde do homem, 

que se autoproduz. Mas a paisagem não é um lugar de passagem. É uma recorrência espiritual 

e imanente. Um lugar em que as percepções despertam.  

Ponho em prática esta caminhada|performance como um modo de compreender 

este fluxo. Eu estava atraído pelo encontro entre estas forças, separadas por um ambiente 

fatigado, sem consciência de si, ambiente inabitável. Ainda estou; a fome não cessa.  

 

4.3. Contaminações e contaminantes  

 

Ao chegar da caminhada|performance retiro as garrafas da roupa. Espalho-as pelo 

chão do quarto e experimento o cansaço acompanhado do peso que trouxera da rua. Esqueço-

as um pouco, bebo água e tomo um banho. Deixo que elas tomem assento e consciência de 

onde estão. Depois me dou a escrever. Escrevo sem muito pensar, apenas lanço palavras com 

golpes secos e vigorosos no computador, sem muito preocupar-me em revisar. Em outro 

momento, quando estiverem devidamente acomodadas, eu faço a edição.  

Escrevo em um estado de cansaço, quase de desistência. Após o banho, bate a 

vontade de esquecer, de me dedicar a outra coisa. Agora estou seguro, em um ambiente 

agradável e posso trabalhar para me recuperar do desgaste. Mas não posso. Meu quarto não é 

um espaço passivo, não é isso que quero extrair dele. Escrevo para lembrar. Para evocar a 

presença da caminhada em mim, para compreender aquilo que fora suscitado, tentativa de 

preencher os vazios, de compor para além da experiência e de dar seguimento ao processo. 

Escrever é confrontar-se com a própria caminhada, é narrar a sua recorrência a partir das 

poéticas que se encravaram em meu corpo.      
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Ali estavam, arrumadas a um canto improvisado. Uma pilha delas, formando um 

bloco translúcido. Todo dia eu as encarava e esmiuçava algum detalhe novo dessa estranha 

construção. As tinha perto de mim. Fiz de modo voluntário com que o incômodo não mais 

chegasse como um intruso, entrando pelas brechas, mas como um convidado. Eu queria não 

apenas as garrafas, mas o incômodo da cidade que elas diagnosticavam em mim. Que fazer 

com este incômodo?  

Sua preponderância, eu sabia, não cessava com o caderno de 

notações|caminhares. Careciam de uma continuidade, de outra camada. Mas não de imediato, 

estavam frescas demais, não contaminadas o bastante, eu mesmo também estava.  

A caminhada produzia essa responsabilidade. Algo que eu não tinha consciência 

de coletar, uma vivência indeterminada com a qual teria de lidar. O quarto aparece então 

como este lugar em que meu pensamento se configura. A cidade|rua entra em processo de 

permuta e se multiplica indefinidamente, as paredes vazam e são perfuradas por novos 

agenciamentos e que irão resultar em outros processos.  

Esse alinhamento entre casa|rua, quarto|cidade, portanto, é um convívio criativo 

entre possíveis. Espaços que se ultrapassam indefinidamente em uma gangorra inventiva que 

está sempre desafiando o(s) corpo(s) a deixar(em)-se envolver em novas misturas. Busco, 

dessa forma, um meio colaborativo de contaminação em que todos estes modos de existências 

possam interagir em um campo de influência criativa, usando e abusando livremente dos 

meios e das especificidades que lhes competem.   

Contaminei meu quarto de micro paisagens da rua e deixei a epidemia se espalhar. 

As garrafas são talvez os bulbos a mostra. Não se sabe a doença, mas são mais do que 

sintomas: feridas irrefreáveis. O que fazia eu? Trouxe estas feridas a minha casa? Ao meu 

quarto? 

Eu as guardo em resguardo até o silêncio chegar ao insuportável. Até a caminhada 

não ser mais suficiente. Até eu entender que precisam de mais do que apenas estar no meu 

quarto e não na rua. Uma fronteira sensível. Deixei que a coleta produzisse esse 

transbordamento. Trabalhar e pensar a cidade me conduziu a estes excessos, não pude contê-

los. A noção de excesso, portanto, me induzia a reconduzir as minhas ações, de modo a 

conceber novas linhas de possibilidades, criando canais outros de escoamento.   

Isso, de fazer com que o incômodo se acomodasse a ponto de fazer seu estrago, no 

quarto, em mim, nas garrafas, enunciava-se como um momento novo da prática performática 

da pesquisa. O poderia surgir dali?  
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- Um quarto desmontável. Espaços de ir e vir. Em permanente configuração. Que se ajustem 

aos meus estados e que proponham outros estados, que passem, necessariamente, por 

momentos de criação. Um lugar não apenas para fabricar explosivos, mas um lugar para 

explodir, e que a explosão não apenas possa ser ouvida e comentada, mas também 

experimentada por outros.  

 

4.4. Silêncio produtivo 

 

A quantidade sobreveio como uma característica pulsante. A ocorrência 

desgovernada delas. Garrafas usadas, algumas ainda com restos de água. “Restos de água”. 

Restos absurdos. Muitas podiam até respirar esperançosas, não tinham tampa; outras, nem 

isso.  

Minha atenção não foi direcionada somente para as com água ainda dentro, mas 

todas que mantinham-se estufadas, com o corpo ainda não desfigurado e reconhecível, com 

algum espaço vazio em si que pudesse ser preenchido; basicamente, aquelas que evocavam 

uma ausência interna. Esse vazio me falava sobre algo que ainda resguardavam, não haviam 

sido suficientemente mastigadas e corroídas pela cidade. Pus-me a explorar as características 

singulares que expressavam; aquilo que, externamente, por estarem expostas a rua, lhes foi 

acrescentado à pele, mas sem lhes causar dano a ponto de ficarem irreconhecíveis, ainda eram 

garrafas e estavam a deriva.  

- Embalagens camaleônicas. Fico me perguntando por quanto tempo aquela garrafa 

conseguiu permanecer na rua sem ser trucidada pelos rolos compressores de borracha que 

marcham enfurecidos diariamente no asfalto. O que mais pode amassar uma garrafa senão 

os pneus dos veículos? Talvez alguma criança entediada que achou divertido pisar nas 

garrafas como se estivesse esmagando baratas. A cachorra aqui de casa, por falar nisso, 

adora amassar garrafas de plástico na boca.  

É certo que suas posições na rua produziam imagens e que eu as ampliava – sob o 

meu olhar - enquanto paisagens, através da escrita e elaborando possíveis associações 

performativas.  

Nesse percurso, impressionou, principalmente, a quantidade formidável de 

encaixes e desencaixes que elas criavam com as estruturas e resíduos que com que dividiam 

os espaços. Um objeto tão corriqueiro, vendido nos sinais por ambulantes, mas que, ao ser 
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rejeitado, esbanjava uma soberba malícia – adquirida, quem sabe -, como se procurassem 

instintivamente um canto o qual pudessem ser acolhidas. Pediam socorro a quem ou o que 

aparecesse.  

Uma incrível versatilidade, tal como a água que adquira a forma daquilo que a 

embala. Muitas vezes, davam a impressão de estarem fora do ninho, perdidas. Novinhas, 

ainda com o corpo liso, sem as marcas hostis da rua. 

Cada uma, entretanto, realizava um percurso peculiar. O estar na rua, apesar de 

lhes suspender a funcionalidade, acabavam por lhes incutir uma nova roupagem. Elas 

tentavam, intui, sedimentar-se de alguma forma e desesperadamente, em busca de consolidar-

se na paisagem e encontrar seu lugar no mundo. Todas buscando, com os meios que tinham ao 

redor, territorializar-se, e quase sempre, em comunhão com outros materiais, igualmente 

descartados, igualmente a deriva.  

Em meio a todas estas imagens, pairava em mim, sobretudo, um incômodo acerca 

do fato desta água estar impedida de sua recorrência, de não poder, por exemplo, molhar, 

pouco que fosse, a terra. Vidas estavam confinadas ali dentro: claro exemplo de natureza 

interrompida pela cultura; a cidade está cheia destes tipos.  

Inscrições humanas. Estas garrafas não estão ali por conta própria, foram 

colocadas, algumas muito cuidadosamente, como se tivessem sido guardadas; eu quase podia 

sentir a mão alheia velando por elas. Marcas de transformação na paisagem, deixadas a 

própria sorte, a inventar na tontura de seu delírio, meios primitivos de sobreviver, índices de 

resistências: obra que muitos não desejam apreciar.  

O ser humano, concluo, se locomove em destruição. Os lugares, dessa forma, 

nunca estarão vazios o suficiente, podendo sempre servir de lixão. Seus passos nunca estão 

preocupados com aquilo que deixam, tampouco como o seu modo de pisar – a ação sobre o 

lugar - afeta o lugar por onde passou. Acúmulo excessivo de rastros inconscientes.   

Todas estas ruminações foram convidadas por mim a entrar em meu quarto, 

recebidas como intenção inventiva, eu desejava lhes experimentar. Corpos - e não objetos - 

mastigados pela dureza de um ambiente hostil, mas que traziam consigo um relato muito 

consistente sobre a cidade. Eu as desterritorializava, mas lhes oferecia uma séria possibilidade 

de reterritorialização.  

Se a paisagem da cidade experimenta diariamente um processo de pauperização, é 

preciso intuir outros espaços, que não podem ser desvinculados da cidade – mas que 

intencionalmente são anunciados como se a cidade não incidisse sobre eles – concebendo-os 

como parte da cidade que pode ser reconfigurada sob outros vieses. Assim, eu trago à minha 
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presença não apenas objetos, mas associações possíveis. Eu experimento não a paisagem, mas 

aquilo que transparece através dela quando a invento por outros percursos. Não é um 

distanciamento, mas um laboratório de aproximação.  

O quarto, este local fisicamente delimitado, lugar tradicional|institucional, se 

transformou em lugar de assembleia. Em meu procedimento artístico eu trouxe outros seres 

para partilhá-lo. Desse ponto em diante, o quarto deixou de ser o que convencionalmente se 

entende por um quarto.  

As coisas de “fora” foram chegando. Naturalmente, eu não podia acumular tudo. 

Muitas coisas precisaram sair. Abrir espaços de convívio e fluência. A questão não podia mais 

tangenciar a política indecorosa do “sempre cabe mais um”. Do estoque sem limites, de fazer 

rearranjos para encaixar sempre. Isso me fez repensar toda uma relação com as coisas que eu 

guardava. Com as coisas que estavam mais próximas a mim, a maioria, escondidas em lugares 

quase secretos. Fui destrancando estas memórias esquecidas que foram guardadas, 

provavelmente, com a intenção de não esquecer. Esse fora o silêncio invocado pelas garrafas.  

O quarto, assim como o corpo|roupa, é um espaço de abrigo, mais até: espaço 

disponível para a criação de habitares. É ali que meu pensamento se torna perigoso. A 

caminhada é uma reação química, mas o quarto é este espaço em que a mistura “envelhece”, 

em que começo a sentir e fazer fluir as sensações que exalam da experiência caminhante. Este 

entendimento, entretanto, não surgiu de imediato.  

A caminhada de coleta, antes da adoção da roupa, levantara alguns problemas 

criativos a partir do acúmulo desproporcional de garrafas no quarto. Eu não sabia o que fazer 

com elas, e a cada caminhada, mais garrafas se perpetuavam. Uma onda de configurações e 

proposições derivadas veio à tona, um período em que tudo passava a ser possível, mas nada 

tomava corpo. Como resolvê-las? Como dar um tratamento efetivo a este material 

desarraigado do âmbito especulativo e intuitivo?  
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4.5 “Águas Secas” 

 

Águas Secas
60

 

Concepção: Artur Dória  

Ano: 2014 

Categoria: Instalação 

 

A instalação Águas Secas é composta por pequenos vasos feitos de garrafas pet de 

água de 500 ml que foram encontradas e coletadas nas ruas da cidade de Fortaleza. Cada um 

destes vasinhos abriga uma planta de uma espécie diferente. Os vasinhos foram concebidos de 

modo a manter a estrutura básica das garrafas, com data de validade, rótulo e tampa. Ao lado 

destes vasos, uma garrafa também encontrada na rua ainda com água dentro, formando uma 

série de pares. Esses pares são constituídos por embalagens de mesma marca, assim, uma 

garrafa Indaiá com uma planta, por exemplo, só poderá acompanhar outra garrafa Indaiá com 

água.  

Os pares (plantas + água) estarão expostos e dispostos em uma mesa.  Logo à 

frente da mesa, estarão algumas cadeiras enfileiradas lado a lado, como se estivessem 

postadas diante de um palco de teatro.   

A instalação, seguindo essa configuração, funciona da seguinte forma: as plantas 

só poderão ser regadas com as garrafas d´agua que formam os pares e qualquer pessoa estará 

livre para executar essa ação. Quando a água acabar deverá ser reposta com outra garrafa 

também com conteúdo dentro. Estas garrafas ficarão espalhadas por toda a extensão do 

espaço de exposição, ficando, portanto, à disposição do público para fazer essa reposição 

quando necessário. A reposição só deverá ser feita quando a garrafa de água da dupla estiver 

completamente vazia; caberá ao público executar essa reposição da forma como achar 

necessário. Como sugestão, uma série de garrafas ainda com água e também recolhidas na rua 

estarão espalhadas ao longo de todo o espaço da exposição.   

Debaixo da mesa, deverão ser acumuladas as garrafas vazias usadas para regar as 

plantas. Quando aguadas, a água misturada com adubo que porventura escorra dos vasinhos 

não deverá ser limpa em momento algum.  

                                                 
60

 Esta instalação foi montada durante a Mostra Livre do ICA, no dia 20.11.2014.  
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É importante notar que as divisões de água serão desiguais, a depender das 

quantidades encontradas nas garrafas. Uma determinada planta pode ter disponível uma 

grande quantidade de água, enquanto outra contar com uma quantidade muito pequena, quase 

ínfima. Da mesma forma, algumas marcas existem em maior quantidade, o que implica uma 

maior recorrência de desperdício destas, enquanto outras, por abarcarem um mercado menor, 

são mais difíceis de encontrar.   

Eventualmente as plantas poderão ser retiradas do local e levadas para ficarem 

expostas ao sol. Essa ação poderá ser feita por qualquer um que se disponibilize a levá-las 

para tomar sol uma vez por dia, retornando-as logo em seguida ao mesmo lugar.  

Um aviso indicativo apregoado na mesa em que as plantas estarão expostas irá 

orientar o sobre o funcionamento da instalação e das suas regras ou supostas regras.   
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4.6 Restos que estimulam 

 

Desta elaboração, tentativa de criar um sistema cíclico que expusesse as minhas 

questões, um resultado inesperado despontou. As garrafas com plantinhas vieram todas ao 

meu quarto, sem previsão de quando sairiam. Tive de cuida-las e o trabalho acabou se 

consolidando nesta sobra; na verdade, o trabalho em si, emergia através desta sobra.  

Muito mais tarde compreendi que o meu trabalho se evidencia na produção de 

restos de ações que transfiguro em linhas de continuidade, camadas que não se sobrepõem 

através de hierarquias, mas que se espacializam em condições singulares. O que faço é 

produzido para escorrer, não como uma imagem de desperdício, mas como algo que nunca se 

basta a si mesmo, que transborda e foge a estratificação de uma forma fixa, sempre a procura 

de outras realidades intensivas.  

Assim, estou sempre cercado por uma falta; uma falta não regressiva. Eu 

produzo|induzo a falta, quero ter falta e não fazer falta. Não porque falte alguma coisa, mas 

porque esta falta não pode ser saciada objetivamente, mas somente pelo modo como a ponho 

em prática.  
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A instalação Aguas Secas fora um modo ingênuo de representar as tensões 

evocadas pelas garrafas com água. De modo, geral, uma tentativa de narrar simbolicamente as 

questões que podiam ser extraídas deste gesto de jogar água fora. Mas eu ainda não entendia a 

sua materialidade.  

No meu quarto, algo mudou. Ali, estavam salvas daquela configuração regrada 

que dimensionei na instalação. Ao se livrar deste molde, ao cair toda essa parafernália – que 

agia muito mais em um plano intelectual do que simbólico -, o que restou foram apenas os 

elementos.  

A instalação, apesar disso, se consolidou como uma proposta de relação 

inevitável. As garrafas foram mexidas finalmente, e passaram por um processo de 

transformação. Eu as pus em estado de escuta. Não precisavam ser resolvidas – não eram um 

problema a ser sanado -, precisavam isso sim, ser escutadas em suas reivindicações. Dessa 

forma, a instalação se concretizou como uma cerimônia de abertura comunicativa. Eu ofereci 

a estas garrafas, sem saber que assim fazia, um presente: o solo. Eu as transformei também em 

lugar de acolhida.   

Compreender a garrafa
61

. Não o plástico, mas a garrafa em sua composição 

biológica. Não aquilo que lhe fora introduzido artificialmente, mas naquilo que lhe adicionava 

de vida. A garrafa é um exoesqueleto que tem como único órgão a água. Um órgão que é por 

si só, muitos, e que ao ser ingerido irá saciar a sede de outros tantos órgãos que se distribuem 

em um corpo outro e mais complexo.  

Tomá-la apenas como um produto mercadológico - que certamente o é - não 

produzia o efeito disruptivo que a caminhada abarcava em seu ato de coleta. Eu não estava 

interessado tão somente no que o mercado tinha a dizer através delas, mas que o elas, 

conduzidas a este estado arbitrariamente, tinham a revelar, para muito além da influência do 

mercado. Que diziam sobre a vida? O que estava oculto? Um recipiente possuído por água, só 

pode, assim eu pensava, estar atravessado de vidas.  

Para a construção de suas esculturas de pedras, o artista britânico Andy 

Goldsworthy
62

, comenta que a obra vai se consumando a medida em ele passa a conhecer 

mais sobre a pedra. São muitos os desmoronamentos durante o processo. A cada vez, no 

                                                 
61

 Isso que chamo de compreensão foi acompanhado de um intenso processo de pesquisa, tanto sobre os usos e 

reusos possíveis para estas garrafas, assim como ideias criativas e modos de aproveita-las.  

 
62

 Este depoimento está presente no documentário Rivers and Tides (Rios e Marés), de 2001, que acompanha a 

execução de alguns dos trabalhos realizados pelo artista e esmiúça detalhes sobre o seu processo de criação 

sempre em comunhão com a natureza.   
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entanto, a construção sobe um pouco mais. Para conhecer a pedra, ele precisa experimentar a 

pedra.   

 

Andy Goldsworthy. Sem título. 

Com o solo e tendo sido conservadas em sua estrutura física, começaram a falar. 

Não falavam diretamente, mas por meio das plantas que agora as compunha. Compreendi que 

sua linguagem só se desenrolava por alianças de preenchimento, afinal, que poderia proteger 

um exoesqueleto tendo seu corpo sido esvaziado de órgãos?  Assim, para adentrar no universo 

das garrafas, precisei me deixar envolver pelo mundo das plantas.   

