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Resumo:
A experiência artística pode ser percebida como um deslocamento do sujeito e quando relacionada ao
nomadismo, às errâncias, às derivas, transforma-se na capacidade de capturar momentos, de expandir
potências. A arte e suas possíveis relações com a estética articulam-se no tempo presente como local
de produção e de (re)existência ao totalizante, ao impositivo. Pensando na potência do flanar, do
deslocamento, da deriva, foi criado, em 2019, o curso de extensão Arte, Estética e Cidade, realizado na
disciplina de Tópicos em Estética do Curso de graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da
Paraíba (Brasil). O objetivo foi proporcionar a conjunção entre Arte, Estética e Cidade enquanto
espaços possíveis para a produção de novos modos de ver, sentir, experienciar e atuar na cidade. O
artigo discute interações possíveis entre corpo, espaço e cidade, partindo da noção de habitar
enquanto denominador comum para o desenvolvimento conceitual destas categorias. Para tanto, são
discutidos autores que tratam das relações entre corpo, cidade, memória e percepções a partir de
perspectivas que buscam ultrapassar a conceituação do espaço construído enquanto racional, formal
e geométrico ao explorar suas potencialidades artísticas e criativas a partir das experiências e
imagens produzidas durante o curso e seus momentos de errância.
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Abstract:
The artistic experience can be perceived as a displacement of the subject and when related to
nomadism, wandering, drifting, it becomes the ability to capture moments, to expand powers. Art and
its possible relations with aesthetics are articulated in the present time as a place of production and
of (re)existence to the totalizing, to the imposing. Thinking about the power of wander, displacement,
drift, in 2019, the Art, Aesthetics and City extension course was created in the Aesthetic Topics course
of the Visual Arts undergraduate program at the Federal University of Paraíba (Brazil). The objective
was to provide the conjunction between Art, Aesthetics and the City as possible spaces for the
production of new ways of seeing, feeling, experiencing and acting in the city. The article discusses
possible interactions between body, space and city based on the notion of living as a common
denominator for the conceptual development of these categories. To this end, authors are discussed
who deal with the relationships between body, city, memory and perceptions from perspectives that
seek to overcome the concept of the constructed space as rational, formal and geometric by
exploring the artistic and creative potentialities from the experiences and images produced during
the course and its moments of wandering.

Keywords: Art, aesthetics, city, wanderings.
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Introdução

Simultaneamente à história das cidades é possível traçar um breve histórico das

“errâncias urbanas” (JACQUES, 2005) realizadas por errantes modernos ou nômades

urbanos. Eles denunciavam direta ou indiretamente os métodos de intervenção urbanística e

questionavam a exclusividade da utilização dos espaços da cidade apenas pelos

‘especialistas’. Inúmeros artistas e escritores participaram de errâncias e derivas. De acordo

com Paola Berenstein Jacques (2005), o histórico das errâncias urbanas pode ser dividido em

três momentos. As flanâncias, primeiro momento abordado pela autora, ocorreu de meados

do século XIX até início do XX e objetivou criticar a primeira modernização das cidades. O

segundo, das deambulações, abarcou os anos de 1910 a 1930, período em que a crítica

direciona o enfoque para os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs). O

último período discutido por Jacques (2005) é o das derivas dos anos de 1950 a 1960,

período questionador dos CIAMs e do modernismo.

No ano de 2020, constata-se um outro momento de interação e questionamento nas

cidades. Flanar ou deambular em meio às multidões não seria possível, ou pelo menos não

recomendado devido aos protocolos de segurança, saúde e distanciamento social. O flâneur

de Baudelaire, traduzido por Walter Benjamim (1985) como um passante, não assume mais

uma atitude despreocupada, mas de tensão em meio ao caos instaurado por um inimigo

invisível que pode estar em qualquer lugar, chamado de COVID 19. O novo flâneur, com

máscaras, passa a ser um sujeito semi oculto, que, como um detetive, não quer ser visto e

evita contato com a multidão. Este flâneur mascarado pode procurar pessoas e interações

sociais nos corredores de mercado, nas redes sociais, nas lives ou nas reuniões online e vai

aprendendo novos códigos e protocolos de comunicação visual e corporal.

Como pensar, hoje, a atitude blasé teorizada por George Simmel em A Metrópole e a

Vida Mental (1987), onde se questiona o significado da vida moderna e das exigências dos

modos de vida nas grandes cidades? O autor problematizou como a personalidade se

comporta frente às forças externas e as consequências psicológicas criadas nesta interação.