Uma nova camada. Um novo passo. Com esse diálogo em aberto passei a 

movimentá-las de modo mais específico. Comecei a classifica-las ao final de cada caminhada, 

de acordo com características genéricas que apresentavam (marca, as que têm ou não tampas, 

com ou sem rótulo, com ou sem água) e separá-las por caminhada. Assim, cada caminhada 

gerava um conjunto específico de garrafas, uma espécie de marca escultórica da caminhada. 

Do mesmo modo, o caderno de caminhares também ganhou corpo novo, agora em uma 

divisão melhor elaborada, indicando a ocorrência de cada caminhada. Acabei também 

abandonando a marcação dos trajetos no google maps.  
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4.6 O diálogo: aprendendo a cuidar  

- Começou com um impulso. Aquelas garrafas me remetiam a água. A água fazia nichos com 

a natureza ao redor, ou, mais precisamente, a falta dela. Em meu bairro, sempre fui cercado 

de incômodos, notadamente a abstenção de árvores, tanto nas avenidas principais, quanto 

nas ruas secundárias, preenchidas de residências. No entanto, as casas, com seus muros e 

portões, não conseguiam esconder as plantas.  

As plantas surgiram nesta relação irrigada com a água. Foram pensadas como 

dispositivo interativo de revelação, que demonstrasse o quão valiosa cada gota de água 

desperdiçada poderia ser. Enfatizavam um gesto de cuidado e ampliavam os modos de olhar 

para cada coisa.  

Em minhas deambulações imaginativas e criativas, entretanto, em nenhum 

momento pensei-as como habitantes de meu próprio quarto. Sempre motivado por uma ideia 

de caminhada e deslocamento, eu me limitava a concebê-las como vidas em trânsito, em que 

eu, sempre caminhando, ofereceria as plantas para transeuntes que me cruzassem, por 

exemplo. Havia uma vontade de criar uma passagem, de fazer passar de uma mão a outra – 

uma fase a outra -, oferecendo a desconhecidos algo que fora gerado a partir de uma relação 

com a rua e pudessem cuidar.  

Fui reconduzido a outros caminhos pela própria relação. Necessidade de 

aproximação. As plantas, dessa vez. Eu conhecia melhor as garrafas, mas pouco sabia sobre as 

plantas. Queria passá-las adiante, mas eu mesmo nunca havia cuidado de plantas. Há na 

minha casa muitas plantas mantidas pela minha mãe, mas nunca me ocupei delas.  

As plantas dependem da água tanto quanto a água depende delas. Não se trata de 

uma dependência ou completude, mas uma relação cíclica de atravessamento; partes entre si. 

Não há uma separação ou mesmo uma hierarquia a ser destacada na mistura criativa que 

dança, sem que percebamos, entre elas.  

Comecei aos poucos a fazer a me inteirar deste ciclo que, a princípio, ignorava. 

Trouxe plantas para o meu convívio sem me dar conta da complexidade de suas presenças.  

Não estavam ali como objetos decorativos, mas que faziam ali? Exigiam um comportamento 

sutil, mas recorrente, nada demais ou que tomasse muito tempo. Não pude escapar delas. 

Logo descobri que não estavam ali apenas para se esculpirem através dos nutrientes que 

colhiam do solo. Ainda que presas a um espaço fixo, deslocavam-se por muitos lugares. Suas 

vidas exalavam uma abrangência que ultrapassava - e muito - as paredes do meu quarto. 
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Descobri que tinha muito a aprender com elas. Deixei que fizessem a sua mágica. O que pude 

fazer, de fato, foi não atrapalhá-las.  

- O que posso aprender sobre esse cuidar com as plantas? É como observar o movimento da 

cidade, que não precisa ser lento. O cuidar das plantas como uma metáfora para a cidade. 

Quais as dificuldades de se desenvolverem dentro de uma embalagem de plástico? O plástico 

como agente sufocador. Como subverter essa evidência?  

Meus dias foram se constituindo em meio a este redemoinho de mínimos detalhes.  

Decidi incorporar estes movimentos sutis e o que provocavam em meu cotidiano, através de 

notas. Um caderno específico para as plantas que bebeu do mesmo líquido amniótico do outro 

caderno, o das caminhadas
63

. Um espaço para decifrar a sua linguagem, mais ainda, para 

aprender a conversar com elas.  

- A planta fala, a gente é que não escuta. Preciso aprender as linguagens das plantas.  

Essa prática escrita - também um transbordamento - foi o momento em que eu 

comecei a me imbricar em seu raio energético, em que comecei a ouvi-las de fato e prestar a 

atenção na assinatura que suas presenças deixavam em meu quarto. Em uma ramificação da 

escrita, pus-me a fotografá-las, em um exercício quase diário, na tentativa de invocar uma 

memória. Modos que encontrei de me deixar envolver no cotidiano enigmático delas. Eu 

também queria cultivar plantas em mim, e por isso, mergulhei profundamente em sua 

realidade, seduzido por sua força de vida: vibração entre arte e vida.  

                                                 
63

 Inicialmente chamei este de “caderno de acompanhamento das plantinhas”, mais tarde porém, por ganhar uma 

outra robustez, optei por denomina-lo de “caderno quarto|jardim”. Está disponível para leitura no anexo II.  
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21.08.2015 

 

4.7 Imbricação 

 

Muitos níveis de camadas apareceram. Uma rede de imbricações: 

lixo|água|plástico|terra|plantas. Outras materialidades possíveis de encarnar. Fui me 

descobrindo um engenheiro dos possíveis. Hibridizando os elementos, que ao final – que 

final?-, se configuram como gestos expansivos e não simples objetos.  

É preciso tempo. Muita coisa está oculta. Estas plantas me convocam a querer 

participar dos instantes. Dos ciclos. Novas dobras, outras correntes. O trabalho é a mudança, é 

buscar modos de acompanhar e de fazer companhia, mas não como um personagem passivo. 

Mais do que compreender os materiais, eu estava investindo na compreensão dos 

movimentos. Aquilo que está acontecendo. As delicadas manifestações. Um tempo entre. Para 

extrair. Para retornar. Para entender.  
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Não apenas descrever, mas entender por onde tudo isso flui. E criar, se assim 

possível for, espaços em que esses movimentos possam ter continuidade, mesmo que por 

outros compostos completamente desconhecidos.  

Foi pensando dessa forma que muitas das minhas atividades banais foram 

transformadas em atividades criativas, sempre estimuladas por uma movimentação constante. 

Um quarto que deixou de ser só um quarto: espaço insatisfeito com esta condição estática. O 

acaso o colocou em movimento.  

Essa mistura inevitável e imprevisível relaciona-se com uma dinâmica de 

recomposição criativa que deve passar, de modo impreterível, pelo entendimento dos 

fenômenos enigmáticos da natureza e compor com ela. Fazer com que os segredos sejam 

produtivos, diz Joseph Beuys. Ao investir nesse processo de imbricação, proponho uma 

ampliação das fontes de matéria-prima.  

Guattari (2001) comenta sobre uma tensão existencial entre temporalidades 

humanas e não humanas e da extrema necessidade de lidarmos com as condições de hoje – e 

nesse caso, é primordial saber quais são essas condições, tanto a nível local como global -, 

que, em maior ou menor grau, cultivamos, não importa se concordando ou não, conscientes 

ou não. O problema pode até não ter sido gerado diretamente por nós, mas Gaia, como já 

ressaltado, não dá a mínima.   

O que nos convoca a uma responsabilidade imanente: ninguém está liberado. A 

imbricação é tanta que tudo isto já está plenamente incrustado em nossa realidade. E é 

exatamente por isso que se faz urgente pensar transversalmente as interações entre os 

sistemas.  

Para simbolizar essa problemática, que me seja suficiente evocar a experiência de 

Alain Bombard na televisão quando apresentou duas bacias de vidro: uma contendo 

água poluída, como a que podemos recolher no porto de Marselha e na qual evoluía 

um polvo bem vivo, como que animado por movimentos de dança; a outra, contendo 

água do mar isenta de qualquer poluição. Quando ele mergulhou o polvo na água 

“normal”, após alguns segundos, vimos o animal se encarquilhar, se abater e morrer. 

(GUATTARI, 2001, p.25)  

Este exemplo esboçado por Guattari encontra recorrência no fantástico projeto 

intitulado Ecosystem of Excess, de Pinar Yoldas, artista que esculpiu, de modo especulativo, 

uma série de novos organismos pós-humanos pertencentes a um ecossistema – chamado por 

ela de plastisfera - gerado a partir de um oceano que foi transformado, por nós humanos, em 

uma imensa sopa de plástico. Ecosystem of Excess parte do princípio de que a vida foi gerada 

há 6 milhões de anos atrás, nos oceanos. Dessa forma, sabendo que os oceanos estão agora 
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apinhados de plásticos, se vida começasse hoje, que formas de vida emergiriam dessa 

realidade?  

 

 

Pinar Yoldas. Ecosystem of Excess. 2014
64

.  

Esse questionamento levantado por Yoldas pode nos ser muito útil para pensar 

sobre as formas de vida que estão sendo criadas. A indagação é relevante: que formas de vida 

são possíveis considerando a realidade que temos hoje? Pelo visto estamos - e sem sucesso - 

fazendo a mesma coisa que foi feito com o polvo, insistindo em querer mergulhar na água 

“normal”, em um busca obsessiva por uma pureza impossível. 

- Fico em dúvida se durarão. As garrafas são espaços limitados. Meu desejo é fazer estas 

garrafas transbordarem de terra e de ver a transparência do plástico ser amplamente tomada 

pela força da terra. É o movimento inverso que procuro: ao invés do plástico tomar a terra, a 

terra toma o plástico.   

No trabalho “Natureza Humana”, o artista Jaime Prades reuniu pedaços de 

madeira – cunhados por ele de “ossos da floresta” - coletados na rua, e com eles concebeu 

uma série de “árvores”. Não é possível reconstruir a árvore e lhe devolver a vida que outrora 

                                                 
64

 Para mais detalhes sobre o projeto, é possível acessar o site da artista:   

http://cargocollective.com/yoldas/WORK/Ecosystem-of-Excess-2014.  

http://cargocollective.com/yoldas/WORK/Ecosystem-of-Excess-2014
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esbanjou. Nem mesmo os pedaços de madeira são fruto de uma árvore só. Esse desejo é uma 

ação simbólica, impedido por um limite já sabido de antemão. A intenção, nessa ação, muito 

mais do que um trabalho, é propor, quem sabe, outro modo de vida, ou de encarar a(s) vida(s) 

diante de si.   

Não a vida da árvore, que já não pode ser salva, mas as árvores outras. É delas, 

estas que ainda vão padecer, fruto de nossa ignorância, a qual discursam. O procedimento 

aqui é uma revelação visível deste traço destruidor. Árvores estão na rua, amortalhadas, sem 

sequer serem notadas. O procedimento, portanto, marca as responsabilidades de cada um 

sobre a morte dessa árvore. A tentativa de fazê-la “viver” novamente não passa de um 

embuste: estamos em um velório.   

Mas o que interessa não é o lamento. Nosso posicionamento neste mundo poluído 

de excessos deve ser redimensionado. Esse “outro modo de vida” deve aliar-se a um processo 

de recomposição. Não se trata de criar formas de vida, mas de nos reconstituirmos como 

novas formas de vida, induzidos pela certeza de que isso está profundamente imbricado nos 

modos como nos relacionamos com o nosso meio ambiente.  

 

Jaime Prades. Natureza Humana, 2008.  

 

Uma recomposição que, a um nível intenso, atuará como um grito: as árvores de 

Prades são modos de gritar a sua morte. A imbricação, portanto, é o grito fundamental a ser 

evocado, o grito transformou-se em ação. Estamos profundamente imbricados, que outras 
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matérias estão caminhando dentro de nós? O meu quarto, que agora faz às vezes de 

liquidificador, quer gritar. Como ele grita? Como esse grito caminha para ruas?  

 

4.8. Quarto|jardim  

- O jardim como uma paisagem a ser retomada. Algo tão simples e singelo. Um jardim em 

meu quarto.  

A intensidade de todos os processos que atravessavam os espaços do meu quarto 

não podiam serem sufocadas - ignoradas de seus agentes contaminantes -, muito menos 

apartados entre si. Mas como integrá-los em uma intercessão síntese, em algo que trouxesse a 

tona todos estes processos ao mesmo tempo?  

Como um sonho a ideia brotou em mim: o meu quarto tal como ele é. Mas como 

ele é? Depois de um tempo notei que ele havia se revestido de uma espacialidade mutante: 

quero transformá-lo em jardim. Quem deu margens à ideia foi o Rubem Alves:  

A poesia é uma busca da Palavra essencial, a mais profunda, aquela da qual nasce o 

universo. Eu acho que Deus, ao criar o universo, pensava numa única palavra: 

Jardim! Jardim é a imagem de beleza, harmonia, amor, felicidade. Se me fosse dado 

dizer uma última palavra, uma única palavra, Jardim seria a palavra que eu diria
65

.  

Uma só palavra para este mundo: jardim. Melhor ainda: quarto|jardim. Tudo o 

que o chega, tudo o que o compõe, é agora entendido como elemento deste jardim, não 

importa o que seja, tudo pode vir a ser uma ferramenta de jardinagem e não somente as 

plantas. Nesse momento, eu abandono esse olhar super específico sobre as plantas e passo a 

compreendê-las sob um aspecto mais amplo e deixo de fotografá-las em separado. Nesse 

momento, elas transbordam e transformam-se em jardim.   

Esse entendimento cria uma intimidade sobre tudo aquilo que entra e sai do 

quarto, e também sobre aquilo que quero e que não quero. Um jardim se define por seu modo 

de criar convivência com mundos improváveis, é por isso, que ele carrega em si a força de 

uma poesia. Um jardim está sempre sendo escrito e inscrito. Um modo de cuidado, de fazer 

carinho no espaço que envolve uma participação coletiva intencional.  

- Começo a pensar meu quarto como um jardim (um ateliê-jardim; corpo-jardim) e nas 

formas de expandi-lo para além de seus limites – como agenciar a participação da cidade na 

sua formação? Me oponho fortemente a uma ideia de projeto. Estou mais interessado em ir 
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 A crônica completa pode ser lida neste link: http://www.recantodasletras.com.br/mensagens/481716  Último 

acesso: 15.01.2016.  
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compondo com elementos que posso integrar. As plantas começam a transbordar no quarto, e 

o meu interesse começa a se ativar cada vez mais. Levar as plantas para conhecer o mundo. 

Aproximá-las. Porque as plantas devem ficar paradas, estáticas? Quero mostrá-las ao 

mundo. Mas não sou eu quem mostro, são elas. Cada uma com uma perspectiva diferenciada.  

Tenho milhões de ideias para jardins. O jardim era aquilo que eu desejava falar, 

construído através das vozes-escombros que ecoavam em meu quarto. O jardim era aquilo que 

poderia lhes dar voz, campo de fala.  

Não se tratava, como diz o próprio Rubem Alves, de um jardim bonito, estético, 

que pudesse deixar sem palavras aqueles que o vissem; mas sim, um jardim que fizesse brotar 

a poética dos lugares de dentro, que fizesse do sonho, realidade; e que fizesse a realidade 

sonhar. O jardim é o abrigo máximo, vivência política; quem diz, mais uma vez, é o Rubem 

Alves:   

Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades: 

sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oasis. Deus não criou uma 

cidade. Ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu "o que é 

política?", ele nos responderia, "a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas"
66

.     

Não um lugar para ser apreciado, mas um lugar para se implicar, um lugar que 

exige a nossa presença, a nossa responsabilidade. Um jardim não espera a nossa boa vontade, 

um jardim precisa de dedicação; a jardinagem é uma arte. A cidade que desejo, portanto, é 

uma cidade pensada como um jardim
67

. A ideia de um quarto transformado em jardim, 

portanto, me permitia sonhar com a cidade e os modos de tornar esse sonho realidade. O 

jardim é o momento de maturidade, e me permitiu transformar os incômodos. O jardim é a 

paisagem que quero para a cidade. O jardim é uma ferramenta de aprendizado para pensar a 

cidade.  

- Cuidar de um jardim é isso. Transformar. Ainda existem muitas garrafas em meu quarto e a 

cada dia que passa o meu desejo é vê-las entupidas de plantas por todos os lados.  

Com esse entendimento quero fazer com que esse jardim polifônico que plantei 

em meu quarto possa se infiltrar na cidade. O jardim é um modo de vida, sua especificidade 
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 A crônica completa pode ser lida neste link: http://www.rubemalves.com.br/site/10mais_08.php  
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 No campo do urbanismo, esse tipo de proposta não é uma novidade. No final do século XIX, o inglês 

Ebenezer Howard desenvolveu um modelo de cidades chamado de cidade-jardim, que apostava no casamento 

equilibrado entre cidade e campo, como alternativa para os crescentes problemas urbanos derivados da intensa 

urbanização e industrialização das cidades.   
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impulsiona cria uma maneira de viver daqui em diante na cidade. O caminhante é um 

jardineiro. Ao caminhar eu recolho as sementes, planto-as em meu quarto, para depois 

oferecê-las a cidade. Tudo isso cria uma intimidade de relação da subjetividade com o 

exterior. Expor a minha intimidade, abrir uma brecha.  A jardinagem, portanto, como uma 

ferramenta de guerrilha urbana
68

.  

Em 1975, na cidade de Nova Iorque, o artista e ativista americano Adam Purple 

deu início a construção de um jardim urbano concêntrico, conhecido como Jardim do Éden, 

que transformaria completamente a paisagem do lugar. Ele morava em Lower East Side, uma 

área decadente e marginalizada da cidade.   

Adam teve a ideia logo após ver da janela de seu prédio crianças brincando em 

cima de uma pilha de escombros, e desejou, lembrando de sua infância, que elas pudessem 

pisar descalças e sentir o solo. Tornou-se um refúgio em meio ao caos da cidade e que 

também provia comida à comunidade.   

O Jardim do Éden, como ficou conhecido, ficou pronto no ano de 1976 e foi 

mantido até 1986, quando, no dia 8 de janeiro, foi destruído pela prefeitura para dar lugar a 

um conjunto habitacional. Ao longo dos anos, os prédios abandonados vizinhos que 

circunscreviam o jardim foram ruindo, enquanto o jardim continuava a crescer, ocupando 

estes espaços. Mesmo assim, nunca foi reconhecido oficialmente, sendo aquela área, apesar 

de ter chegado a ocupar 15 mil metros quadrados, considerada ociosa.  

 

 

                                                 
 

68
 Jardinagem de guerrilha é um movimento político que se utiliza da instalação de jardins em espaços não 

autorizados. Para mais detalhes:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardinagem_de_guerrilha  
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O Jardim do Éden foi pensado a partir dos escombros. Parece ter sido a realização 

concreta de um desejo exposto por Hélio Oiticica: “eu quero fazer jardins de escombros” 

(2009, p.235). Adam Purple mostrou que os jardins podem sim germinar em qualquer lugar e 

sob quaisquer condições. O Jardim do Éden, nesse caso, não foi destruído, foi apenas 

transportado para outra dimensão.  