Simmel (1987) questionou os conflitos entre indivíduo e sociedade e como as

individualidades são constituídas. A atitude blasé seria o resultado dos estímulos que são

impostos aos indivíduos devido às rápidas mudanças, mas também estaria ligada à

intelectualidade metropolitana. Concomitantemente, uma vida que visa uma busca
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desregrada pelo prazer também tornaria uma pessoa blasé, na medida em que aquela

causaria uma agitação psicológica até um ponto crítico, de modo que tal intensidade

culminaria na falta de reações aos estímulos nervosos. Haveria, portanto, um aspecto

fisiológico inerente à atitude blasé (SIMMEL, 1987: 16). O blasé é insensível, indiferente,

fatigado, saturado, lasso. Seriam essas as características do habitante da cidade grande, pois

a enorme quantidade de estímulos com que ele se vê defrontado ao viver na metrópole lhe

exige uma incapacidade de responder adequadamente a tal fluxo.

Ainda assim, em meio à pandemia, a cidade continua sendo um palimpsesto. Se

algumas ruas estão mais vazias que de costume, em outros espaços, pessoas se aglomeram.

A cidade passa a constituir microcosmos, entre aqueles que desafiam o inimigo invisível e

aqueles que o temem e procuram dele se proteger. Em meio à crise, trabalhadores

autônomos procuram novas estratégias de sobrevivência, oferecendo seus serviços ou

produtos a pronta entrega. Milhares se organizam em filas de bancos para sacar a ajuda

financeira emergencial. Famílias enterram em silêncio seus mortos, sem ritos, sem velório,

sem abraços. Sociabilidades se mantêm ou se formam, através das redes sociais e via

internet. Entre embates ou afetos, famílias passam a conviver mais tempo dividindo o

mesmo espaço em momento de confinamento, o que em grande medida altera a percepção

sobre o conceito de habitar, da casa, do corpo e suas relações com os espaços - privados,

públicos e virtuais.

O ciberflanêur ou a flânerie virtual aponta novas possibilidades para a arte na cidade

(TRINDADE, 2014). Tais conceitos teorizaram as relações entre produção artística e redes

digitais como recurso estético. Artistas como o canadense John Raffman, Ben Kinsley, Robin

Hewlett e Aaron Hobson utilizam o google street view como principal elemento de suas

poéticas e, ao deambular através da malha cartográfica do dispositivo, colecionam registros

de cenas cotidianas e intervêm sobre elas. Intervenções urbanas que mesclam o online e o

offline são realizadas pela rede anônima Dead Drops, através da distribuição de unidades de

pen drives por diferentes espaços públicos das cidades, como edifícios, paredes, calçadas, e

os passantes são convidados a inserir e compartilhar seus arquivos .1

Para perceber este movimento de alteração das relações entre corpo, cidade e a

noção de habitar que se articulam às mudanças de percepção estética e poética dos espaços

urbanos e da casa, será apresentado, primeiramente, o projeto de Extensão Arte, Estética e

Cidade e os eixos teóricos sobre as relações possíveis entre a casa e as cartografias dos

1 Para maiores informações acessar: www.deaddrops.com. Acesso em 10/10/2020.
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espaços habitados. Em seguida, ainda em diálogo com o projeto, serão discutidas as formas

poéticas e estéticas de apreender os deslocamentos em mapas do corpo em trânsito pela

cidade. Por fim, a experiência da errância será entendida como forma de ocupar o espaço

(des)habitado, através de novas atribuições de sentidos e olhares.

A casa e as cartografias dos espaços habitados

Frank Ankersmit (2005), na filosofia da História e da Arte, propõe uma teoria da

“experiência histórica” e Hans Ulrich Gumbrecht (2010), no campo da teoria literária, sugere

uma “experiência estética” na tentativa de um encontro com o passado. Somos seres

narrativos constituídos de histórias que dão sentido à vida e na medida em que retomamos

nossas experiências lhes damos outros contornos e significados. Expandindo a pergunta

inicial, podemos pensar a arte como acontecimento. Na conjunção entre História (e) Arte, o

“fazer artístico se confunde e extrapola, ao mesmo tempo, a formação histórica da sua

realização” (FLORES, 2016: 15).