Com esse entendimento, a cidade, em toda a sua abrangência espacial, se 

apresenta como um terreno bastante propício ao plantio de um jardim. Eu não precisava de 

um terreno especifico. Pensando meu quarto como um jardim, penso em tratar a cidade como 

um jardim. Meu quarto|jardim não é um lugar em que uso para me satisfazer. Não é o meu 

jardim. É um jardim, que por si só, ao nomeá-lo assim, pertence a cidade. Ele foi criado em 

relação com a cidade.  

Na cidade, o jardim se tornará aquilo que decidi chamar de paisagem caminhante. 

Ou seja, uma paisagem nômade, que está em todo lugar, mas em lugar nenhum: um jardim 

como um frescor na paisagem. Desse modo, eu deixei de acompanhar as plantinhas em 

separado, acompanho agora o cotidiano delas, imbricadas no meu quarto. Elas, as plantinhas, 

não estão a sós. Comecei a trazer outros objetos, produzindo uma mistura implacável e 

envolvente.  

O jardim só poderia vir com esse estado de imbricação entre os materiais, que, é 

óbvio, chega a um ponto em que transborda. Não porque ficou cheio, mas porque não pode 

mais se esconder do mundo. O jardim é um retorno, é a paisagem da cidade em pleno 

processo de transformação.  

Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim. Encontraram uma selva. 

Selva não é jardim. Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à 

morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. 

Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi. Os que sobre ela 

agiram não eram jardineiros. Eram lenhadores e madeireiros. E foi assim que a 

selva, que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos, foi sendo 

transformada em desertos salpicados de luxuriantes jardins privados onde uns 

poucos encontram vida e prazer.  

A selva da cidade foi transformada, ironicamente, também em selva, tão cruel e 

insensível quanto aquela selva originária. O jardim, ao contrário da selva, engloba a síntese do 

toque, é a mistura entre mundos aparentemente inconciliáveis e parece expressar a busca por 

um ambiente mais saudável e colocar em jogo o fato de sermos diretamente responsáveis pela 

saúde de nosso habitat: mas como construir um modo de vida mais saudável dentro das 

cidades? 
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A engenheira e artista, Natalie Jeremijenko, coordena, na Universidade de Nova 

Iorque (NYU), um laboratório, a Clínica de Saúde Ambiental
69

, em que as pessoas chegam 

preocupadas com a saúde do seu ambiente e saem de lá com prescrições de ações - e não 

remédios - que podem contribuir consideravelmente para o melhoramento do seu habitat.  

Uma destas ações se chama No Park
70

, e se utiliza da criação de pequenos jardins 

urbanos que atuam como agentes interceptadores dos poluentes gerados na cidade (no caso, 

estamos falando de Nova Iorque) e que escorrem pelos esgotos até finalmente desembocarem 

no rio.  

“É uma prescrição para melhorar a qualidade da água. Muitos impacientes estão 

preocupados com a qualidade da água e do ar. O que fazemos é pegar um hidrante, um lugar 

de "proibido estacionar" associado a um hidrante, e prescrevemos a remoção do asfalto para 

criar um micro cenário planejado, para criar uma oportunidade de infiltração”
71

.  

 

No Park.  
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 http://www.environmentalhealthclinic.net/  

 

70
 Para mais detalhes sobre este projeto: http://www.environmentalhealthclinic.net/portfolio_page/nopark/  

71
 http://www.ted.com/talks/natalie_jeremijenko_the_art_of_the_eco_mindshift?language=pt-br#t-524363 

http://www.environmentalhealthclinic.net/
http://www.environmentalhealthclinic.net/portfolio_page/nopark/
http://www.ted.com/talks/natalie_jeremijenko_the_art_of_the_eco_mindshift?language=pt-br#t-524363
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Estas ações, além de tudo, estabelecem novas relações de entendimento do 

ambiente, e dos modos como eu posso modificá-lo. Tudo isso, embalado por uma ação de 

efeito coletivo. Estou preocupado com a água, mas não é a minha água, é a água de todos.  

Isso sugere um modo de interferir na paisagem urbana, não apenas enquanto 

espaço visual, mas como espaço ambiental. O jardim me fez pensar sobre as paisagens que eu 

quero para a cidade. Os sonhos de paisagens que eu desejo acumular ao sair a rua. Dessa 

forma, fui estimulado a criar as minhas próprias paisagens. Eu precisava agora, infiltra-las.  

Essa infiltração, infundida por diversos movimentos de entrada e saída é uma 

prática de diálogo: quais as paisagens com as quais queremos viver? Como temos nos 

relacionado com a nossa paisagem?  

Questões como essas foram amplamente abordadas e aprofundas por Joseph 

Beuys na Documenta de Kassel (Alemanha) em 1982, quando propôs o plantio sistemático de 

7 mil carvalhos ladeados por pedras de basalto ao longo de toda a cidade, mas também além 

dela. O projeto levou cinco anos para ser finalizado, o último carvalho tendo sido plantando 

em 1987 na abertura da Documenta 8.  

A ação modificou por completo a paisagem da cidade. Uma ação que o próprio 

Beuys imaginava se ramificar em uma série de outras ações que teriam recorrência em várias 

cidades do mundo. Uma ação continuada, que infiltra um espírito de colaboração e uma 

responsabilidade conjunta. O carvalho, árvore nativa da região, quase já não podia mais ser 

encontrada na cidade. Beuys, dessa forma, atentava para o desaparecimento da própria 

paisagem nativa, não se limitava a plantar árvores, ele estava plantando paisagens.  
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Joseph Beuys. 7000 Carvalhos. Documenta 7, Kassel, 1982. 

 

4.9 Jardins daninhos 

 

As ervas daninhas são exemplos naturais de infiltração urbana. Elas provam que o 

concreto por mais duro que seja também pode ser atravessado sem força bruta, e que a cidade, 

em sua contundência repressora, não pode conter por completo; estarão sempre sendo 

enfrentadas por insistentes, conduzidos por linhas dissidentes, que estão sempre a pensar na 

recuperação dos solos.  

A artista Laura Lydia, com o projeto Ervas SP, fez um belíssimo trabalho com as 

ervas daninhas do Minhocão, o elevado Costa e Silva, em São Paulo, mapeando as espécies 

existentes e criando intervenções a partir disso:  

“Nessa paisagem infértil do pavimento impermeável, onde parecia não haver nenhuma 

possibilidade de vida, lá estavam elas, as chamadas “ervas daninhas”. Uma pequena fissura 
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no concreto, expondo o solo fértil à superfície, ou um aglomerado de matéria orgânica no 

canto da sarjeta, viram abrigo de pequenas sementes que conseguem sobreviver e brotar”
72

.  

 

Laura Lydia. Ervas SP. 2015 

Ela aponta com essa micro operação poético-didática, para pequenos oásis 

perdidos em meio a loucura destrutiva da cidade: plantas que insistem em crescer em 

ambientes de profundo desequilíbrio.  

As daninhas têm sede. Espécies do contra. Aparecem ali onde a natureza não é 

bem vinda. Plantas que florescem em condições extremamente hostis e parecem se alimentar 

do mau humor do solo. São plantas pioneiras, as aparecem primeiro onde nada mais 

conseguiria nascer. Gostam e procuram por solos arrasados. Sua presença é um indicador de 

solos que necessitam de alguma necessidade de recuperação. Assim o fazem.  

A cidade, por se tratar de um ambiente ironicamente insólito, está repleto de 

espécies daninhas. São plantas que se infiltram. Ao menor sinal de descuido, despontam. A 

natureza não gosta de ficar a mercê da boa vontade do homem.   

Seu trabalho é o de um atento e cuidadoso diálogo com solo. Trabalham, portanto, 

de modo a fazer com que este solo defeituoso no qual germinaram não lhes sirva mais. De 

certa forma, são plantas que pregam a sua própria extinção. São agentes reparadores do solo. 
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 Trecho retirado do resumo do projeto que pode ser acessado através do link: http://www.ervassp.com/p/o-

projeto.htm  

http://www.ervassp.com/p/o-projeto.htm
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Preparam o terreno para tudo aquilo que virá. As daninhas são plantas que só são quando já 

não podem ser, quando  dão lugar a presença de outras. Plantas da alteridade.  

São plantas, para a alegria do mundo, que querem fazer o solo falar novamente. 

Sua presença é um índice de aparecimento do solo. Elas nos lembram da incidência do solo. 

Fazem questão de emergir, surgidas do nada.  

Nesse sentido, podemos inferir sobre uma questão crucial acerca do convívio das 

cidades. Modificar o cotidiano da paisagem como uma ideia proveniente das ervas daninhas, 

estabelecendo conversas com o solo através de infiltrações em espaços hostis.  

Estes espaços considerados hostis são embalados por um preconceito. São 

considerados inférteis, mas não se dão conta de terem atingido a condição ideal para a 

germinação de um determinado tipo de erva daninha. Se caracterizam como espaços em 

estado de profundo desequilíbrio. Um excesso. A daninha, por sua vez, tem prazer em 

desfrutar deste excesso. Fica lá até que este alimento acabe, livrando o solo daquilo que o 

excedia, daquilo que fazia com que o solo não se reconhecesse enquanto solo.  

O que está excessivo na paisagem? Faz-se a inversão, ao invés de buscar aquilo 

que falta, busco o espaço através daquilo que ele tem de excessivo. Nesse caso, até mesmo a 

falta pode ser excessiva. As ervas daninhas, por exemplo, são consideradas plantas invasoras, 

e como tal, devemos combatê-las.  

Mas como adentrar o excesso? Mecanismos de infiltração. O excesso cria a ilusão 

de que só ele existe. Na verdade, ele acaba por encobrir e sufocar muita coisa, incluindo o 

próprio espaço. Adentrar o excesso é nos assumirmos como espécies daninhas. Devorar o 

excesso. Até esgotá-lo. Até que tenhamos, nós mesmos, nos tornados excessivos e já não 

sejamos mais necessários.  

O jardim que penso, é, sob este aspecto, uma conversa com o solo, mesmo quando 

não posso vê-lo. Um solo encoberto não é um solo saudável. Quero fazer o solo voltar a ser 

saudável. Um modo de tratamento com o ambiente. Com meu quarto|jardim, eu penso em 

plantar paisagens. 

- Instalar e infiltrar “ervas daninhas”. Ao invés de jogar, colocar cuidadosamente; ação 

intencional, de forma pensada e levando em consideração os espaços. Local? Próximo a 

onde moro. Não é preciso ir muito longe. Aos poucos a expansão irá se dando. Paisagens que 

evoluem de fora para dentro.  

Trata-se, portanto, de uma proposta daninha. Mas como fazer essa infiltração no 

espaço físico da cidade? É o momento crucial em que novas camadas de experimentação 
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emergem. A cada vez que uma parte do processo transborda, sou forçado a investir em novas 

práticas.  

Chegado a este ponto, é preciso abandonar o controle de uma linha segura de 

explanação e deixar com que estes outros corpos experimentais que foram brotando ao longo 

desta pesquisa falem por si.     

 

4.1.1. Plant(ando) paisagens 

 

PLANT(ANDO) PAISAGENS: CAMINHANDO COM AS PLANTINHAS 

17.04.2015 

Às 10 horas da manhã sai à rua para uma caminhada pelas ruas do bairro. Fui 

acompanhado de minhas plantinhas que há alguns meses cultivo em meu quarto. Foi a 

primeira vez que levei-as para um passeio. Seis plantinhas, nenhuma igual a outra, cada uma 

aterrada em um vasinho de garrafa de água mineral de 500 ml recolhidas da rua em outras 

caminhadas. Coloquei todas em um saco de supermercado e depois em outro e sai como se 

carregasse compras. As garrafas estavam voltando ao lugar em que as encontrei? Na verdade, 

tratava-se de uma visita. Um momento para recordar. Para mostrar o quanto estavam 

mudadas, muito mais bonitas e maduras; as garrafas, abraçadas a um conteúdo e sem fazer 

qualquer menção de descarte. Sua presença foi um presente à paisagem. Parei em alguns 

pontos e retirei-as do saco para tomar um ar, um tanto de sol e apreciar a vista. Assim, ainda 

que momentaneamente, estavam compondo aquela paisagem, paisagem a qual, outrora, 

fizeram parte, em um momento difícil de suas vidas.  Agora, renovadas, sua presença 

produzia um novo frescor. Eu as fotografava e depois, com cuidado, colocava novamente no 

saco; não podiam ficar. Eu continuava a caminhar, sem rumo, mas prestando atenção na 

aridez que permeava os espaços. Os carros que entulhavam a passagem dos pedestres, a falta 

de árvores, calçadas bloqueadas por muretas de ficção científica, imóveis para alugar e 

repletos de lixo em sua fachada, e lixo, muito lixo por todos os lugares. Deixei que as 

plantinhas colorissem um pouco estes lugares, que pintassem um pouco de alegria nestas 

rugas que preenchem a pele da cidade. Atuavam como regadores simbólicos da cidade e 

sugerem a possibilidade de cultivarmos paisagens melhores.  De cuidar do horizonte, de 

quando o céu toca a terra adiante.  
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PLANT(ANDO) PAISAGENS I 

07.08.2015  

9:15: na rua em que minha casa mora.  

Passa uma brisa gostosa, um vento de quase mar, trespassando a rua de uma 

expressão alegre; criança que quer brincar. O sol aponta para o outro lado. Tenho a calçada ao 

meu dispor, completamente sombreada. Um horário bom para os que gostam de esticar 

horizontes, sentados na calçada. Mas ninguém senta na calçada a esse horário. Espiadas 

sempre dou, principalmente quando caminho, nunca encontro. É consenso geral. O final da 

tarde é o escolhido. Nenhuma exceção? O que significaria ser uma exceção? Eu não estava 

interessado em sentar na calçada, não sozinho. Levei plantinhas comigo. Também elas 

estavam, me confessaram, atazanadas e descabeladas com a rotina do meu quarto. O corpo 

agradável da rua, não omitia, porém, a sua desolação implícita. Uma corrente de vazios a 

percorria de um lado ao outro e se perdia no horizonte impossível. Seu vento, em 

determinados momentos, trazia a sensação de um assovio. Ninguém brincava com a criança; 



155 

 

com horário comercial não se brinca. Personagem ignorada, solitária, vagante, fantasmagórica 

até. Preferiam deixa-la de molho até o sol baixar. Mas, coitado do sol, suspeito de todos os 

males, tido como um demônio recalcado. Bom, nada disso me intimidava. Fui sentar na 

calçada, precisava deste tempo (ou meio tempo) a sorver essa alegria passageira, que logo 

transfigurava-se em melancolia, proveniente da rua.  

Encostei a cadeira, aquelas de praia, rente ao muro de casa. Não vesti qualquer 

roupa especial para aquela ocasião. Fui com um calção de casa mesmo. Agi como se estivesse 

em casa e a calçada passou a ser uma varanda. Levei a câmera fotográfica. Não estava muito 

certo o que iria fotografar, mas, e exatamente por isso, decidi levá-la, para captar 

acontecimentos menores, indignos. Fotografei as pessoas que me passaram.  Não foram 

muitas, o que proporcionava o gesto. Passavam de forma coreografada, quase sempre isoladas 

ou em duplas de conversas paralelas, uma de cada vez, poucas se confundiam, poucas se 

cruzavam. Neste lado da rua, do outro lado da rua, na calçada, no asfalto. 

Por passarem, registrei as suas costas, corpos que iam. Passavam rápido ou eu 

estava lento? Não ousei fotografá-las de frente, não quis impor esse constrangimento. A 

máquina estava a vista de todos. Sim, eu estava fotografando. O que? Ninguém sabia. 

Ninguém perguntou. O que poderia haver ali para fotografar? Não posso garantir ter sido 

discreto. Uma dupla de meninas notou. Olharam para trás e cochicharam entre si. Fiquei 

receoso: e se alguém viesse questionar a foto?  

Não havia nada de anormal naqueles personagens. Motivo suficiente para eu 

querer fotografá-las. Imaginei a minha presença como uma paisagem ativa. Observando as 

ocorrências que atravessavam o meu campo de vista. Nada muito peculiar. Brinquei de 

fotografar o ambiente. A mangueira magnificente que se erigia por detrás do muro da fábrica 

de tecidos desativada. As sombras-tatuagens que as buganvílias deixavam no asfalto. Um 

pássaro pousado no fio. A confusão de fios que listravam as nuvens. A rachadura na calçada 

que serpenteava até o asfalto, lembrança de um córrego triste. Brinquei de fotografar os sons; 

mas apenas brinquei, sem qualquer meandro conceitual.   

Na esquina, ao longe, um homem passeava com seu cachorro. Eu estava com 

minhas plantas, queria apreender a paciência delas. Arrumei-as em um meio círculo ao redor 

da cadeira, fazendo-as visíveis e de modo a delimitar um pequeno espaço. Miúdas cercas, 

sem, entretanto, aquela notória característica agressiva. Dessa forma, elas podiam observar a 

paisagem da rua tanto quanto eu (a posição é a mesma, mas é provável que elas tenham um 

campo de visão muito mais largo do que o meu), movimento duplo; eu e a minhas plantas 

formávamos uma micro paisagem interferente, ocupando uma brecha dentro da paisagem, em 
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estado de percepção da paisagem que nos rodeava e nos dava corpo.  Não com o objetivo de 

contrapor, mas sim de revelar a paisagem que nos compunha, de ser absorvido e dissecá-la 

por dentro. Em que momento o lugar de passagem se torna o lugar de paisagem?  

No chão, estavam diminuídas. A rua é grande, engole as nossas pretensões. 

Contudo, pareciam não se assustar com isso, gostavam de ser menores, não temiam as 

intempéries. Muitos dos que passavam torciam os pescoços, alguns mais ou menos 

encabulados. Algumas caretas. Tensões no olhar, desentendidos do que viam. Talvez houvesse 

algo errado, fora de lugar. Nada ameaçador, no entanto. Uma pessoa, um cumprimento. Aceno 

sutil de cabeça, sinal de cumplicidade. Um carro parou e pediu informação sobre determinada 

rua. Uma única pessoa parada na rua naquele horário. Todos, menos eu, estavam em direção a 

um determinado ponto. Pouca coisa as fazia parar. Um encontro com um amigo. Um encontro 

com um vizinho. Tudo muito rápido e corriqueiro. Uma pressa acelerava os encontros, quase 

sempre muito grosseiros. Ninguém esquecia o que tinha de fazer, e de alguma forma, essa 

atribulação reprovava a minha presença. Um jovem sentado na calçada, sem nada fazer, sem 

nada dizer. Gostei de me imaginar como um estorvo; mistura de sensações complexas.   

Uma perspectiva outra, invertida ou mesmo perdida, entreposta. Infiltrando uma 

paisagem nova no caminhar de outros. Atravessando caminhares alheios, e com isso, 

provocando as suas passagens-paisagens cotidianas. Ação banal, a de sentar na calçada, mas 

aqui, desenraizada de seu ordenamento habitual e acrescida de elementos criativos. Tempo e 

espaços outros; terceiro olho? Momento para conversar com a rua em seu momento inútil e 

imprestável. Estados de ócio a percorrer as minúcias ao derredor.  