As relações estabelecidas com o entorno urbano possibilitam vivências estéticas e

uma sensibilização do olhar. Portanto, a cidade, suas errâncias e interseções entre arte e

estética foram o ponto de partida para as discussões realizadas no Projeto de Extensão Arte,

Estética e Cidade. O projeto foi realizado em 2019 para alunos do curso de graduação em

Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no âmbito da disciplina Tópicos em

Estética . O projeto foi realizado em formato de curso, com encontros presenciais e2

discussões teóricas nos campos das Artes Visuais, Estética e Filosofia e em diálogo com as

práticas e experiências artísticas realizadas no ambiente urbano por artistas

contemporâneos e pelos estudantes/artistas participantes/errantes do projeto.

O que implica conhecer os trânsitos, os percursos e narrativas construídas sobre a

Arte e a Estética a partir das errâncias urbanas, sejam elas realizadas por artistas,

intelectuais, escritores ou pessoas que transitam cotidianamente pelas cidades?. Este foi o

questionamento central e o fio condutor das discussões e  atividades do projeto..

O objetivo do Curso de Extensão foi introduzir os debates e aproximações entre

História, Arte, Estética e Cidade e suas relações com as experiências sensíveis a partir de

diferentes manifestações artísticas realizadas no espaço urbano. O curso propôs a

2 O Projeto de Extensão Arte, Estética e Cidade (CR189-2019). EDITAL Nº 02/2019 - FLUEX 2019 foi coordenado
pela Professora Doutora Sabrina Melo, com colaboração das Professoras Doutoras Alejandra Luna e Fabíola
Alves. Participaram do projeto os alunos/as do curso de graduação em Artes Visuais da UFPB: Brenda Dias
Tenório, Jefferson William de Lima, Kerolainy Kimberlin, Layla Gabriele, Mariana Medeiros, Pedro de Moraes e
Roberta Leite.
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construção de conhecimentos para entender as diversas perspectivas dos fluxos e

deslocamentos na cidade contemporânea, especificamente na cidade de João Pessoa/ PB,

com situações de aprendizagem pautadas na necessidade de conhecer e revisitar os lugares

institucionalizados da História e da Arte na cidade, como museus, galerias, arquivos,

patrimônios e construções habitadas e não habitadas.

A deriva - teórica e prática - iniciou-se pela casa, pelo conceito de habitar e suas

relações com diferentes espaços construídos privados ou públicos. Discutimos teóricos como

Gaston Bachelard (1993) e seu livro A Poética do Espaço, com ênfase nas interpretações

sobre os espaços da casa e suas relações com o corpo, as memórias e o imaginário. Passámos

por Martin Heidegger ( 1992) e o conceito de habitar, que extrapola a construção física e se

expande para a condição na qual o sujeito se encontra no mundo. No campo das Artes

Visuais, dialogámos com artistas que encontram na casa e na ideia de habitar um ponto de

apoio para suas poéticas como: José Bechara e a obra A Casa (2002), Cildo Meirelles com

Desvio para o Vermelho (1948), Raquel Garbelotti - Casas Caixa (1999), James Kudo com a

série Puxadinho (2016), entre outros, obras que permitiram ampliar a discussão para as

definições e as origens de lugar e espaço:

O lugar é o espaço ocupado, ou seja, habitado. O termo habitado, de habitar, neste
contexto, acrescenta à ideia de espaço um novo elemento, o homem. O espaço ganha
significado e valor em razão da simples presença do homem, seja para acomodá-lo
fisicamente, como o seu lar, seja para servir como palco para as suas atividades (ALVES,
2012: 2).

Para Heidegger (1992), o conceito de habitar se relaciona com o cuidado direcionado

a um determinado espaço, pois "o traço fundamental da habitação é esse cuidado [...] ele

penetra a habitação em toda a sua extensão. Esta extensão faz com que a condição humana

resida na habitação, no sentido de estada na terra dos mortais" (HEIDEGGER, 1992: 348). A

casa é nosso canto no mundo, onde, segundo Gaston Bachelard (1993), é possível sonhar em

paz e nos tornarmos menos fragmentados, frente à imensidão do universo, ao proporcionar

ao indivíduo razões ou ilusões de estabilidade. Pensar estes espaços físicos, afetivos e de

memória é também pensar nas imagens a eles relacionados. Imagens que chegam em

devaneios, mas que preenchem os espaços com identidades, memórias e tempo.