Neste primeiro momento, fui distraído por muitos pensamentos, que a cada 

momento me invitavam a ceder de minha ação, de abortá-la. Tempo difícil esse de estar com a 

cabeça exatamente onde o corpo está. Talvez, na próxima, eu devesse conversar mais com as 

plantas. Conversar em voz alta mesmo. Conversar sobre a rua e as pessoas que passam. 

Fofocar, basicamente. Conversas impossíveis de serem ouvidas. Para quem passa, apenas um 

circuito monofásico. Vou para a rua para me desfazer em outros, inspirando alteridades, em 

uma metáfora paciente, de quem acompanha o desabrochando de uma semente, dia a dia, sem 

saber o que acontece no subsolo. Sou também um filtro, um solo que absorve  impurezas. É 

isso, absorver as toxinas e transformá-las em outros modos de estar e de ir e vir.  

Esta ação não é única. Exige recorrência. Não se desfaz em um momento e vira 

avaliação, reflexão. Há uma emergência em voltar e continuar e experimentar e, a cada vez, 

ousar e inventar. Fazer crescer, ser a agua que alimenta a(s) paisagem(s) que crio e 

movimento; ser responsável pela paisagem que plantei. Ondular. Fazer os corpos se 
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desentenderem da rua, fazer a rua fazer arruaças para quem passa, mas esquece de caminhar. 

Parar, nesse caso, é também se perder; plantando paisagens, situações desviantes.  
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PLANT(ANDO) PAISAGENS II 

19.10.2015  

8:35 de uma manhã de segunda, ainda no quarto onde a minha casa se demora. 

Não mais estou na rua somente quando passo pelo portão. Sair do quarto é abrir uma conexão, 

um outro meio interativo, uma relação que se expande para além das relações humanas e 

assim, todo o meio externo deve ser considerado.  

Voltei a sentar na calçada, novamente acompanhado de minhas plantinhas. 

Passou-se um certo tempo desde a primeira vez que fiz isto. Nada intencional. Fora o tempo 

necessário para a paisagem crescer e se experimentar tanto em mim quanto em meu quarto; 

processo de transformação e germinação.  

Dessa vez, foi notório o percurso de entrada. Não consigo deixar de pensar na 

relação com um processo de mudança, de levar todas as tralhas de uma casa a outra. Tudo se 

reconfigura, muito se perde, e as relações são intrinsecamente modificadas, ainda que sob 

prismas pouco identificáveis.  
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O quarto, gradualmente, vai aumentando: enriquecido da gordura da diversidade e 

sobretudo da diferença. Não apenas de plantas, mas de objetos que se conjugam e se 

entrelaçam em sua presença. Extensões de situações que progridem em conjunto, tanto no 

espaço do quarto, quando da necessidade de prover estas plantas de um espaço próprio, de 

ouvi-las em suas singularidades. O que significa dizer que meus hábitos passam a ser 

questionados e impulsionados de outros anseios, muito mais do que receios.  

Elas foram comigo, mas algo mais foi acrescentado a esta presença. Não estava 

apenas com as plantas, mas com materiais a elas imantados. Houve um pequeno momento de 

planejamento. A saída fora lenta. Uma coisa de cada vez. Um ir e voltar, do quarto até a sala, 

descendo a escada, depois até a entrada, o portão por sua vez, e por fim, a calçada. A 

impossibilidade de levar tudo já explicitava a lentidão aventureira, ao mesmo tempo em que 

sugeria uma elaboração física de disposição destes materiais. Não era de muita coisa, mas o 

suficiente para, ainda dentro de casa, ativar o processo de ir e vir. Chegar até a rua com estas 

plantas exigiu uma atenção meditativa.   

Houve também uma apuração na montagem. Demorei a me concentrar no entorno. 

A minha chegada na calçada foi acompanhada de um momento de preparação, uma transição, 

praticamente uma reverência a este espaço ao qual eu estava ocupando. Ajeitei os materiais 

que estavam dispostos ao longo do muro, com calma e cuidado e sem pressa. Dei uma rápida 

olhada ao redor, senti o ar em uma respiração concentrada e me dediquei a tarefa de dispô-las 

na calçada. Arrumei os vasinhos do mesmo modo que da última vez, posicionadas em um 

meio círculo ao redor da cadeira de praia.  

Eu tive a impressão de estar oferecendo um pouco de mim ao mundo, da minha 

intimidade. De fazer transitar um pedaço de uma realidade que se desloca tímida de um 

espaço ao outro. Logo ali, a poucos metros, mas que pareciam muitos mais, quilômetros até. 

Quando fico muito tempo exposto a um lugar fechado tenho em mim a impressão de que 

alguma coisa esfria em meu corpo. E é por isso que eu ofereço, sobretudo, um contato com o 

meu cotidiano em meu quarto. Movimento duplo: abro meu quarto, e me abro para o mundo, 

trago rastros de um mundo que é sempre dentro, pois o “fora” é um conceito por demais 

questionável e ademais alinhado a um discurso dominante, o que, nesse caso, não deixa de ser 

uma busca por um espaço dentro/fora.  

Trouxe comigo uma ação adicional. O plantio de sementes de alface e alho poró. 

Ganhei estas no dia anterior e pensavam em cultivá-las na manhã do dia seguinte, no entanto, 

decidi trazer essa ação para o espaço da rua. De trazer essa ação íntima, que sempre realizo 

dentro do quarto, para o espaço da rua. E foi um momento mágico. Destituído de qualquer 
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aperreio. Cada passo foi dado com uma qualidade carinhosa e dedicada, sem qualquer 

pensamento que estivesse posicionado no término da ação. Apenas plantei, como se 

caminhasse, sem quantificar o plantio e com isso, me senti bastante animado. Não foi um 

momento de preenchimento, de compensar a ansiedade qualquer ansiedade que possa brotar 

deste estar na rua.  

Outro detalhe foi que eliminei a máquina fotográfica de minha responsabilidade. 

Sua presença, na primeira vez que fui sentar na calçada, configurou-se como um modo de 

chegada, de reconhecimento e segurança. Com ela em mãos, eu parecia saber o que fazer. De 

fato, sem a máquina, eu passei a me entregar a um mar de pensamentos e demorei a perceber 

a necessidade de entrar em conexão com este desejado estado planta, ou de modo mais 

específico, com um estado meditativo, de me despir da necessidade de ativar a ação e passar a 

vivenciar a ação, ou seja, de me fundir na paisagem. Desta vez, eu fui o fotografado durante 

todo este percurso. As pessoas que transitavam passaram a ser inseridas a mim. Dessa forma, 

não furtei a minha própria ocorrência, visto que uma paisagem não pode fotografar a si 

mesma, como se quisesse, de alguma forma, se afirmar. A paisagem, tal como as pessoas que 

passam, simplesmente acontece.  

A minha presença parece ser uma interferência na própria paisagem. Talvez o 

elemento que desmistifique a paisagem, ou pelo menos, uma impressão de paisagem, a de que 

a paisagem não existe. Uma força que pede o meu afastamento? Não posso. Meu corpo não 

pode ser apartado deste contato. Na rua, eu também sou outro; na rua, eu me torno, é nesse 

lugar que o meu quarto começa, de fato, a se tornar um jardim. Eu me torno planta, é um 

processo de transformação em outro. Elas me acolhem em sua pequenez, e ali, parecem tão 

pequenas, que tenho ainda mais vontade de me aproximar delas.  

A cidade estava um tanto sonolenta. Feriado do dia do comerciário. O Montese, 

bairro onde moro, é conhecido por seu intenso corredor comercial que abastece as duas 

avenidas principais. Este espírito pacato e de ventanias retumbantes, fruto da época do ano, 

sempre esteve presente na rua de minha casa. Uma falta parecia mais sobressalente, quase 

como um golpe: afinal, neste dia em especial, o consumo fora abortado, ainda que 

temporariamente.  

Diante disso, não posso negar a sensação e a similaridade com um vendedor de 

rua. Na verdade, fui tomado por um prognóstico, a de que as pessoas, sem saberem muito bem 

o que eu fazia ali, esvaziado e desmaterializado de todas as localizações possíveis, só podia 

estar vendendo alguma coisa. Duas pessoas fizeram essa pergunta. O primeiro foi um 

cabeludo em uma bicicleta baixa e com os pneus meio secos. Ele passou, gostou do que viu e 
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exclamou alguma coisa, tinha um quê de surfista, sempre acompanhado de um “pode crer” 

irritante. Ao chegar na esquina, disse ao amigo que o acompanhava que já voltava e veio até 

onde eu estava. Perguntou se eu estava vendendo. Eu disse que não. É você que cuida? Sim. 

Fiquei na esperança dele perguntar o que eu fazia ali, mas ele apenas retrucou com um 

“parabéns pela iniciativa” e se foi, meio maluco, pedalando estranho na bicicleta e descendo 

rua abaixo.  

Uma mulher, com um cordão, que não sei dizer o que era, me chamou a atenção. 

Vinha passando e parou, ato repentino, para perguntar se eu “estava vendendo mudinhas”. 

Respondi que não e ela se foi. Vinha apressada e pareceu ter parado apenas porque eu lhe 

lancei um olhar. Sua curiosidade ficou limitada a saber se sim ou se não, sempre o “ou” 

regulando as nossas vidas. Não era curiosidade verdadeira, ela apenas queria saber se eu fazia 

parte daquela paisagem familiar a qual ela estava acostumada, paisagem rotulada pelo 

comercio.   

Oposto a ela, foi a Dona Francisca. Vizinha que eu não conhecia. Aliás, dos meus 

vizinhos, conheço muito poucos, falha profunda, que muito me envergonha. Ela saiu com a 

sua banqueta, e solitária, se abrigou debaixo do pé de nim. Ficou de costas para onde eu 

estava e fez poucos movimentos, apenas estava ali, não fazia nada de especial, assim como eu.  

Ela também foi fotografada. Pediu para ser. Também merecia, é verdade. Sua 

presença destronava a sequidão e a monotonia que eu observara e que motivara a minha ação. 

Não chegava a contradizê-la, mas introduzia outra impressão: sempre há um enxerto 

inesperado, por vezes camuflado, nas ruas, mas esse, só passa a ser perceptível se aliada a 

uma duração, é preciso se fazer durar neste espaço.   

Depois de um tempo, de onde estava, perguntou se eu colecionava plantas. Fui 

tomado de surpresa por aquela pergunta e respondi em meio a um sorriso descompensado, 

inundado por uma quebra, um não saber o que fazer ou como reagir. Ela então comentou 

sobre algumas plantas que tinha consigo, mas que em sua casa, tinham pouco acesso ao sol. 

Dito isto, ela recolheu o seu banquinho e entrou em casa, sem nada avisar. Estranhei, mas não 

imaginei o que estava por vir.  

Passado algum tempo, em que já havia esquecido o pensamento de que ela 

poderia voltar, ela voltou. Com dois vasos improvisados e duas plantas, que julguei, de 

imediato, mal cuidadas. Entre elas, uma palmeira, bastante seca e misturada a uma planta 

espinhosa, aquelas que se abrem feito espadas em flor. Sim, eram para mim. Eu supus que ela 

queria apenas me mostrar, compartilhá-las comigo a sua criação, mas estava me dando. 

Levantei e conversamos um pouco. Perguntei seu nome e prometi que cuidaria delas com todo 
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o carinho. Se careciam de sol, poderiam experimentá-lo agora, e de imediato coloquei-as - 

com sua ajuda, claro - junto as outras: a paisagem engrandeceu-se. Sempre há algo que se une 

a paisagem, pensei. Eu estava encantado. Depois disso, voltou lentamente a sentar-se em seu 

devido lugar. Eu agora tinha em minha “coleção” um pedaço intimo de outra pessoa. Agora, 

que a vejo, solitária em sua banqueta, lhe devoto um comprimento: passamos, ainda que de 

forma mínima, a nos reconhecer.  

Sim, eu estava certo, ela compartilhou comigo. Todo o cuidado, ou a falta dele, 

estava impresso e expresso naquelas plantas, no modo como foram cultivadas, o solo, os 

vasos e a até o tipo de plantas. E era tão diferente de mim. Demorou um tempo até que eu me 

atrevesse a “trabalhar” estas plantas, dedicar a elas os meus afagos rotineiros. Quando em 

meu quarto cheguei, simplesmente não soube por onde começar.  

 

 



165 

 

 

 

 



166 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

CONCLUSÃO 

 

Este processo não se finda com o fechamento da dissertação. Talvez seja oportuno 

dizer que esta dissertação, ela mesma, não se presta a um fechamento. Não porque não 

conclua, mas porque, ao contrário, se abre a outros fluxos, também caminhatórios.   

Ela deixa um rastro de inscrições. Sua presença faz-se contaminante, nada 

semelhante a um espaço de depósitos. Um incômodo, mais um, faz em mim a sua morada. 

Não desejo, portanto, pegar a saída mais próxima. Desta forma, acredito ser importante 

ressaltar alguns destes rastros que continuarão a caminhar comigo.  

Uma multidão de experiências estão a pulular na minha ansiedade de fazer. Como 

já dito, outras roupas para caminhar serão concebidas. Uma delas, já adianto, é uma roupa 

com compartimentos em que eu possa carregar os vasinhos com as plantas feitos com as 

garrafas de água mineral. Um caminhante|paisagem|planta? Algo assim. O que posso garantir 

é que a partir disso, tenho cultivado a vontade de aprender a costurar. Linha e agulha serão 

minhas próximas aquisições.  

Em meu quarto, dei início a uma horta. Participei de uma oficina de jardinagem e 

agricultura doméstica e me dei a plantar sementes de manjericão, rúcula, cebola, tomate, 

alface e outros. A horta não vingou de imediato; continuo tentando. Modelei, inclusive, uma 

estrutura com pedaços de madeira que encontrei na rua para içar os potinhos de iogurte que 

estou usando como um substituto às sementeiras convencionais.  Continuo plantando nas 

garrafas de água mineral que tenho aqui comigo - e são muitas - mas comecei a utilizar 

também outros materiais como caixas de leite e garrafas de refrigerante. Muitas destas 

garrafas, considerando os excessos, serão redirecionadas para a reciclagem: também fiz o 

trabalho de um catador, consequência inevitável.  

Pegando esse gancho, é bom dizer que me acostumei a pegar coisas na rua. Tenho 

gostado de gavetas usadas. Já tenho três. Uma delas transformei em carrinho de passeio para 

as plantinhas, tendo embutido nelas as rodinhas do meu skate, que há muito deixou de me 

interessar. Uso as gaveta como pequenos ambientes para acolher as plantas, com elas, fica 

mais fácil de carregá-las em conjunto, quando necessário.  

Também encontrei uma porta de armário, que logo transformei em prateleira. 

Tudo isso visando criar espaço para as plantas, para melhor acomodá-las. Do mesmo modo, 

passei a me interessar pela variedade de pedras na rua. Tenho reparado nas calçadas 
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fraturadas, muitos em estilhaços. Gosto de fotografá-las, as calçadas, e recolhê-las, as pedras, 

uma de cada exemplar. Acho que ficarão bem na composição do jardim.   

São muitas as atividades que passei a inserir no meu dia a dia. Novos hábitos. 

Coisas simples, como por exemplo, acordar pela manhã e, ao invés de sentar a mesa para ler o 

jornal, sair a rua para uma caminhada sem qualquer propósito definido. Vou ouvir o noticiário 

que cidade tem para mim. Outro dia, em uma destas caminhadas, encontrei um pássaro ferido 

na calçada sem conseguir voar. Trouxe-o para casa para cuidá-lo.  

Todos estes pequenos detalhes, ajudaram a redimensionar a minha relação com a 

cidade e com tudo aquilo que ela é capaz de oferecer. Não são, contudo, experiências 

solitárias. A minha curiosidade foi expandida para campos que até então eu não imaginava ter 

que lidar. A agroecologia e a agricultura, ambas relacionadas ao tratamento e o cuidado com a 

terra, são dois exemplos que passei a buscar. Tudo isso motivado por uma experiência com a 

cidade que adicionou ao meu cotidiano uma riqueza de elementos que até então me eram 

desconhecidos. Aprendi a coloca-los em prática. Tudo agora está em vias de ser 

experimentado.  

Descobri a força destes elementos e quero a sua força no meu quarto e quero 

transpor essa fortaleza para as ruas de Fortaleza. Comecei com a agua, depois a terra. Me pus 

a entendê-los em sua especificidade. Agora, já não entro no meu quarto calçado, somente 

descalço e pretendo, daqui a alguns dias, encher uma destas gavetas da rua com terra para, de 

vez em quando, aterrar os meus pés ali dentro. Quem sabe assim, outras caminhadas 

despertem.  
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ANEXO I 

 

CADERNO DE CAMINHARES 

- caminhar é o melhor transporte coletivo que conheço -  

 

06.01.2015 

32 garrafas de água coletada.  

19 garrafas com tampas – 13 sem tampa.  

9 garrafas com alguma quantidade de água dentro.  

7 claras – 8 plurágua – 6 santa sophia – 2 indaiá – 3 Indaiá sem gás – 2 Clarafinna – 1 

Naturágua – 1 Naturágua com gás – 2 Crystal  

- Enfiada dentro do lixo a céu aberto, sem vergonha de apontar o fundo para o mundo. Como 

se fosse uma faca. 

- Perdida na calçada morta, indigna para os passantes. Uma calçada baldia, o mato comendo, 

mas não mais pelas beiradas; o mato agora come por dentro.  

- Uma garrafa solitária dentro de um carinho de supermercado acorrentado a uma barra de 

ferro de proteção na calçada.  

- Uma água estranha escorre rua abaixo. Uma garrafa de água sem tampa está apontando para 

essa correnteza que não cessa. É água demais para ter vindo da garrafa. Talvez a garrafa esteja 

ali mendigando um pouco desta água que sangra em desperdício.  

- Garrafas sufocadas de plástico. Camadas intermináveis de plástico recobrindo tudo.  Há 

plástico por todas as ruas.  

- Mais plástico raso. Isso, isso mesmo. Cubram a cabeça do buraco por onde escapa o líquido 

precioso. Não deixem saber que ali existe um poço profundo de vida. Mintam se preciso for, 

utilizem-se de argumentos cretinos, religiosos até. Mas não permitam que esses magrelos de 

pele de cobra saibam que ali tem água e que é água de todo mundo.  
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- Vi a cabeça de uma garrafa. Sem corpo. Sem sangue. Quase fui até ela, mas logo percebi sua 

incoerência e continuei meu caminho.  

- Não precisa de esforço nenhum. As casas estão cheias de plantas. Pelo menos aquelas que 

ficaram em minha memória. As casas cheias de plantas e eu aqui recolhendo garrafas de água 

na rua. Melhor seria recolher plantas.  

- Ás vezes acho que alguém vai me perguntar o que estou fazendo. Mas logo esse pensamento 

se cala, afinal, parece obvio que estou recolhendo garrafas de água na rua.  