Ao pensar os espaços da casa relacionados às memórias, a sinestesia provocada pela

imersão em locais que transitam entre o físico e o devaneio, Bachelard (1993) propõe, em

Poética do Espaço, reflexões questionadoras da própria imensidão ou pequenez humana

frente ao universo. Do porão ao sótão, onde as memórias mais íntimas são fixadas e
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encontram repouso seguro. Da casa e do universo, das gavetas abertas ou fechadas, uma

analogia referente às experiências permitidas ou repelidas. Os cofres, os armários, os

ninhos, as conchas, os cantos, o redondo, as miniaturas. Objetos e imagens utilizadas por

Bachelard (1993: 25) para compor sua poética. Objetos e trajetos percebidos também na

confluência de linguagens existentes na arte contemporânea.

Bachelard (1993) problematiza a casa enquanto espaço físico e imaginário, atrelando

noções subjetivas às divisões convencionais das residências, como faz com o porão, que não

é apenas um porão, mas um lugar de mistérios e segredos, assim como o sótão. O quarto,

segundo este autor, não serve apenas para abrigar o sono, mas também como espaço em

que o sujeito se esquece do mundo e de si mesmo. Como outro espaço de recordação que

performam memórias cotidianas, íntimas e nostálgicas, é atravessado por ambiguidades no

ato de guardar, lembrar e esquecer. Sobre a mesa repousam vasos de flores, garrafas de

água, cadernos, livros. Paredes brancas se (re)significam com imagens, fotografias, folhas,

filtros dos sonhos, emoldurando quadros de memórias, sensações e experiências do lugar

íntimo que se abre para o processo de criação.

Imagem 1: Cartografia e Fotografia de Kerolainy Kimberlin, 2019.
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Com todas estas analogias, Bachelard (1993: 25) procura retomar o conforto

imagético, simbólico e familiar dos espaços construídos, partindo da concepção de

"maternidade da casa", proporcionando um desdobramento do aspecto formal e plástico das

construções. Freud (1973 apud LEITÃO, 2012: 4) compara a casa ao útero materno, local onde

o indivíduo se sente protegido e à vontade, um espaço psiquicamente associado à ideia de

prazer, bem-estar e aconchego. Na instalação A Casa é o Corpo: Labirinto, de 1968, Lygia

Clark utiliza a casa e o corpo como ‘engrenagens simbólicas’. A obra era composta por um

balão de plástico, com acessos laterais e um labirinto de oito metros de comprimento. Casa

entendida como espaço que abriga o corpo em um espaço de acolhimento fecundo. A artista

argentina Fabiana Barreda, desde 1998, aborda em sua poética o tema casa, utilizado como

estrutura simbólica para perceber diferentes dimensões dos seres humanos .3

A partir das discussões teóricas e artísticas sobre a casa e a noção de habitar, no

campo da arte e da estética, foi proposta aos participantes do curso a realização de uma

cartografia da casa onde habitam. O lugar que você habita é considerado como sua casa, seu

pedaço no mundo, como se refere Bachelard? As experiências e percepções do que pode ou

não ser considerado como casa foram diversas: a maioria dos alunos era de outras cidades e

estava, temporariamente, habitando aquele espaço que poderia (ou não) ser chamado de

casa.

A elaboração da cartografia foi um convite para perceber o espaço da casa e

associá-lo aos materiais artísticos utilizados na elaboração de poéticas. A proposta era

coletar imagens, objetos, memórias e referências encontradas no ambiente da casa e

presentes nas referências artísticas dos participantes. Orhan Pamuk (2011), em Museu da

Inocência, narra a busca e trajetória de Kemal em guardar brincos, fivelas de cabelo, frascos

de perfume, espelhos de mão, batons, lenços, relógios de pulso e tudo aquilo que pudesse

lembrar sua amada Fusun. Este e outros museus de memórias particulares ou cotidianas

mimetizam o impasse que se estabelece entre a lembrança e o significado de guardar

objetos comuns.

As memórias particulares e o apego à lembrança de determinado contexto que

pertence ao campo da sensibilidade podem mover a atividade de guardar objetos

responsáveis por este sentir. Quanto mais significado é atribuído, menos utilidade o objeto

possui, e vice-versa. Ao colocar uma moldura em um determinado aspecto do passado, se

constrói uma obra do presente, como acontece com os objetos do Museu da Inocência, ou

3 Para maiores informações acessar: https://www.fabianabarreda.com/. Acesso em 10/09/2020.
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com objetos de museus particulares, que cunham memórias íntimas e nostálgicas. Manter o

contato visual e/ou sensível com esses objetos permite a composição de uma escritura de

memórias ligadas aos lugares visitados, lembranças, eventos, vivências, presentes recebidos

e rituais ao tecer uma trama que incorpora histórias e discursos. Estes, por sua vez,

posicionam identidades e avivam o ato de rememorar, de habitar, de pertencer.