- Eu vi veias cortadas. As ruas decerto que são encaradas como veias, mas o que vi, não me 

agradou. Na volta, constatei se tratar de alguém lavando a entrada da casa ou o carro, mas não 

quero ser pessimista, só acho que foi água demais.  

 

09.01.2015 

22 garrafas 

14 garrafas com tampa 

8 garrafas sem tampa 

1 garrafa sem rótulo  

4 Clara/ 4 Indaiá / 3 Villa/ 2 Naturágua/ 1 Naturágua com Gás / 1 indaiá com gás / 2 

Crystal / 1 Crystal com gás/ 1 Santa Sophia/ 1 Plurágua/ 1 Clarafinna/ 1 Doce Mar 

11 garrafas com água 

- Garrafas nuas, sem o rótulo. Resolvi coletá-las também após um breve momento de 

indecisão.  

- Na rua, as indecisões balançam como uma garrafa de água que espera para ser consumida 

dentro da mochila de algum estudante que se aperta no ônibus lotado, louco para chegar em 

casa depois de um dia cheio.  

- A água, depois que sai da rua, provavelmente não será mais consumida. Mas eu posso estar 

sendo pessimista.  
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- Embalagens camaleônicas. Fico me perguntando por quanto tempo aquela garrafa conseguiu 

permanecer na rua sem ser trucidada pelos rolos compressores de borracha que marcham 

enfurecidos diariamente no asfalto. O que mais pode amassar uma garrafa senão os pneus dos 

veículos? Talvez alguma criança entediada que achou divertido pisar nas garrafas como se 

estivesse esmagando baratas. A cachorra aqui de casa, por falar nisso, adora brincar de 

amassar garrafas de plástico com os dentes.  

- Garrafas de tampas frouxas.  

- Águas duvidosas, sombrias. Será que é água mesmo? De noite a coloração não permite aos 

olhos tecer qualquer tipo de consideração sobre. Mesmo assim, outra dúvida, que martela tão 

quanto: será que ainda podemos falar em água?  

- Ao longo das ruas, vejo pedaços das garrafas, provavelmente cortadas, rótulos, tampas, em 

sua maioria amassadas. Não consegui deixar de imaginar tudo isso como membros 

esquartejados.  

- Algumas que coletei acabavam por respingar nos meus pés. Sem tampa, é como se 

estivessem tentando desesperadamente armazenar aquela réstia de água que ainda permanecia 

ao fundo.  

- O esforço de não descartar a água destas garrafas sem tampa. Outras vezes, eu jogava a água 

fora, não considerando a possibilidade de manter a água ainda que sem tampa. Talvez isso 

seja uma pequena resistência, a de impedir o desperdício por completo e transformá-lo em 

denúncia.  

- Esse respingo parece ser algo comum ao lixo. O lixo espirrando, impregnando as brechas do 

caminho, como se tentassem se fundir. Eles têm a consciência de que ali não é o seu lugar.  

- Espaços infrutíferos acolhem assentamentos de resíduos.  

- Uma garotinha me flagrou recolhendo uma garrafa e só percebi a sua presença quando ela 

disse: “olha, ele tá catando reciclagem”. Ela parecia extremamente encantada. Eu olhei para 

ela, sorri e confirmei que estava fazendo exatamente isso. Ela repetiu mais uma vez, 

provavelmente porque não foi ouvida pela mãe ou seja lá quem for que estava com ela no 

carro estacionado rente a calçada, frente a um banco.  
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- Fui abraçado por um catador de lixo meio bêbado na rua, o bafo de cachaça a denunciar, que 

me achou parecido com o Raul Seixas. Ele se aproximou cantando uma música do Raul, me 

abraçou forte e ainda abraçado esboçou um passinho de dança. Depois ele agarrou a minha 

mão e apertou e falou algumas palavras que não entendi muito bem. Eu disse que precisava ir 

e ele parecia não entender tão delirante estava. Quando por fim me largou, ele apontou o dedo 

indicador para a cabeça e depois para o céu dando a deixa: “ó, tem que ter mente, tem que ter 

mente”.  

- A gente sempre tem receio de um contato corpo a corpo com desconhecidos. Precisamos ter 

a certeza da pureza daquele que nos toca, uma espécie de vontade de que as coisas estejam 

embaladas e que carreguem consigo alguma garantia. Não pude deixar de me remeter a água 

engarrafada.  

- “Chuta, chuta. Faz mongoloide!”. Foi o grito seguido de um “ah” de lamento de um dos que 

estavam jogando futebol no meio de uma ruazinha escondida que escondia uma comunidade 

pobre nos arredores do Montese. Ele era o único adulto que jogava e também o mais 

barulhento, bradando ordens como um torcedor impaciente para o seu companheiro de time, 

um adolescente que devia ter 14 ou 15 anos de idade. Achei que ele estivesse bêbado e que se 

tratasse uma pessoa violenta, dado a covardias.  

- Muitas garrafas de uma mesma marca na parada de ônibus. Imaginei alguém que estivesse 

bebendo a sua água e ao longe vê o seu ônibus se aproximar com violência. Apressado, a 

pessoa larga o braço a frente para dar o sinal. O ônibus para bufando, insatisfeito por ter seu 

percurso interrompido por algum passageiro inconveniente. A pessoa, aperreada, joga a 

garrafa fora, tal como se fosse um cigarro, livrando as mãos para encontrar o dinheiro 

escondido em algum dos bolsos da calça ou da bolsa.  

- O bêbado, o cachorro e a cachaça. Um homem deitado em posição fetal, com as mãos 

protegidas entre as pernas dorme na calçada. De frente para ele, como se estivesse 

espelhando-o, um cachorro. Eles dormiam tranquilamente, imperturbáveis. Quando me 

aproximei, os passos cada vez mais suaves intendendo não acordá-los, eu vi. Ao lado do 

homem um celular de cachaça que quase servia de travesseiro.  

- Já vi garrafas de cerveja abandonadas ainda com conteúdo dentro, mas estas, assim como 

outros líquidos são muitíssimos mais raros.  
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- Serão as ruas impermeáveis?  

- Um lugar para que as pessoas possam permitir o reuso da água. A função da lixeira.  

 

09.02.2015 

32 garrafas 

21 garrafas com tampa 

11 garrafas sem tampa 

1 garrafa sem rótulo / 1 garrafa com o rótulo dentro da garrafa 

1 Serra Grande/ 1 Conterrânea/ 1 Clarafinna/ 1 Schin com gás/ 1 Crystal com gás/ 2 

Crystal/ 2 Plurágua/ 2 Clara/ 2 Indaiá/ 5 Aquality/ 7 Naturágua/ 7 Santa Sophia  

22 garrafas com água/ 7 com água visível e em boa quantidade e 15 com uma quantidade 

pequena, mas que se manifestou em forma de chocalho.  

10 garrafas sem água  

- Andei até ficar com os dois lados da virilha ardendo. Fiquei assado. Talvez por causa do 

suor, mas provavelmente por causa da bermuda, não muito indicada para atividades desse 

gênero.  

- Antes disso, eu havia pensando, enquanto fumava um cigarro em uma praça destruída e suja, 

que preciso sair para caminhar com uma roupa especial costurada a partir de roupas que 

encontro na rua. Foi exatamente ao pensar em possíveis fantasias para o carnaval que essa 

ideia atracou em mim.  

- A praça nanica encontrava-se em estado de completa destruição, parecia ter sido vitimada 

por um terremoto. Estavam trocando o calçamento antigo por um piso intertravado. 

Muitíssimas garrafas estavam ali. Quase enchi um saco inteiro. Na falta de um lixo, as 

pessoas tratam a praça como uma grande lixeira.  

- Pegar estas garrafas me transmite uma sensação sufocada de aridez. Eu vou muito próximo 

do lixo. Depois de um tempo, não sou eu que me abaixo, é o lixo que vem até mim. Eu passo 
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a ver demais, sou transbordado pelos detalhes. A cidade passa a ser preenchida por 

incontáveis poros e deles uma quantidade absurda de lixo escoa. São as espinhas da cidade.   

- A água que falta das garrafas poderia colorir a cidade.  

- Sempre fico atento as garrafas do outro lado da rua, e por isso meu caminho é em 

ziguezague. Tenho vontade de não atravessar a rua e seguir em frente. De longe, são tão 

melancólicas. Aos meus olhos, se destacam de outros materiais.  

- Esgoto estourado. O cheiro se espalha através da rua. Quando chego na esquina, avisto 

algumas garrafas mergulhadas no rio podre que escorre rua abaixo. Não me aproximo, não 

vou tocá-las. Nem todas podem ser recolhidas, penso.  

- Um pouco antes, eu fiquei preguiçoso. Vi a garrafa, estava em um amontoado de lixo, tudo 

muito sujo e preto, resíduos de uma oficina de carros. Hesitei por um momento, como se ela 

estivesse muito bem encaixada e eu não devesse me intrometer. Talvez tenha sido asco de 

meter a mão no lixo e ser visto, mas recolhi mesmo assim e em nada mudou a configuração 

daquele monte de lixo, que permaneceu impassível e tampouco diminuiu. A garrafa, notei, 

pouco importava.   

- Levo sempre comigo três sacos plásticos de supermercado. Hoje eles transbordaram. 

Encontrei mais garrafas do que foi possível carregar e por isso, tive que ignorar algumas e me 

dedicar somente ao percurso. Não foram muitas.  

- Uma garrafa amassada com as mãos. Alguém sufocando o pescoço de outrem. Uma 

expressão de raiva transbordava. De certa forma, estou resgatando-as do deserto e trazendo 

para o conforto do lar. Também elas não são capazes de sobreviver ao deserto.  

- Muitas garrafas amassadas. A maioria mal consegue ficar de pé, necessitando de um apoio. 

Garrafas que carecem de bengalas, que ficaram velhas e inúteis muito cedo.  

 

23.04.2015 

34 garrafas  

9 garrafas sem tampa 
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25 garrafas com tampa 

6 garrafas sem rótulo 

13 garrafas secas 

21 garrafas com água/ 7 garrafas com uma quantidade pequena, mínima até, mas que se 

manifestou em forma de chocalho/ 14 garrafas com uma quantidade visível de água. O 

chocalho nesse caso é mais robusto.  

8 garrafas de Indaiá/ 4 Clara/ 6 Plurágua/ 6 Santa Shopia/ 1 Naturágua/ 1 Bonágua/ 1 

Clarafinna/ 1 Crystal/ 1 Clarafinna/ 1 Acácia/ 3 Indaiá com gas/ 1 naturágua com gás/ 1 

garrafa indeterminada 

 

- Depois da chuva as garrafas estão sujas. Depois da chuva as garrafas perdem a graça. Mas é 

depois da chuva e também durante a iminência de chuva, que o caminhar fica mais gostoso. A 

chuva é um alento, e o sol já não pode mais nos castigar. No entanto, substitui-se o suor 

barrento, pelos sujos e odores que foram desaquietados. Nada disso é um alivio, mas é pelo 

menos uma diferença. Sabe-se que a cidade nunca te deixará incólume. Os encontros, ainda 

que indesejados, vão, inevitavelmente, acontecer.  

- Folha secas modelam o corpo da garrafa.   

- Eles estão cheias de terra. Impregnadas, contaminadas. São nojentas e estão muito próxima 

daquilo que não ousamos nunca pegar.  

- Estavam provocativas hoje.  

- Tive vontade de improvisar outras formas e carregar quantas garrafas fossem possíveis. 

Quanto mais encontro, mais tenho vontade de encontrá-las. Estarei eu sendo corrompido, 

desejando que o lixo continue a se proliferar na rua?  

- Os sacos estão todos sujos e tenho de jogá-los fora ao chegar em casa e retirar as garrafas. 

De alguma forma, entretanto, noto que estão limpando um pouco da sujeira das garrafas, 

como se estivessem a dividir este fardo. Em mim, só as mãos ficam sujas. Preciso me sujar 
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mais, as mãos já não se importam. Fortaleza é isso, é a sujeira caminhando por todos os poros, 

impregnando em todos os lugares.  

- Hoje tive algumas companhias. Não fui sozinho. Eles queriam saber como é a minha 

caminhada. Fizeram alguns vídeos. Foi bom poder conversar e explicar um pouco do trabalho 

que estou fazendo, mas isso me tirou um tanto da atenção da própria caminhada.  

- Águas sujas.  

- Águas de nojo.  

- Sem a tampa, lhes é permitido respirar. Este respiro, entretanto, não é saudável. Nenhuma 

pureza lhes é garantida. Ao nível do chão, na maioria das vezes, camufladas entre matos 

crescidos que se avolumam nesta época de pós-chuvas, qualquer abertura que se lhes dê, é 

uma injeção de doenças. Perde-se a água, perde-se a garrafa. Quanto mais despidas estão, 

mais se multiplicam as suas mazelas. É curioso esse processo 

- A rua da cidade absorve estes materiais.   

- Mas que lugar é esse? Que prédio, robusto e descascado, que tanto chama a atenção? Aqui, 

são estes prédios mais antigos, ainda que carregados de descasos e inoperâncias, 

funcionamento sabe-se lá como, se é que funcionam, dando a impressão de quase cair e de 

abrigarem pessoas estranhas, que mais chamam a nossa atenção. Ao pegar as garrafas, neste 

movimento de baixar a cabeça, uma reverência exagerada, eu lembro de olhar com o pescoço 

mais ereto para o horizonte adiante. Em que lugar estou?   

- Não estou dedicando atenção especial às pessoas ao redor. De fato, as estou ignorando 

completamente. Não tenho a pretensão de conversas, não é essa a intenção da caminhada, mas 

pouco me dedico a observá-las. Talvez eu esteja aferrado demais às garrafas e esquecendo de 

absorver o ambiente ao redor. Devo parar? Em geral, nunca interrompo a caminhada, nunca 

deixo de caminhar, a caminhada já é o meu ponto de parada.  

- É viciante. Fortaleza é uma cidade tão difícil de andar que tenho medo de parar e não 

conseguir mais voltar a acionar os meus passos, a qualquer momento eles podem faltar em 

mim.  
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- Desta vez, fiquei com vontade de insistir nas garrafas. De coletar ainda mais. Cheguei com 

pelo menos quatro delas equilibradas entre os dedos e os sacos e também uma delas presa 

entre o braço e o corpo, de modo que meus movimentos estavam escassos. Não obstante isso, 

senti vontade de achar um modo de continuar. Talvez um saco perdido na rua pudesse 

aparecer ou mesmo uma caixa ou qualquer outro objeto que pudesse ajudar na coleta. Foi o 

dia em que coletei mais garrafas. Vou continuar levando apenas três sacos, mas, quem sabe, 

devo pensar formas de insistir na coleta, de tornar a caminhada gradualmente mais 

desconfortável.  

- Fui pegar uma garrafa na porta de uma casa velha e abandonada que ficava em frente a uma 

antiga fábrica, que ainda funciona, e a calçada estava tomada por uma imagem de podridão e 

de lodo. A umidade da recém passada chuva, sublinhava ainda mais este aspecto, 

escurecendo-a. Um sofá velho estava virado e o seu assento, em L, formava com o chão, um 

pequeno abrigo, mas que me trouxe a imagem de um presépio. Pensei em preencher com uma 

série de garrafas este buraco.  

- Perguntar às pessoas onde estou. Que teriam elas a me dizer, que tipo de localização elas 

poderiam me dar? Eu coleto para me perder. Na coleta e no modo de coletar. Mas por onde 

passo há uma determinada localização. Será que as pessoas podem me ajudar a me localizar? 

Me localizo para novamente me perder, para me distanciar deste lugar que agora sei onde fica.  

Vou construindo as histórias. Estarão eles também perdidos? Afinal, também estas garrafas 

estão perdidas.  

 

16.06.2015 

Esta caminhada não serviu como prática de coleta e por isso não houve a classificação das 

garrafas. Isso porque a performance foi filmada para a inclusão em um filme, Projeto Selfie, 

que tem por base a  intervenção de diversos artistas na cidade de Fortaleza. Devido a isso, a 

caminhada por vezes teve que ser interrompida e não pode seguir seu curso normal. Por se 

tratar de um filme e dada a necessidade de compor as cenas, o trajeto foi previamente 

escolhido a partir dos mapas que produzi em outras caminhadas, sem falar que muitas 

garrafas acabaram sendo forjadas pela produção, tanto na roupa quanto na rua para 

facilitar e proporcionar a fluidez das gravações. “Cinema é ficção”, disse o responsável por 

vestir o steadycam. Tudo isso rompe com a minha prática metodológica. No entanto, não 
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posso descarta-la enquanto laboratório criativo. Isso porque, ainda que submetida a esta 

série de fatores, foi uma experiência completamente nova em comparação a outras 

caminhadas. Foi a primeira vez que usei a roupa confeccionada especificamente para estas 

caminhadas de coleta. Ou seja, não se tratou de uma representação das caminhadas que 

realizei. Outro detalhe foi que decidi fazer a performance descalço, ação esta que  já 

aparecia em minhas intenções e que com a chegada da roupa passou a fazer mais sentido. A 

caminhada em si não deve ser considerada, mas sim a experiência primeira com a roupa e as 

impressões-sensações que esta deixou. Foi, portanto, para além das imagens produzidas para 

o filme, uma experiência protótipo. Nesse sentido, mais do que me referir a cidade, vou me 

referir, nestas notas, às novas impressões vazadas por esta nova fase das caminhadas. Esta 

data marca uma mudança bastante significativa para as próximas caminhadas e é importante 

que isso esteja em destaque, visto que se trata de um processo de transição. Entendamos 

como um work in progress, em que registrar estas notas e apresenta-las, é uma forma de 

compartilhar o meu pensamento sobre a ação, afinal, as garrafas, enquanto objeto, passam a 

partir de agora a compor um papel muito mais fundamental do que vinham tendo até então, 

ganharam visibilidade e se juntam para formar uma paisagem que é expressa diretamente no 

meu corpo. Foram muitas as impressões e não posso abandoná-las.  

- Qual o nome da performance? Engarrafado é um nome que aparece. Engarrafamento 

também. Ao ver algumas das fotos, tive a impressão de que as garrafas, amontoadas pareciam 

afluentes de rios ou mesmo uma rede entrelaçada de veias em um organismo seco. De alguma 

forma, me equiparo a um açude vazio.  

- A roupa ficou pronta. Passei todo este tempo sem realizar caminhadas a espera dela. De 

algum modo, eu sentia que ela era como uma membrana a qual sem seria impossível calçar os 

pés na rua. As caminhadas estavam incompletas, eu estava começando a ficar bastante 

confortável com a cidade e com as garrafas, começando a criar pequenas técnicas para anotar 

sobre as garrafas. Ao mesmo tempo, tudo isso ficava um tanto tedioso e uma vontade de 

adensar essa coleta, de dar um próximo passo.  