Os objetos cotidianos de personagens anônimos, com uma identidade de nome e

sobrenome ou uma identidade comum podem pertencer tanto a eles, como a todos. O

esvaziamento permite uma nova atribuição de valor, de sentidos íntimos e pessoais, por

aqueles que com eles se relacionam e se reconhecem numa identificação familiar. Estes

objetos ordinários, neste sentido, abrigam uma memória onde ‘todos’, em diversas

perspectivas, podem se reconhecer.

Imagem 2: Cartografia e
Fotografia de Pedro Moraes

(@pedrw_moraes), 2019.

Imagem 3: Cartografia e
Fotografia de Roberta Leite

(@rhetiel) , 2019.
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Nesta composição de memórias, narrativas, visualidades e poéticas, as cartografias

produzidas durante o curso apresentaram objetos cotidianos, como relógios, abridor de

garrafas, agenda, telefone celular, raquete, chapéu, livros, materiais de pintura, de desenho,

materiais orgânicos como conchas, frutas, entre outros, que ao serem reunidos sobre uma

mesa, ou prancha de montagem, no sentido warburguiano, permitiram a composição

artística e sensível de memórias íntimas e cotidianas que, ao se relacionarem, produzem

narrativas. A elaboração destas cartografias ou poéticas do cotidiano possibilitou a

percepção do subjetivo, do íntimo e do familiar, em um processo contínuo de

reencantamento do mundo (BAUMAN, 1997: 42) e na própria solidão ao “reunir/ cada

fragmento nosso, perdido,/ de dor e de delicadeza” ( AZEVEDO apud LOPES, 2007: 38).

A seguinte proposta foi um convite para a expansão da cartografia para o espaço da

cidade, através de caminhadas e flanâncias pelo campus universitário. A intenção era

documentar suas percepções da cidade a partir da escala do corpo, estabelecer interações

entre elementos e personagens dos espaços (des)habitados.

Através das discussões dos textos e durante as caminhadas, os participantes

pensaram temas para desenvolver uma pesquisa de novos roteiros a partir de suas vivências

na cidade e das discussões realizadas. Foram registradas por

vídeo/fotografia/intervenções/ações/texto. Ao percorrer estes espaços, foram lançados

alguns questionamentos: Quais (não) usos estas áreas têm hoje? Quais as apropriações dos

espaços pela comunidade universitária, pela comunidade do entorno, pelos artistas? Há

intervenções urbanas e artísticas nesses espaços (des)habitados? São inúmeras as leituras da

cidade que as errâncias urbanas e seus contatos com a Arte e a Estética possibilitam.

Mapas do Corpo em Trânsito na Cidade

A arte contemporânea, percebida como ‘campo expandido’, cria composições

complexas de linguagens, de técnicas e de agentes. O artista transita por diferentes

suportes e linguagens para performar seus questionamentos (KRAUSS, 1984). A arte

contemporânea opera na transitoriedade, na autonomia e o corpo e o espaço ganham

centralidade nas poéticas contemporâneas. Do corpo representado para contemplação,

vive-se a experiência de um corpo encarnado, vivo, político. O espaço é percebido como

autônomo e abstrato, esvaziado de qualquer sentido transcendente, por ser identitário,

carregado de memórias individuais e coletivas. Os lugares dão o tom da experiência.
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Há que se considerar nesta interação, a ideia de apropriação atrelada à identificação

e ao cuidar, diálogos que possibilitam um incremento no potencial de uso e na atuação da

arquitetura enquanto abrigo das relações entre as pessoas e não apenas enquanto objeto

projetado com caráter formal e utilitário (BOLLNOW, 2008: 61). O espaço vivido pelo corpo é

aqui entendido a partir da sincronia dos sentidos atrelados ao movimento do corpo que

apreende o espaço, que o reconhece e por ele é afetado e (in)disciplinado.

Essas interações foram discutidas em Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty

(2008), que trata das relações estabelecidas entre corpo e espaço e de seus diálogos por

meio de vivências, dos usos, das práticas e da percepção. Tais interações tornam-se possíveis

através do movimento corporal como disparador do reconhecimento/percepção do mundo,

inteligível quando associada às sensações:

Não é nem um estado nem uma qualidade, nem a consciência de um estado ou de uma

qualidade, como definiu o empirismo [...]. As sensações são compreendidas em

movimento: a cor, antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de certa atitude

de corpo que só convém a ela e com determinada precisão. (NÓBREGA, 2008: 140).

Michel Foucault (2001) em uma conferência proferida em 1967 para o Círculo de

Estudos Arquitetônicos, intitulada “Outros Espaços”, afirmou que as relações entre corpo e

espaço são sacralizadas, pois a ocupação e a caracterização dos espaços são permeadas por

oposições sutis amplamente aceitas como a diferenciação entre espaço público e privado,

espaços internos e externos, social e familiar entre outros. Para definir os espaços interiores

habitados por devaneios, fantasmas, percepções primeiras e paixões, Foucault (2001)

buscou inspiração em Bachelard, ao tratar estes espaços como heterogêneos e mutáveis, de

acordo com as percepções daquele que o ocupa.

Com as heterotopias, Foucault (2001) objetiva entender os espaços externos e

heterogêneos, aqueles que vivemos e pelos quais "somos atraídos para fora de nós mesmos,

no[s] qua[is] decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo" (FOUCAULT,

2001: 418). A heterotopia teria o poder de "justapor em um só lugar real vários espaços e

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis" (FOUCAULT, 2001: 418).

Paul Ricoeur (2008) também definiu algumas relações entre espaço habitado e

prática corporal permeada pelo espaço geométrico e vinculado ao ato de habitar. Para este

autor, o habitar é estabelecido pelo ato de construir, sendo este diretamente vinculado à

arquitetura e "traz à luz a notável composição que forma em conjunto o espaço geométrico

e o espaço desdobrado pela condição corpórea" (RICOEUR, 2008: 158).
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Sair de si. Desterritorializar. Deslocar, observar e registrar. Estas foram as

proposições da segunda etapa do projeto. Do quarto familiar para os trânsitos e

deslocamentos do corpo pela cidade, por trajetos percorridos e imagens apreendidas.

Os participantes foram convidados a percorrer a cidade, seguindo os trajetos

cotidianos e novas rotas, mas atentos ao percurso, às sensações, ao inesperado, àquilo que

não era perceptível, mas que estava presente. Estas errâncias urbanas permitiram um

descortinar de novos olhares para a arte, a estética e a cidade. Os alunos passaram a ser

viajantes, lançando um olhar de estrangeiros na cidade que habitam, percorrendo novas

rotas, traçando novos percursos. Este afastamento em perspectiva, permitiu a utilização de

novas lentes e o estranhamento do que em contextos outros poderia ser imperceptível ou

familiar. O olhar, agora investigativo, exigiu o registro fotográfico, fílmico e o desenho. A

expressão individual do desenho à mão livre, realizado com lápis de cor, sobre a folha de

papel branco, esboça a banca de frutas, pedestre, árvore retorcida e seca, cerca, cadeiras e

mesinhas à beira da estrada, bicicleta, carros abandonados, placa de trânsito, entre outros,

identificados na poética do olhar no trajeto da casa para o campus universitário.

Em uma folha branca com lápis de cor, foi construído o mapa de um trajeto iniciado

na sala de casa. Um corpo movimenta-se e sai pela porta. Diferentes paisagens unidas pela

linha e pelo corpo ou o olhar que percorre o trajeto. As horas passam; em cada parada, o

tempo é cronometrado. Às 6:25h a banca de frutas já está organizada na feira. Vegetações,

cadeiras, veículos como uma bicicleta e dois carros quebrados, marcam a narrativa visual e

temporal criada para além de um mapa formal. Um mapa de imagens, sensações e objetos e

memórias do espaço e do tempo.
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Imagem 4: Desenho e texto do trajeto percorrido por Layla Gabriele (@laylagabriellec) de João Pessoa/PB a São
Lourenço da Mata/PE. 2019

Em Infância em Berlim e Crônicas Berlinenses, Walter Benjamin (2004) constrói uma

espécie de memória topográfica, ou seja, ele não reconstrói os espaços somente pelos

espaços, pois estes atuam como ponto chave para capturar diferentes experiências. Lugares

e objetos são entendidos como sinais topográficos e tornam-se "vasos recipientes de uma

história da percepção, da sensibilidade, da formação das emoções" (BOLLE, 1994: 336). A

cidade torna-se móvel, mutável e fragmentada, assim como as memórias, percepções e

experiências. Na construção da narrativa, Benjamin (2004) elenca pontos importantes em