- A experiência fora um corte na própria experiência. Um sobressalto de sensações. Novo 

corpo na rua. Um corpo imã, que draga aquilo que não deveria vir, mas que sempre vem. Um 

corpo que quer ser grande e se preenche de grandes vazios, mas que são grandes respiros. As 

garrafas são pequenos balões de ar, água e ar se misturam e me interpelam, compõem a minha 

pele.   
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- Uma presença mais orgânica, mais natural. Um processo de fusão. Eu me uno ao espaço, 

deixo ele se fazer e se perpetuar em mim. De me tornar o próprio ambiente, de ser também 

parte da rua e compartilhar aquilo que ela sente.  

- Tomar contato com os problemas urbanos e que crescem e se intensificam todos os dias. 

Como vê-los? Como torna-los visíveis?  O entendimento destes problemas, creio, passa pelo 

entendimento de como conectá-los ao meu dia a dia.  

- Rasuras/ranhuras na paisagem.    

- A água dá uma ideia de correr e de não se submeter a uma domesticação.  

- Com os sacos eu parecia estar fazendo compras na cidade, como se esta fosse um 

supermercado, recolhendo objetos das prateleiras e colocando no carrinho. Meu corpo estava 

distante, em uma zona de conforto, não assumia a sua força.  

- Muitas mudas plantadas pela prefeitura nas calçadas do bairro. Muitas delas morrendo, 

intoxicadas, acredito. Plantadas sem cuidado aparente, davam a entender uma falta de estudo 

adequado ou mesmo um acompanhamento diário por parte de um profissional especializado. 

Não, não foram plantadas, foram despejadas. Talvez acreditem, conscientes ou não, que “a 

natureza dá um jeito”.  

- É difícil caminhar por entre as ruas de Fortaleza sem olhar para o chão, levantar a cabeça 

pode ser uma atitude perigosa. O chão inflama, parece querer me sugar por inteiro.  

- Descalço, andei procurando pelas sombras. Naquele horário, em torno de 11h, também as 

sombras encontravam-se espremidas rente aos muros. Ao procurar as sombras, fui perdendo 

detalhes da paisagem. A rua ficava mais estreita, meu campo de ação estava reduzido, meu 

corpo estava cheio de preocupações e é possível que muitas garrafas tenham passado 

despercebidas.  

- “Toma, mais uma pra ti”, gritou um cara de um caminhão parado no sinal e rebolou a garrafa 

em minha direção.  

- “Ah, entendi. É um trabalho de reciclagem”, disse uma mulher que passava.   

- O vento. Por causa da roupa passei a sentir mais o vento. Procurando qualquer refresco no 

clima implacável.  
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- Meu corpo passou a se transformar completamente. Senti como se meu corpo estivesse 

coberto por tumores. Um amontoado de rugas estranhas. O barulho das garrafas roçando e se 

batendo umas nas outras, o peso concentrado nos pés e nas canelas me fizeram perder a 

consciência do tamanho do meu próprio corpo, que agora estava completamente desfigurado. 

No entanto, não senti vontade de me livrar daquilo, ao contrário, fiquei interessado em saber 

até onde podia ir. Meu corpo estava sendo desafiado.  

- A roupa me deixa mais a vontade na cidade? Precisarei de mais caminhadas para responder a 

isso, mas, por algum motivo, me senti mais  afinado com a cidade, como se agora estivesse, 

de fato, dando início a um diálogo.  

- Duas garrafas em pé, as duas sem tampa, ambas com uma determinada quantidade de água. 

Coloquei-as na parte do peito e de imediato senti a quentura da água no meu corpo, como uma 

reação nervosa, mas de um sabor novo. Foi uma sensação que durou algum tempo.  

- Na minha perna direita uma das garrafas começou a escorrer. Senti um incômodo, a perna 

grudenta. Não que realmente esteja, mas a diferença é tanta para as outras partes do corpo que 

a perna parece ter sido sublinhada: IMPORTANTE. Talvez eu nunca tenha notado esta perna 

tanto quanto agora.  

 

23.07.2015 

25 garrafas 

12 garrafas com tampa 

13 garrafas sem tampa 

5 garrafas sem o rótulo 

14 garrafas secas  

7 garrafas com água visível (considerado as garrafas cheias de bolhas espalhadas em sua 

superfície interna) e 4 garrafas com água invisível.  

6 indaiá/ 3 plurágua/ 2 naturágua/ 2 santa shopia/ 1 bonágua/ 1 clarafinna/ 1 crystal/ 1 

clara/ 1 acquality/ 1 indaiá com gás/ 1 naturágua com gás.  
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OBS: não foram contabilizadas as garrafas sem o rótulo.  

- Sinto como se estivesse colocando um macacão pesado e grosso de trabalhador destas 

fábricas industriais. De fato, é uma ação de resistência e de elementos árduos, que, é claro, 

fora provocado pela própria cidade. No entanto, não deixa de ser um ponto divertido de 

incursão. De marcar o percurso enquanto ação, sempre desdobrada em nuances criativas e 

perceptivas. A cada caminhada faço uma leitura minha ao mesmo tempo em que leio o que 

acontece e em cima disso, crio novas propostas para compor a caminhada. O exercício é 

constante.  

- É como se cada caminhada fosse um teste para outra. Um experimento que nunca se 

completa, ao mesmo tempo em que experimento, passo a ser atravessado por outras instâncias 

e camadas criativas. Não há desejo de controle.  

- Como serei recebido pela cidade? Tenho estas questões flutuando em mim. Houve um hiato 

muito grande desde a minha última caminhada. Receios de encarar a cidade? Muitos.  

- Não devo atrasar para este medo. Estar na cidade em estado de experiência produz receios. 

Só a rua acalma, penso. E lá vou eu. 

-Decidi tomar algumas notas antes de sair, como desde já, estivesse a respirar o ar e o espírito 

das ruas. Escrever como um alongamento corporal, uma preparação prévia, estado de 

concentração, para adentrar o fora.  

- As ruas estavam mais vazias de gente do que o habitual.  

- O calcanhar do pé direito começou a criar uma bolha, tive que andar, em alguns trechos, 

para aliviar e não piorar a situação, com o calcanhar içado, usando a ponta do pé, que estava 

aguentando bem a caminhada. Agora, após a caminhada e confortável em meu quarto, noto 

que o meu outro calcanhar também começava a cultivar uma bolha. 

- O meu dedão, também do pé direito, cortou um pouco durante um dos muitos tropeços. O 

corte abriu uma ferida que havia acabado de cicatrizar.  

- Caminhei por muitas ruas vazias. Estar vestido com o macacão amplificou essa impressão.  

- Como aquelas garrafas de água chegavam até ali? Quem teria empreendido o esforço de ir 

até aquele lugar para simplesmente jogar uma garrafa? Não. Nunca era somente uma garrafa. 
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Havia a companhia de muitos outros resíduos. Montes batidos, pequenos morros, miniaturas 

de lixões, que formavam um único objeto, pegajoso, espécie de ferida e alto relevo, expelindo 

boa quantidade de pus.  

- Foi a primeira vez que caminhei com a roupa e sozinho, sem a presença de ninguém. Decidi 

que não iria falar durante a caminhada, mesmo que alguém falasse comigo. Ninguém falou. 

Apenas um cachorro branco, que latiu raivosamente por entre as grades de um portão. Outro 

cachorro, aliás, andou por alguns metros a me investigar por entre os cheiros, que imagino, 

fluíam das garrafas.  Os cheiros não são muitos. Pouco me atenho a eles. Fico mais 

preocupado com a textura das ruas e dos resíduos, principalmente aqueles mais disformes, 

líquidos viscosos e aos quais eu não sou capaz de identificar, misturas que dão margens a 

ânsias de vômito.  

- Uma paisagem nômade. Paisagem caminhante; móvel. Paisagem em deslocamento. A todo 

momento estas imagens me vinham à cabeça, a de que eu me tornava uma paisagem flutuante, 

o tempo todo em transmutação.  

- As garrafas foram me preenchendo de vazios.   

- Muitas garrafas com líquidos amarronzados, que supus ser mijo. Não ousei pegar. Não as 

quis junto ao meu corpo. Somente a uma delas me arrisquei a cheirar. Não parecia ser o que a 

princípio temi que fosse. Por algum motivo, duvidei de que existissem pessoas que mijavam 

em garrafas de plástico. Porque faziam isso ao invés de mijar diretamente na rua?  

- Vi muitas garrafas que não pude pegar. Grades impediam.  

- Não me importei com o percurso. Não me incomodei com ruas conhecidas ou 

desconhecidas. Eu estava diferente. Meu corpo foi atravessado por incômodos. Sob os 

auspícios dos olhares alheios eu tentava dissecar seus pensamentos. Uma fantasia de 

carnaval? Um louco? Eu mesmo não tive certeza do que era, eu mesmo não sabia como me 

abordar. Me sentia nu com o macacão sem garrafas.  

- O macacão me deixou mais lento. Ao mesmo tempo me ensinou a poupar energia. Fortaleza 

é muito desgastante para um andar apressado desatinado de qualquer cuidado.  

- Este andar mais lento me fez alçar o pescoço para os pavimentos das casas acima de minha 

cabeça. Por muitos momentos tive pressa, mas não renunciei ao passo desacelerado.  
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- Os mapas agora são as garrafas que trago em meu corpo. Lembranças de uma paisagem que 

excursionou e se confrontou com outras: trocas e experimentos fugidios.  

-Algumas pessoas têm esse olhar de “dono da rua”.  

- Mapas que formam um corpo. Mapas dentro de uma roupa, mas uma roupa sempre 

acrescentada.  

 

28.09.2015 

29 garrafas no total  

18 garrafas com tampas 

11 garrafas sem tampas 

3 garrafas sem o rótulo 

22 garrafas secas 

7 garrafas com água 

7 garrafas indaiá / 4 Clara/ 4 Santa Sophia/ 3 Naturágua/ 2 Giovanna/ 2 Clarafinna/ 2 

Acquality/ 1 Cristalina/ 1 Indaiá com gás/ 1 Acquality com gás   

 

- Depois de algum tempo sem caminhar com a roupa, hoje retorno. Por necessidade. Por 

criação. Durante a semana passada, experimentei, em outra cidade, (Santa Maria–RS) 

caminhadas como lugar de reconhecimento de um espaço em que a minha presença era 

completamente alheia. Isso avivou a minha vontade de enfrentar a turbulência das ruas, as 

suas truculências corpóreas. Essa vontade, agora sei, precisa ser constantemente posta em 

prática, desejada sob outras perspectivas.  

- Foi a caminhada mais árdua que realizei. As gigantescas bolhas nos calcanhares estão a doer, 

ficaram comigo ainda a lembrar da rua alguns dias, assim como a sensação impávida de uma 

cidade dolorosa: seus restos, resquícios e resíduos, tudo aquilo que respondeu violentamente 

em meu corpo.  
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- Muitos materiais de construção nas calçadas e também nas ruas. Muitas garrafas com 

cobertura de construção.  

- Os espirros resvalaram por todos os lados. Na rua, um espirro vale tão pouco. Vinham 

seguidos e eu não tinha onde limpar. Um aviso: eu não estava ali para permanecer limpo.  

- Os pisos que acumulam calor. Fogueiras sólidas. Estava tudo tão quente que fez-se um 

desafio gutural, com muitas expressões retorcidas e inspirações a fundo, manter-se uno. Por 

vezes recitei mentalmente uma frase, fruto de uma meditação zen: “confie no seu corpo”.  

- Quando finalmente cheguei a impressão detonada é de que havia sido a mais longa das 

caminhadas, mas de um corpo que não havia esmorecido. A cidade o afetou superficialmente 

enquanto eu-ele, com passos que tinham vontade, em desespero, por vezes, de enraizar-se em 

camadas mais frias do solo, fazia uma incisão nesta paisagem opaca e quebradiça. Meu corpo 

não negou a paisagem da região, tampouco conformou-se com a sua recorrência.  

- Elementos perspectivos que enquadram a experiência do estar-ver. A paisagem é um 

composto de expansões que atravessam os nossos sentidos. É um sentido, qualquer que seja, 

elevado a uma escala gigantesca. Alguma coisa se rasga adiante, algo que é maior e envolve 

todo nosso corpo. A paisagem é uma embalagem aberta. A paisagem, dessa forma, nos 

informa sobre a nossa pequenez.  

- Aceitar a paisagem ao redor. Despir-se deste negacionismo que nos corrompe de ideias e 

vontade ignorantes. Eu ando e sou tomado por imagens de tsunamis. Não houve alerta algum. 

Nem antes e nem depois que passou. E continua passando. Todos os dias. A impressão é de 

que agimos como quem está paralisado em uma cadeira de rodas e contentou-se com lamentar 

(ou comemorar) a imobilidade.  

- Estas caminhadas me distanciam deste olhar de binóculo. Não tenho a pretensão de me 

entristecer com tamanha desolação fragmentária. Meu corpo precisa fortalecer-se desta aridez, 

minha pele ainda é muito macia. Preciso ser sacrificado das texturas selvagens que infectam a 

paisagem urbana. Quando caminho, não estou só de passagem; quando caminho, estou 

abrindo frestas por onde alguns sentidos possam transpirar.  

- Por vezes forrei e embranqueci meus pés com algum punhado de terra que encontrava para 

alivia-los dos calos.  
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- Foram muitos os cheiros desagradáveis.  

- Como dar leveza a passos cada vez mais pesados? Os vazios criam uma falsa impressão de 

preenchimento. Como a minha caminhada preenche esses vazios destas garrafas? Elas 

enchem os olhos dos outros que não sabem como me ver. Não sabem nem mesmo o que 

acabaram de ver.  

- O corpo como força elementar.  

- Todas essas variantes de incidência física, que atiravam por todos os lados, induziram a uma 

maior concentração na caminhada. Não apenas o confronto, mas a sobrevivência.  

- Cidade que entope o meu corpo de vazios. Há algo de doença neste tecido que se prega ao 

corpo.  

- Em um dado momento deixei de ter clareza do suor que emanava de mim. A roupa estava 

completamente grudada ao meu corpo. Passou-se tanto tempo que acabei me acostumando 

com a sua metamorfose contínua.  

- No início da caminhada, observei a recorrência de muitos calçados. No final, fiquei na 

expectativa de me deparar com eles. Eu estava decidido a experimentá-los para aliviar os 

meus pés. Quanto mais o dia andava, menos sombras eu encontrava. Aproveitava todas que 

apareciam.  

- Os pés queimando na calçada e eu dançava, ou pelo, assim pensava.  
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ANEXO II 

 

CADERNO QUARTO|JARDIM 

Este caderno é um espaço de notas e pensamentos acerca da experiência de cultivo e de 

relação diária das plantas com as quais compartilho o espaço do meu quarto.  

- Comecei a cultivar uma série de plantas com a ajuda de minha avó que tem em sua casa uma 

grande variedade/quantidade de plantas conhecendo intimamente apenas pela prática de 

cuidá-las. Ela me advertiu sobre a dificuldade de sobrevivência de algumas delas quando 

transplantadas.  

- Sobre elas, minha avó teve muito pouco a dizer não sabendo me informar o nome da 

maioria. Tudo é empírico e experimental, o estudo é diário e requer muita observação e 

tentativas de convivência. O certo é que saber o nome nunca prejudicou seu cuidado, sua 

única preocupação sempre foi cultivá-las, seu saber é uma construção relacional. Minha avó, 

inclusive, tem esse gosto pela multiplicação das plantas. Não faz cerimônia para arrancar os 

“filhos” de algum vaso que encontra ao acaso por onde anda e que por ventura lhe interesse.  

- Este caderno é um registro sensitivo do dia a dia destas plantas. É a primeira vez que cuido 

pessoalmente de plantas, em que dedico minha atenção a elas. Moram no meu quarto, mas foi 

a rua que me fez pensá-las.  

- A planta fala, a gente é que não escuta. Preciso aprender as linguagens das plantas.  

- Pequenas ideias de uma ação menor: construir um jardim no meu quarto e depois um jardim 

em algum espaço na cidade. Começar a sair para cuidar dele todos os dias.  

- Um jardim não programado. (todo jardim começa com um sonho de amor). Plantar jardins 

em mim, para poder plantar jardins por fora e poder passear neles. “O jardim é um agrado no 

corpo”, disse Rubem Alves. 

- Começou com um impulso. Aquelas garrafas me remetiam a água. A água fazia nichos com 

a natureza ao redor, ou, mais precisamente, a falta dela. Em meu bairro, sempre fui cercado de 

incômodos, notadamente a abstenção de árvores, tanto nas avenidas principais, quanto nas 

ruas secundárias, preenchidas de residências. No entanto, as casas, com seus muros e portões, 

não conseguiam esconder as plantas.  
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- Usar o próprio lixo como estruturas. O lixo é um elemento muito resistente, pois é aquilo 

que ninguém sabe o que fazer. Há em sua materialidade descartável, uma característica 

durável, que persiste.  

- O jardim como uma paisagem a ser retomada. Algo tão simples e singelo. Um jardim em 

meu quarto.  

- Instalar e infiltrar ervas daninhas. Ao invés de jogar, colocar cuidadosamente; ação 

intencional, de forma pensada e levando em consideração os espaços. Local? Próximo a onde 

moro. Não é preciso ir muito longe. Aos poucos a expansão irá se dando. Paisagens que 

evoluem de fora para dentro.  

- O que posso aprender sobre esse cuidar com as plantas? É como observar o movimento da 

cidade, que não precisa ser lento. O cuidar das plantas como uma metáfora para a cidade. 

Quais as dificuldades de se desenvolverem dentro de uma embalagem de plástico? O plástico 

como agente sufocador. Como subverter essa evidência?  

- As garrafas de água mineral como indícios de um modo de vida nocivo e comum a todos. 

Um padrão de comportamento que comporta conteúdos massivos e de acesso irrestrito. 

Facilitações irresponsáveis.  

- Cuidar de plantas é uma atividade que se desenvolve através de elipses, espécies de gritos 

silenciosos. As plantas exigem uma atenção diferenciada, um estado de observação 

permanente para detectar pequenas mudanças. Me refiro às múltiplas elipses por meio do qual 

se desenvolvem; é como se de repente estivessem saltando de uma cena a outra. Fica a 

impressão de que somente em nossa ausência é que ganham vida.  

- De fato, existe todo um mundo invisível, a planta é um delicado iceberg terrestre. Muito do 

que acontece com elas, acontece nas entranhas do solo, fora das nossas vistas.  

- Em alguns momentos, parecem completamente independentes, abdicando do nosso olhar 

constante.   

- Não apenas “parece”, porque o que parece, de fato, é que precisam da menor interferência 

possível. Sua expansão não carece de uma “mãozinha extra” ou um olhar em eterna vigília. 

Elas não devem ser tratadas como eternos doentes acamados na enfermaria de um hospital.  
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- Penso, neste instante, sobre a multiplicação dos solos. Mais ainda, sobre aquilo que é 

devorado dos solos.  

- As plantas estão intimamente conectadas ao ambiente.  

- Quando morrem, a terra continua, mas, se não utilizada novamente, acaba por secar (por 

falta de água, já que não faz sentido aguar na ausência das plantas) e ganha uma textura de 

areia, sem qualquer densidade e de aparência infértil. A terra boa é aquela que tem pigmento, 

de coloração forte e densa.  

- Fico em dúvida se durarão. As garrafas são espaços limitados. Meu desejo é fazer estas 

garrafas transbordarem de terra e de ver a transparência do plástico ser amplamente tomada 

pela força da terra. É o movimento inverso que procuro: ao invés do plástico tomar a terra, a 

terra toma o plástico.   

- Percebo que têm o desejo de escapulir o mais rápido possível pela boca aberta nas garrafas, 

como se estivessem em busca de um oxigênio mais respirável.  

 - A felicidade de acompanhar o desabrochar os brotinhos. Quando a planta demora a crescer 

ou a demonstrar sinais de que se acomodou adequadamente no solo, fico preocupado. É uma 

sensação muito gostosa e gratificante ver aquele minúsculo caule esverdeado aflorando do 

solo ou de alguma parte inusitada da própria planta. É uma surpresa também, é um 

movimento inesperado e repentino, captar indícios é tarefa imprópria, acredito que nem 

mesmo elas saibam onde vão aparecer ou desaparecer. Simplesmente acontecem, sem 

demonstrar qualquer intenção ou dispender qualquer esforço.  

- Algumas carecem de ser movidas de lugar frequentemente. Não todas, algumas se adaptam 

melhor a imobilidade, mas outras parecem ser mais sensíveis neste aspecto, mais agitadas, 

presumo.  

- Às vezes morrem sem qualquer explicação. Passo o final de semana longe de casa e quando 

chego, na segunda, encontro-a toda murcha, como se tivesse padecido de saudade. A verdade, 

entretanto, é que não foi assim tão de repente. Durante a semana alguns de seus galhos, que 

cresceram avidamente nas últimas semanas estavam amolecendo com muita facilidade. Algo 

estava no ar. Talvez ela não se dê muito bem com a chuva. A chuva chegou com força neste 

final de semana. É estranho achar que a incidência da água pode deixa-la depressiva a ponto 
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de morrer de saudade ou melancolia, difícil dizer se por falta da minha presença. É óbvio que, 

no auge de meu orgulho, gostaria que fosse.  

- Não estou seguro de que minha mãe saiba como cuidar delas. Ela também tem algumas 

plantas em casa. Chego a pensar em deixar alguma instrução sobre a quantidade de água para 

cada uma delas. Não o faço. Mas o receio não me abandona.  

- A cada dia aprendo um pouco mais sobre a sua delicadeza. Mas não é o tipo de delicadeza 

que desmorona ou que requer um comportamento programático.   

- Outro dia observei minha mãe regando as plantas do quintal após chegar de um dia de 

trabalho, no final da tarde. Ela fazia isso com uma velocidade aterradora. Jogava com certa 

rispidez, sem parar para observá-las. Meu corpo se contorceu.  

- Será que elas conseguem ouvir a chuva cair? Será que sentem frio?  

- Quando os brotinhos demoram a se desenvolver fico aflito de impaciência e sou tomados por 

uma série de receios. Não faço ideia de qual seja o tempo de cada um deles. Não faço ideia de 

quanto tempo estavam dentro da terra a florescer até chegarem virtuosos à superfície. 

Acontece rápido. Um nascimento silencioso que não tenho como acompanhar senão por 

fragmentos visuais. Talvez o meu aperreio as incomode. Como elas expressam os seus 

incômodos em detrimento da minha presença?  

- Não consigo conter sua morte. Na realidade, não sei muito bem como remediá-las. A rotina, 

sol e água parecem insuficientes em algumas ocasiões. Uma delas já estava com o caule negro 

e apodrecido e pendia para fora, amolecida de sua capacidade de sustentar-se. Tarde demais. 

Existe alguma coisa que vem de baixo e que não me é dado às vistas. Talvez eu tenha faltado 

com o diálogo, é preciso ouvir os seus murmúrios e encontrar uma forma de me comunicar 

com elas. Talvez mesmo, seja o tempo delas de morrer, talvez a sua morte seja um modo de se 

comunicar comigo.  

- Aquela outra não pegou. Tentei reproduzi-la seguindo a experiência passada por minha avó, 

mas desde logo, percebi que seria muito difícil que “pegasse”. Passadas algumas semanas os 

três galhos pontudos começavam a secar, mas de forma tão lenta e traiçoeira que passei a 

acreditar que um novo broto pudesse emergir a qualquer momento. Não aconteceu. Em 

nenhum momento, porém, deixei de aguá-las. Hoje, entretanto, resolvi testá-las e puxei o trio, 
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que apresentava o pigmento já bastante comprometido. Estavam soltas na terra. Não criaram 

raízes. Estavam mortas a muito tempo.   

- Fico comparando-as. Tentando apreender cada ínfimo detalhe sobre cada uma delas.   

- Se eu não repor, elas vão todas morrer? Talvez eu devesse reproduzi-las, mas este é um 

verbo que soa ganancioso.  

- A raiz saindo pelo furúnculo no fundo por onde a água escorre.  

- Parecem plantas diferentes se comparadas com outras da mesma espécie. Seus corpos 

apresentam pequenas alterações, algumas sutis, outras mais bruscas. Parece haver uma relação 

muito forte com o corpo da garrafa. Todas estão mais magras. Afiladas, obedecendo a um 

movimento vertical. São confrontadas com a gravidade. Isso as deixa com o corpo frágil. Seus 

caules não parecem fortes o suficiente. Algumas delas se esticam, pescoçudas, na esperança 

de mirar a paisagem fora da garrafa. De certa forma, essas garrafas se assemelham a espécies 

de muros, recipientes e instrumentos de contenção, mas que não podem contê-las por muito 

tempo; todas elas estão dentro, mas se lançam para fora.  

- Outro detalhe é que as folhas vão ficando com aparência indefinida. Seus traços 

característicos, vão sendo diluídos. Há uma perda de densidade e de coloração, como uma 

tatuagem desbotada. Isso não ocorre com todas, mas, sobretudo com as mais apressadas, 

aquelas que se desenvolvem com maior pressa, exatamente as que mais parecem sufocadas.  

- Me dei a perguntar pelos nomes destas plantinhas. Mas não fiz pesquisa. Perguntei a elas. 

Voz direta, mas conversa foi casual, entre nós não há qualquer burocracia formal. Elas pouco 

responderam. Não gostavam muito dessa conversa sobre nomes. Perguntei então pelos 

apelidos, substantivo vulgar e grosseiro. O semblante delas sorriu. Gostavam de inventos. 

Apelidos que não duravam. Que ao passar de um tempo despercebido, mudavam conforme os 

sinos da atmosfera. Tinham vários nomes. Nenhum deles era real.   

- A uma delas, taxei de guardadora de orvalhos. Orvalhos falsos, diga-se. Não aqueles que se 

ajuntam com a chagada do sol, mas aqueles provocados pelo banho que lhes dou. Parecem 

pequenos sabonetes brilhantes, ou mesmo, olhos laminados, olhos mágicos que me olham, 

mas isso pode ser só presunção, como se eu fosse coisa importante a ser vista. Eles abrem 

olhares para a dimensão de dentro da planta. Sou eu que lhes devo a entrada.  
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- Retirei as tampas para que elas possam “respirar” melhor. A tampa tem esse espírito de 

vedar, de bloquear a passagem de algo. O ato de rosquear a tampa, trouxe um alivio a mim. 

Não posso dizer, de fato, se fez diferença para as plantas. Acredito que sim, de qualquer 

forma, por mínimo que seja, é uma passagem de ar e de sol. Não pude deixar de notar 

também, que as garrafas, com as plantinhas, ficam muito mais bonitas sem as tampas. Não sei 

explicar com clareza, mas suspeito que tenha algo a ver com certo destaque o qual as 

plantinhas foram jogadas. Por falar nisso, só agora me dei conta de  que em algumas fotos, 

umas estão com e outras estão sem as tampas.  

- Três languidos fiapos de uma planta que não sei o nome. Fininhas, lembram a cebolinha, 

mas de aparência muito mais delicada e altiva, e talvez por isso, menos alegres. Plantei ontem 

e já hoje, um dos fiapos estava bastante amarelado, em vias de apodrecimento. Não pegou? 

Não sei. Tudo indica que não.  

- Todas têm o seu tempo. Elas brincam de se constituírem e se formar e se ajeitar no solo. Não 

é uma adaptação propriamente dita, está mais para um aconchego, buscam a todo instante o 

conforto no lugar onde estão, e melhor, pouco reclamam, não são dadas a autoritarismos. Os 

tempos são cadenciados - este é um ponto comum -, pouco afeitas ao desespero, estão sempre 

em constante autoconhecimento.   

- Fico com a impressão de que quanto mais tempo as deixo expostas ao sol, mais rápido elas 

vão crescer. Eu devo mesmo estar neurótico com essa necessidade de crescimento acelerado. 

Estou querendo implantar (transferir) este vício tão cultivado nas grandes cidades para as 

plantas? Ultimamente a posição do sol tem favorecido uma invasão ao meu quarto durante as 

manhãs. Uma sombra de sol que só se recolhe após o almoço. Dessa forma, as plantinhas são 

favorecidas, pois podem banhar-se a vontade e durante toda a manhã.  

- Uma delas lembra um pinheirinho. Outra um capim-santo. É difícil descrevê-las. Hoje o 

pessoal de um filme do qual estou participando fez umas filmagens no meu quarto e as plantas 

serviram de decoração. Eles posicionaram três delas em um local que achei perigoso. Meus 

olhos travaram, eu as segurei com os olhos, posso dizer. Quando a gravação terminou eu 

voltei para o quarto e devolvi-as ao seu lugar seguro. Acabei por desarrumar o cenário e foi 

preciso recorrer às imagens armazenadas no cartão de memória para rearranjar o quarto de 

modo a manter a continuidade. Ao telefone, o diretor falava com alguém que tentava 

descrever as plantas. Foi engraçado a tentativa, deu certo, mas foi um festival de confusões e 
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aproximações, a informação simplesmente não passava em uma ordenação clara: 

“pinheirinho”, “capim-santo”, seguidas tentativas de lhes traduzir a imagem das plantas. Mais 

fácil teria sido dizer a marca das garrafas, eu disse.   

- O fotógrafo da produção me flagrou fazendo um carinho em uma delas. Momento de 

intimidade, bastante corriqueiro e natural, a presença de várias pessoas no quarto não me fez 

recuar deste gesto. Ele gostou e pediu para eu fazer novamente para tirar uma foto, segundo 

ele esta podia ser a imagem de divulgação do filme.  

- Muito delicada esta. Um breve descuido e acabo por “decepar” a sua cabeça. Um palavrão 

bem dado, em lamento, e um pedido de desculpas arrependido. Sim, converso com elas e o 

lhes peço perdão por numerosos descuidos e gestos desajeitados. Estou aprendendo a ser 

delicado com elas, meu tamanho não é motivo para a grosseria. É como um atestado de 

garantia (de alivio, quem sabe), afinal, eu as deixo no lombo da janela, lugar perigoso demais 

para qualquer desatenção.  

- Agora me sinto mais entusiasmado para plantar mais. Meu cuidado está redobrado. Não sei 

bem o que mudou, provavelmente o meu empenho. Não em mantê-las viva, mas em lhe 

destacar cuidados diários e de estar mais próximo e de querer que elas continuem a caminhar.  

- Quanto tempo vive uma planta? Isso pouco parece importar a elas. Engraçado que essa 

pergunta só tenha ecoado agora em mim.  

- O plástico é tão opaco, tão embaçado. Textura gelatinosa e encolhida de vivacidade. A luz do 

sol incide sobre ele e parece haver um borramento, por vezes, sinto como se algo estivesse 

raspando as cores do mundo, este material não pode servir como intermediário. Quando em 

contraste com a eloquência colorida das plantinhas, o plástico fica tão pouco e tão morto, que 

fica difícil gostar de concebê-los morando ali.  

- Uma escadaria de plantas que se assomam em diversos níveis.  

- A água que escorre, que é filtrada pelas garrafas. A transparência das garrafas é como um 

microscópio em que você pode ver a percorrendo as veias da terra.  

- Consigo ver as raízes que se ramificam por dentro do solo. Sempre fico impressionado ao 

pensar em como elas se movimentam, lentamente, através das entranhas da terra. Em uma das 
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garrafas, um pedaço de raiz escapava por entre um dos furos que abri ao fundo para que a 

água possa escoar. Parece ter se deparado com um abismo.  

- Tive que dar uma forcinha para uma delas que se espremia na boca da garrafa. Aquela mão 

amiga para emborca-la um pouco, mostrando outro caminho, o caminho para fora, pela 

abertura. Essa abertura é curiosa, dependendo do tipo da boca de cada garrafa, ela se torna 

mais ou menos apertada, o que dificulta o conforto de plantas mais frondosas.  

- Sonhei que derrubava uma delas. Sim, eu sonhei. Não lembrava do sonho quando acordei, 

mas ao acarinhá-las para saber o que havia passado com elas durante a minha ausência 

consciente, lembrei do sonho. Interpreto como um sinal de atenção. Cuidado para não 

destratá-las, para não desmerecê-las de delicadeza. Aprendo todo dia a arte dos carinhos 

delicados ao percebê-las em toda a sua grandeza e detalhes insignificantes, a delicadeza é feita 

disso, movimentos insignificantes. As raízes delas também serpenteiam por entre meu corpo.   

- Chegou a hora de cultivar novas plantas e expandir o jardim que guardo no meu quarto. 

Acredito que estou mais maduro e as plantas que tenho cultivado estão bem encaminhadas. 

Mas, o certo é que a cada nova que chega, fico apreensivo, sem saber se irão “pegar”. Os 

primeiros dias são essenciais. Plantei duas ontem e fico achando se não foi demais. Talvez 

uma bastasse. Optei por duas. Dou conta. Hoje o dia está chuvoso, o que dificulta o trabalho 

já que por terem passado pelo estresse de transposição precisam das condições ideias para se 

afirmaram em sua nova casa. Tudo muda.  

- O hortelã, de acordo com minha avó, pega a partir de uma galha, mas nem sempre dá certo, 

o que requer um cuidado redobrado, penso. No entanto, não há muito o que fazer. É um 

momento de aguardar. Uma espera  

- Cuidar de um jardim é isso. Transformar. Ainda existem muitas garrafas em meu quarto e a 

cada dia que passa o meu desejo é vê-las entupidas de plantas por todos os lados.  

- Hoje fiquei pensando nessa ideia de trocar as figurinhas repetidas. Um álbum de figurinhas, 

quando completo, não serve a muita coisa. Isso é diferente com um jardim, que nunca está 

completo. Os sentidos devem sempre percorrê-lo, detalhando-o em cada pequeno detalhe e 

breve alteração. Quando o álbum se completa, não adianta mais trocar as figurinhas, elas 

nunca serão novas. Mas e se começarmos a pensar em coleções menos publicitárias, como 

plantas, por exemplo? Coleção ao alcance de todos.  
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- As plantas me ensinam a não me contentar e me conduzem ao não conformismo. E, 

sobretudo, despertam meu pensamento em direção a um crescimento coletivo.  

- Parece que elas “comem” a terra.  

- Que acontece quando estes vasinhos transbordam? Preciso fazer alguma coisa? Não. Vou 

esperar que elas me digam qual o próprio passo. Vou deixar que elas inspirem o meu fazer. 

Pode ser que sim, pode ser que não.  

- Acordei com uma vontade de colocar uma cadeira de praia na frente de minha casa (que tem 

a frente completamente vedada em relação à rua), em um horário em que ninguém sai com 

suas cadeiras para conversar ou seja lá o que for. Não vou sozinho, quero levar as plantinhas 

para me fazer companhia, dispô-las ao meu redor, como uma aura-jardim que me circunda e 

protege. A rua como um lugar preferível, um cômodo da casa, e não apenas tido como um 

“contragosto”. A naturalidade com que se vai e com que se estar na rua. Quebrar com as 

rotinas. As rotinas se perdem, ou se atualizam. Vou escrever, gravar e fotografar as passagens 

deste momento na rua.  

- Só agora, depois de muitas divagações, pude entender. As plantinhas assumem um molde 

vertical, “pescoçudas”, por assim dizer, devido a própria modelagem da garrafa, que são 

recipientes afilados, de pouca largura, mas que sobem, que apontam para cima. As observo de 

forma burra, inspirando demência, quase como se desejasse que a natureza falhasse. Cá 

comigo, imagino que não saberão onde parar. Que não controlam o seu crescimento e que 

dentro em breve poderão se decepcionar.  

- Começo a pensar meu quarto como um jardim (um ateliê-jardim; corpo-jardim) e nas formas 

de expandi-lo para além de seus limites – como agenciar a participação da cidade na sua 

formação? Me oponho fortemente a uma ideia de projeto. Estou mais interessado em ir 

compondo com elementos que posso integrar. As plantas começam a transbordar no quarto, e 

o meu interesse começa a se ativar cada vez mais. Levar as plantas para conhecer o mundo. 

Aproximá-las. Porque as plantas devem ficar paradas, estáticas? Quero mostra-las ao mundo. 

Mas não sou eu quem mostro, são elas. Cada uma com uma perspectiva diferenciada.  

- Como colher flores na cidade? Como adubar a cidade? Para se conquistar o patrimônio, não 

basta um serviço de imposição, em que se aponte a importância de determinado e defina os 

fatores de preservação ou de interesse público. Essa recuperação, ou preservação (ainda que 
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tardia) não tem sentido se não for agenciada através de elementos que já fazem parte de sua 

constituição.  

- Em breve, algumas precisarão ser transplantadas para vasos maiores ou mesmo em locais 

diretamente na terra. Vou reproduzi-las em outras garrafas, como se estivesse a estendê-las. As 

plantas têm essas características modelares, lembram contorcionistas, molas ou mesmo as 

massinhas que brincávamos quando criança; a diferença fica por conta do ritmo e da 

suavidade. Há todo um tai chi chuam implícito em seus movimentos.  

- Corpos de passagem. Algumas delas, inevitavelmente, vão pedir para serem transpostas. 

Estes “vasinhos” não são abrigos permanentes. Devo respeitar isso.  

- Posso transplantá-las diretamente no corpo da cidade. Literalmente, enterrá-las, entranhá-las 

na cidade, deixando somente a boca, por onde o hálito fresco das plantas borrifa gotas de 

saliva, para fora.  

- Encaixá-las em algum lugar, mas não simplesmente abandoná-las. Fazer visitas graduais. E 

acompanhar o seu desenvolvimento. Fixá-las em um ponto. Dessa vez, observá-las não apenas 

dentro das garrafas, mas dentro de um espaço maior. Agora não vou mais plantá-las, vou 

infiltrá-las, em lugares inesperados. Trabalho de guerrilha urbana.  