Berlim e os associa às cores que demarcaram os espaços e formariam um mapa

psicogeográfico composto de memórias, afetos e vivências. Benjamin queria montar este

mapa quando estivesse mais velho; ele ficaria no corredor de sua casa, teria uma legenda,

pontos e formas geométricas coloridas em que os:
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Pontos azuis designaram as ruas onde morei, pontos amarelos, os lugares onde moravam

minhas namoradas, triângulos marrons, os túmulos [...] as flechas de todas as cores

apontaram os lugares nos arredores, onde repensava a semana berlinense [...] e muitos

quadrados vermelhos marcariam os aposentos do amor da mais baixa espécie ou do amor

mais abrigado do vento. (BENJAMIN, 2004: 341).

Memórias, afetos, vivências e experiências compõem a construção da narrativa do

trajeto da casa ao campus universitário na cidade brasileira de João Pessoa. A psicogeografia

foi retratada no desenho a lápis sobre folha branca, marcada em sua margem esquerda por

tinta vermelha. O mapa conduz à última casa da rua de paralelepípedos, o olhar se atenta

para as irregularidades das ruas com suas subidas e descidas, para as árvores à beira do

caminho, plantas de uma floricultura, vizinhos, crianças que brincam de bola, pombos,

calçada do vizinho transformada numa praça e bancos de cimento. O percurso segue o

caminho que conduz à escola, que conduz aos bares e ao campus universitário. Um muro

branco delicadamente decorado com formas geométricas é fotografado e incorpora-se no

arquivo pessoal e na cartografia.

Imagem 5: Mapa do trajeto percorrido por  Kerolainy Kimberlin, da casa para a cidade universitária/UFPB. 2019.
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Imagem 6 : Fotografia do  trajeto percorrido por Kerolainy Kimberlin, da casa para a cidade universitária/UFPB.
2019.

Em seguida, foram discutidas as aproximações entre o corpo, a cidade e suas

potencialidades artísticas e criativas, a partir das experiências e imagens produzidas durante

o curso de extensão e seus momentos de errância. Espaços que, no ano em que o projeto

aconteceu, eram desabitados dentro do campus universitário, ou seja, lugares obsoletos,

construções inacabadas, fora das rotas oficiais dos espaços de convivência. Espaços

desabitados que se avizinham a espaços habitados por objetos, memórias, fluxo de pessoas,

como um dos museus universitários contemplados no trajeto da deriva.

Derivas para ocupar o (des)habitado

Levando em consideração as especificidades das cidades contemporâneas, o

caminhar pela cidade permite pensar/perceber/ocupar espaços até então invisibilizados ou

não percebidos. Os participantes do curso buscaram, a partir de seus interesses e vivências,

pensar novas rotas na cidade universitária. Foram programadas caminhadas para registro

fotográfico e ocupação de espaços e construções até então desconhecidos, ou pouco

visitados.

Os espaços, os lugares e a ocupação destes foram o objetivo da deriva realizada no

campus universitário da UFPB, na cidade de João Pessoa, no dia 10 de dezembro de 2019. O

trajeto iniciou-se na Galeria de Arte Lavandera, equipamento do Departamento de Artes

Visuais do Centro de Comunicação, Turismo e Artes - CCTA da Universidade Federal da

Paraíba - UFPB, cujo foco está centrado na produção emergente, prioritariamente
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universitária, com perfil no intercâmbio entre cursos de artes. O grupo seguiu para o Núcleo

de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular NUPPO/ UFPB, onde foi realizada uma

visita mediada por funcionários do Núcleo. Após percorrer algumas instituições culturais e

artísticas oficiais da Universidade, onde os objetos artísticos são criteriosamente

selecionados e organizados em exposições e acervos, partimos para os espaços desabitados.

Prédios e construções inacabadas, sem função definida no campus universitário. Depósitos

de objetos obsoletos, que ao contrário das instituições percorridas, não tinham passado por

um processo de organização, seleção e curadoria.

O intuito foi construir e promover uma interação entre o

observador/caminhante/artista e os espaços construídos, habitados e desabitados. As

diferentes vivências no espaço da cidade são também experiências estéticas e artísticas,

como um território potente para perceber a função política da ocupação destes espaços

através de uma aproximação entre o artista, a obra e o espectador emancipado e autônomo.

Junkspace, ou Espaço Lixo, é um conceito formulado por Rem Koolhaas (2013), para

definir aquilo que resta, quando a modernização está em curso, ou melhor, aquilo que

coagula na medida em que a modernização se realiza. O autor faz uso desse termo para se

referir às sobras das construções desenfreadas que caracterizam a modernidade. Defende

que a história do tempo presente é feita de excessos, e estes restos nascem quando se

constrói, pensando na população como “massas anônimas”, em lugar de considerar homens

e mulheres com poder de escolha, reação, criação e transmissão. A partir desta ideia é

possível elaborar interligações com outros equipamentos urbanos associados a essa palavra,

que fazem sentido ao analisar as cidades e a maneira como nos relacionamos com elas.

Diversos amontoados de matéria sobre matéria, totalmente imprevisíveis, em

constante devir, podem ser atravessados por microarquiteturas subjetivas, artísticas e

performáticas. Adentrar nesses espaços (des)habitados, requer uma tomada de consciência

das micro percepções no corpo, permitindo que os afetos transitem do invisível para o

visível, tornando-os lugares de memória. A modificação do espaço - portões, paredes,

muros, através das grafias “o aprendizado está na rua!”, “Resistir Existir”, “Eu sinto tudo na

ferida, viva”, o desenho de um coração pulsante, e diversas poéticas - implica também um

atravessamento de sensibilidades no corpo, nos sujeitos históricos, artísticos e

performáticos.

Sabrina Fernandes MELO e Gloria Alejandra Guarnizo LUNA (2020), “Errâncias para (des)habitar a arte, a
estética e a cidade”, TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas, n.º5 - Espaços (Des)Habitados |
(Un)Inhabited Spaces, Funchal: UMa-CIERL/CMF/IA. translocal.cm-funchal.pt/2019/05/02/revista05/ | 15

mailto:translocal.revista@mail.uma.pt


Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas

ISSN 2184-1519 translocal.revista@mail.uma.p

Imagens 7, 8 e 9:  Fotografias   das intervenções artísticas em espaços desabitados no campus da UFPB de Pedro
de Moraes (@pedrw_moraes), 2019.

Novos agenciamentos oriundos das turbulências urbanas, da arquitetura da

desordem e das sobras da produção e consumo, permitem a composição de uma arquitetura

subjetiva. Restos de cadeiras empilhadas, desprovidas de suas funções como objetos que

permitem o sentar, podem ser classificadas como lixo, quando não lhes é dada uma nova

função ou uso. Estes restos do tempo e do ser, registrados na fotografia, foram inseridos

como acontecimento artístico e poético. Estes mesmos objetos que um dia cumpriram suas

funções como cadeiras, dispostas e inseridas na parede do Museu de Arte Popular (NUPPO),

ganham atributos outros, elas renascem como obras artísticas e como museália.

Imagem 10: Fotografia de cadeiras empilhadas em espaços
desabitados no campus da UFPB de Pedro de Moraes
(@pedrw_moraes), 2019.
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Imagem 11: Fotografia da
exposição de cadeiras no
NUPPO/ UFPB, de Mariana
Medeiros

(@artepormari), 2019.

Partindo do microcosmos do Eu, da casa, do lar; para o Outro, nas derivas e flanâncias

na rua e suas relações com o coletivo, o individual e o corpóreo, o projeto teve como

resultado a produção das cartografias de cada um dos alunos, os registros imagéticos dos

percursos realizados e a elaboração de uma intervenção urbana, pensada coletivamente

onde as experiências foram pluralizadas e reunidas em site composto por fotografias,

vídeos, desenhos, mapas e produções artísticas realizadas durante o Curso .4

Considerando quer as reflexões dos autores apresentados que pensam o espaço

construído desde a experiência corporal e sensorial, as memórias, a identificação e a

apropriação, quer as atividades artísticas propostas, verificamos que a arquitetura e a arte

podem ser problematizadas por meio das experiências vividas pelos corpos em movimento

no espaço construído. Quais sensações corpóreas uma edificação pode proporcionar? Quais

memórias uma rua, uma casa antiga, um porão podem trazer à tona? O movimento corporal

pode ser expresso na materialidade construtiva? De que forma o espaço construído pode

(in)disciplinar os corpos? Estas são apenas algumas indagações possíveis de serem

elaboradas a partir do alargamento da forma de entender/habitar/ocupar os espaços, a

estética, a arte e a cidade em diálogo com o corpo e seus deslocamentos.
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