- A diarista que nos dias de segunda e quinta-feira trabalha aqui em casa, me trouxe uma 

plantinha. Ela disse que encontrou na rua. Mal sabia ela que se tratava de um matinho. Muito 

bonito por sinal, tinha o aspecto de um musgo. Plantei do mesmo jeito. Porém, depois de 

alguns dias, começou a apodrecer. Matos, penso eu, não podem ser plantados. Simplesmente 

aparecem onde lhes for conveniente, são selvagens e adoram furar as estruturas de concreto da 

cidade.  

- Este matinho, bastante simpático, por sinal, me remeteu a um pensamento antigo, o de tratar 

os matos que preenchem as bordas das calçadas. Muitos deles, cabeludos e cheios de pontas, 

poderiam passar por uma pequena poda de manutenção, deixando-os mais compactos e 

aprimorando sua aparência. Ao invés de expurgá-los com enxadas, integrá-los a paisagem, 

deixar de tratá-los como intrusos. Estes matos insistem em crescer por todos os cantos. Nas 

calçadas, onde faltam pedestres, são mais frondosos. Em uma destas calçadas, lembro bem, já 

me deparei com uma trilha formada entre os matos. Talvez, a natureza esteja dizendo, que as 
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calçadas só podem existir enquanto jardins. Que os matos sirvam de escudo contra os ruídos e 

destemperos provenientes do asfalto.  

- É preciso inventar outros cortes corporais para estas garrafas. Na verdade, outras posições. 

Agora quero experimentá-las na horizontal. Um corte similar, mas ao invés de fazer uma 

incisão no pescoço da garrafa, vou direto na região abdominal. Penso isso, pois quero 

observá-las de outra perspectiva (horizontal), mais próxima do chão, com o solo mais 

espalhado.  

- Penso também em combinar estas garrafas com outros elementos. Da rua. Escombros com 

os quais posso vir a integra-las no meu quarto. Afinal, na rua, não acabam, em maior ou 

menor grau, compondo uma paisagem?  

- Depois de tomar um banho de sol, algumas delas murcham. Deve ser uma sensação parecida 

com a do enfado, quando volto da praia e, depois de um banho, quero dormir a tarde inteira.  

- Nunca encontro um adubo igual ao outro. Tenho que produzir meu próprio adubo. Vi uns 

vídeos na internet ensinando formas de fazer a compostagem doméstica. É possível fazer. 

Experimentarei.  

- O caule roçando o pescoço cortado da garrafa. Observei em uma delas, cicatrizes de 

arranhões provocados por esse contato com a garrafa. Ao crescer a planta acabou forçando o 

contato, que acabou machucando-a.  

- Outro dia, chegando em casa, e lhes desejando um habitual cumprimento, para saber se 

estavam todas bem, percebi um besouro estacionado em uma delas. Em um primeiro 

momento, fiquei feliz e pensei: “os animais estão chegando”. Depois, entretanto, uma dúvida: 

seria aquele besouro estranho, arredondado e amarronzado, perigoso para a plantinha? Decidi 

após uma boa vigília, que não, e ao desligar a luz para dormir pensei mais uma vez: “tomara 

que a planta lhe tenha servido de morada durante o seu pernoite”.  

- Uma reconexão espacial. Investindo em movimentos. Plantas que se movimentam. São 

também nômades. Plantas que caminham e se espalham, impregnadas e impregnando a 

cidade.  

- Venham, que venham os insetos. Sua chegada me faz repensar a disposição das plantas no 

quarto. Como envolve-las no espaço, criando um ritmo, uma coordenada dançante de 
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observação? Penso que um quarto é um ambiente e incessante redistribuição e recomposição 

de seus elementos. Eles devem sempre ser movimentados e descompactados de um canto só. 

Elas estão amontoadas,  

- Eu posso lê-las. Dançá-las de cuidados delicados.  

- Agora tenho vontade de sair à rua com maior frequência. Não tenho nenhum trabalho em 

mente. Apenas preciso desta extensão, deste alongamento afetivo com o espaço em que me 

encontro. Para desobstruir meus sentidos. Há uma forte relação entre lugares abertos e 

fechados, mas talvez seja mais justo dizer lugares certos e errados. Fico indefinidamente a 

refletir sobre a questão destas elipses espaciais que castigam os nossos dias. Ausências 

espaços em nós. Meu quarto, por exemplo, não pode ser uma totalização de todos os meus 

anseios artísticos. Não é ele que me trará a vivência necessária para investir em composições 

e criações. Meu quarto é um espaço, agora entendo, e isso, principalmente após me dedicar ao 

cuidado destas plantinhas, de coligação com o mundo, é de onde lanço as minhas flechas sem 

direção.  

- Sovacos.  

- Muitas delas morreram em um pequeno período de tempo. Na verdade, “não pegaram”. 

Duas outras, que, em um acidente culposo (eu estava treinando alguns chutes no meu quarto) 

derrubei no chão e logo após, apressadamente, replantei. No entanto, creio, não resistiram, por 

assim dizer, a este golpe.  

- Ontem um gafanhoto fez uma visita ao meu quarto. Difícil dizer se motivado pelas plantas 

que aqui estão. Mas a cada visita inesperada, desejo outras mais. Penso, sobretudo, na 

multiplicação destes pequenos seres. Sonho em um dia acordar com o voo de uma borboleta 

riscando delicadamente o ambiente deste quarto, que já não poderá mais ser chamado de 

quarto, e sim, é isso o que espero.  

- Faz tempo que não as fotografo como costumava fazer. A quantidade delas, já contabilizo 

16, e torcendo pela sobrevivência de algumas que ameaçam a minha capacidade de fazê-las 

aflorar. Precisei deste tempo. Um retorno. Agora já não será mais possível. Preciso reinventar 

estes acompanhamentos imagéticos. Ramificar em outro lugar. Entro agora em outro estágio 

deste cuidado e desta lenta e singular transformação do espaço e do cuidado. Dividi-las e 

espacializá-las em outros lugares do quarto. Fazê-las conversar sob outras perspectivas, de 
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modo a entrecruzar com objetos outros e que me faça perceber novas combinações possíveis. 

Preciso me encontrar com elas a contaminar os meus hábitos, descentralizá-las de seu 

confinamento, que aparentemente tem relação com algum tipo de comunidade.  

- Um quarto desmontável. Espaços de ir e vir. Em permanente configuração. Que se ajustem 

aos meus estados e que proponham outros estados, que passem, necessariamente, por 

momentos de criação. Um lugar não apenas para fabricar explosivos, mas um lugar para 

explodir, e que a explosão não apenas possa ser ouvida e comentada, mas também 

experimentada por outros.  

- Fico pensando em que tipo de música gostariam de ouvir. Já não posso mais ouvir sozinho. 

Essa conexão é difícil. Tenho experimentado muitos sons.  

- Pela primeira vez, notei que sempre uso pronome feminino para me referir as plantas em seu 

módulo mais genérico. De fato, nunca me perdi em qualquer discussão interna sobre como 

deveria chamá-las. Isso, realmente, não exerce qualquer influência sobre o que elas têm a 

propor. Não as chamo, nós apenas nos encontramos, nada de olho no olho, isso ficou para 

trás, apenas vamos nos descobrindo naquilo que os olhares são incapazes de enxergar.  

- É preciso fazer com que as nossas histórias, os nossos contos, se toquem em um comum. 

Nossa relação alcança níveis políticos no momento mesmo em que começo a metamorfosear 

este espaço no qual convidei-as não somente a habitar, mas a tornar habitável para mim. Sim, 

sozinho fez-se improvável, eu acabava por extinguir a minha vontade e o meu cuidado para 

comigo mesmo em relação com aquilo que me rodeia. Um espaço de sobreposição entre para 

formatar um mundo pertinentemente nosso.  

- Participei de uma breve oficina de jardinagem e agricultura doméstica. Aprendi muitas 

pequenas coisas. Começo a expandir, a fugir desse espaço intuitivo. Um jardim traz em seu 

seio um estado de compartilhamento.  

- Conhecer jardins. Experimentar a experiência de quem também cultiva. Pequenas técnicas 

de um não-especialista. A jardinagem, aliás, está aliada a este não-saber. É fruto de pequenos 

manejos pouco ortodoxos.  

- Desmistificar os espaços. Saber aproveitá-los sob outros olhares, libertos de amarras 

monoculares.  
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- A natureza nos ensina a cultivar a diversidade, que se espalha em processos (ou ciclos) que 

se entrecruzam em rede e afetam uns aos outros. Tudo na natureza está acontecendo e em 

relação. Não há um produto em definitivo.  

- A experiência da observação e do não interferir com sobejos (despojos) estéticos. Um outro 

estado de pureza, que não tem qualquer ambição de idealizar a limpeza. 

- As plantas caminham. Movimentam-se flutuantes, de uma lentidão voraz, avessa aos 

pensamentos vultosos.  

- Os jardins começam a enevoar em suas formas no meu pensamento. O que é um jardim? Há, 

com toda certeza, um estado de colaboração que, por sua vez, faz diálogo com o cuidado. Isso 

é muito diferente de uma relação de dependência. O jardim nos faz questionar os limites e as 

fronteiras.  

- Comecei a plantar outros tipos de plantas. Dessa vez, plantas alimentícias. Sim, é possível 

ter uma horta no quarto. A grande questão é saber se é possível ter uma horta pública urbana. 

Será que as pessoas reconheceriam um pé de manjericão ou de hortelã?  

- As fotos individuais já não são mais possíveis. Devo fotografá-las em fragmentos, criando 

imagens de um quarto em estado de invenção. Da mesma forma que fiz quando fui passear 

com elas na rua. Paisagens que posso inventar dentro do quarto. Este quarto, o exato lugar em 

que escrevo estas notas.  

- O jardim que começo a construir é fruto de uma paisagem que trago, em constante 

formação, dentro de mim.  

- É tempo de cultivar sementes. De dedicar a elas todo o percurso. O que é, de fato, um 

processo que exige uma calmaria. A impaciência pode matar as sementes. O não ver 

acontecer, que desse modo, é o mais literal possível, nos ensina a deixar simplesmente 

acontecer. Não é aprender a esperar, é aprender a deixar de querer se intrometer. Qualquer 

ação adicional, ainda que regada de boas intenções, pode ser nociva.   

- O primeiro brotinho do morango que plantei emergiu na terra silenciosa. Fogos de artifício 

em mim. Um carinho surpresa logo ao acordar. Foi rápido, não mais do que quatro dias para a 

germinação. Comemorei deixando-o em paz, sem mimos e sem lhes imputar motivos para 

acessos neurastênicos.  
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- “Observe as estações da lua”. Li essa frase em um manifesto chamado “cidades 

comestíveis”. Tudo ao redor compõe os nutrientes para a organização autopoiética da planta.   

- A mescla entre aquilo que vai e aquilo que fica. Os detalhes de envelhecimento. As pequenas 

coisas que se vão, perdendo a cor, endurecendo, secas e inflexíveis. Não devem ser abolidas, 

como feiuras a serem evitadas. As que ainda vivem devem tê-las por perto, também elas 

sabem e devem cuidar de seus mortos – mas não a nossa maneira demasiadamente humana -, 

garantindo um ambiente cultivado para a sua despedida, que não deve ser confundida com um 

desaparecimento.  

- Não consigo mais acompanhá-las de modo individual. Isto, no entanto, não é mais 

necessário. Não sou sua babá. Os detalhes que crescem, crescem também em mim, de modo 

espontâneo, sem qualquer pressão.  

- Elas dançam ouvindo música. Se aproveitam do gingado e, como surfistas no mar, vão 

balançando em movimentos respiratórios, que lembram, a depender da perspectiva, um tai chi 

chuam. Nunca se deformam. Não torcem em sinal de reclamação.  

- Não plantei as sementes nas garrafas de água mineral. Comecei com copinhos de iogurte. 

Menores, parecem acolher com mais sinceridade as pequeninas sementes, algumas delas, o 

manjericão, por exemplo, menores do que um grão de gergelim. As garrafas virão no processo 

de transição.  

- São muitas garrafas no meu quarto. Sinto que esse processo caminha para a sua ampliação. 

O desapego a uma quantidade, tão nítido, quanto inocente, que pus em ordem, no início, sem 

entender muito ao certo o que estava fazendo, produz um espaço rizomático, em que eu não 

tenho mais o controle dos seus movimentos, e por isso mesmo, sou tomado por rios de 

surpresas e aprendizados, sempre em passos inusitados. Há algo nesta conversa que sugere 

uma fusão. Estados em confusão. Já sei, são elas que me convidam a seu espaço de atenção.  

- Uma delas, que vinha crescendo muito bem, apresenta em suas folhas, manchas de 

descoloração. Seu verde está sendo consumido, manchas de aparentes queimados, por alguma 

doença. Isso sugere alguma enfermidade. Não sei como trata-la. Talvez um transplante? 

Difícil tomar estas decisões sem antes consulta-las.  

- Algumas parecem definhar tão lentamente, que inspiram certa confiança. Não esmorecem de 

uma vez só. Obedecem a um determinado ritmo de morte em que não travam uma luta, mas 
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sim, um momento de transição em que vão acostumando-se com o seu estado de 

transformação.  

- Descobri que meu banheiro pode ser usado como estufa. A janela, formada por tijolos de 

vidro filtram a passagem do sol e retém o calor. Coloquei algumas plantas nesta janela.  

- Pensar em sistemas caseiros que auxiliem na jardinagem e atuem como dispositivos que 

promovam a independência deste jardim em cada um dos seus espaços. Um sistema de 

gotejamento, ou mesmo um sistema de irrigação por capilaridade, por exemplo.  

- É um jardim vazado. Sem um espaço delimitado. Ele não esta aqui ou ali, restrito a um local 

específico. A ideia é que se conecte com todo o ambiente e, ao poucos, vá avançando, 

integrando-se e comungando com tudo aquilo que o cerca. Não são apenas plantas amotinadas 

em um lugar, elas têm as suas próprias demandas e necessidades criativas, e por isso, abrem 

brechas para uma construção coletiva. Tudo pode vir a compor.  

- Estive viajando nos dias de 09.10 a 13.10 de 2015. Minha mãe ficou com a incumbência de 

aguar as plantas. Dei a ela algumas instruções básicas e confiei. Quando volto, boa parte dos 

brotinhos que haviam germinado a poucos dias nos copinhos de iogurte (morango, rúcula, 

manjericão), haviam morrido. A terra estava seca. Somente a pimenta, que ainda não havia 

brotado no dia em que peguei o ônibus, estava de pé. O cuidado não foi o mesmo. Careciam 

de uma atenção específica, um olhar mais apurado, fruto de uma cumplicidade cotidiana. Não 

posso mais abandoná-las aos cuidados alheios, como se eu estivesse completamente 

desalojado de sua convivência. Deixar rastros de presenças. Como conectar-me com elas, 

mesmo de longe, e de certa forma, inacessível?  

- Prepará-las. O cuidado que expande a presença física. Deixar de delegar substitutos. Tudo 

isso, creio, tem relação com uma responsabilidade de cultivo. Cuidar delas é pensar em modos 

de estar em vários lugares ao mesmo tempo: corpo que reverbera.  

- Não passo uma semana sem plantar nada. Plantar e plantar. Me entrego, com a calmaria que 

pouco experimento, a um impulso criativo que brota deste ato. Mexer com a terra, com todo o 

trato e cuidado necessário. O tempo que vier. São muitas as nuances. Eu passo a acontecer 

com a terra. Planto um pouco de mim. Também estou brotando. Sementes e uma infinitude de 

sentimentos bons.  
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- Olho para o quarto e penso em me desfazer de coisas inúteis. Abrir e criar espaço. A terra é a 

vida enveredando pelo espaço adentro. A terra é o sub, é aquilo que não podemos desvendar 

por completo. Dela, tiro e respiro um monte de suposições.  

- Difícil dar conta. Não posso. Um mosaico caótico e confuso, mas que não me provoca 

angústias, ao contrário, é um despertador, suave e multicor. Deixei de me obrigatoriar a 

acompanhá-las. Não sou acompanhante, muito menos um vigilante. Meus olhos não podem 

enquadrá-las em sua totalidade, devo agora partir para os outros sentidos.  

- Vejo diferenças em todo lugar. É um contínuo e esvoaçante movimento de espantos e 

surpresas amigáveis.  

- Acordo e sempre me deparo com a terra.  

- Uma semente desperta de seu sono. Todas estão adormecidas, imagino. O lugar onde deitam, 

na verdade, é o lugar em que acordam. Sua cama é onde abrem o corpo e não apenas os olhos. 

Tudo desabrocha em um arroubo que, a sua maneira, tem a beleza de um terremoto.  

- Elas sussurram a vontade de um espaço estético. Não desejam ficar atabalhoadas, como se 

estivessem confinadas e condenadas à sorte de um mundo que não lhes pertence.   

- A horta não está brotando.  

- O cultivo destas plantas me faz ouvir com os pés.  

- Um jardim para dormir melhor. Cuidar do jardim é cuidar melhor de si mesmo. É arejar o 

seu espaço. Um jardim, desse modo, é como um redemoinho de energia, um chakra do 

espaço.  

- Cheguei em casa, depois de uma tarde ausente, e a primeira pimenta que eu havia plantado 

estava com o corpo tombado. Amoleceu, perdeu as forças e pendeu para o lado. Reguei um 

pouco, em uma tentativa demente de salvá-la, mas dali, tenho certeza, ela não levantará mais. 

- De algum modo, sinto que elas me convidam a um estado de desatenção, de não ir por 

lugares óbvios e de não querer aquilo que sei que vou encontrar. Nunca sei o que quero. Tal 

como a caminhada, a interação com estes seres é um encontro com coisas que você não sabe o 

que. É tornar-se disponível ao encanto, e o encanto é algo que deve ser flechado, ainda que 

sem obedecer uma direção precisa, pelo encontro.  
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- Chamá-las de plantas não traduz a abundância e a riqueza com a qual povoam este espaço. É 

preciso inventar nomes, se deixar ser contaminado por sua linguagem, que não é a nossa e 

nem nuca será.  

- Minúsculas moscas pretas. Provavelmente nascidas de uma rega exagerada. Dessa forma, a 

horta nunca poderia vingar. Moscas de fungo, foi o que descobri em uma rápida pesquisa. Já 

as tinha detectado alguns dias antes, mas até então estavam restritas as células de iogurte onde 

plantei as hortaliças e julguei ser algo “normal”. Hoje, ao acordar, reparei que elas estavam 

em um número muito grande e espalhadas em muitas das plantas, para além da horta. Fiquei 

preocupado com essa incidência voraz. Elas estavam se reproduzindo e isso não me pareceu 

ser um sintoma de uma terra saudável, ao contrário. Fiquei alarmado e tentei espantá-las, mas 

quando mais o fazia, mais notava a sua incidência. Demorei a admitir minha negligência. É 

possível que todas as sementes estejam mortas, não devido as moscas, mas sim, por causa de 

água em excesso. Faltou um contato maior com a terra. Interpretar a terra, tocá-la e senti-la. 

Ainda há muito a aprender. Não é difícil se livrar das moscas, o difícil é cuidar para que elas 

não se repitam. A terra grita em abundância, meus ouvidos é que não estão muito atentos.  

 


