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RESUMO 
 

Esta pesquisa-casa tem como referência poética a Casa Amarela, de Vincent Van 
Gogh, e trata-se de um exercício de escrita em residência. Nos situamos no campo 
da Performance para perseguir um relato de experiência partir do deslocamento São 
Paulo/SP - Natal/RN. Na primeira parte – Pesquisa-Casa, abordamos a noção de 
casa em uma perspectiva ampliada, tornando visíveis as subjetividades no processo 
de habitar, bem como suas relações com o processo criativo. Na segunda parte – 
Táticas Analíticas, revisitamos as caixas de objetos e as experiências de moradas 
passadas. Visitamos as residências, os trabalhos antigos, exposições e projetos dos 
quais participei. Na terceira parte, Performances invisíveis, evocamos os arquivos, 
fazendo exercícios de curadoria. Tratamos dos processos de Expulsão e 
Apagamento, e também algumas diferentes visões do conceito de Afeto. Alguns 
processos criativos e produtos estéticos foram produzidos ao longo da pesquisa. 
Como produto artístico apresentamos a instalação de mesmo título da pesquisa, no 
LABPerformance UFRN/DEART.  

Palavras-chave: Residência artística. Performance. Apagamento. Processo de 
criação. Memória.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  



ABSTRACT 

 
This house-research has The Yellow House, by Vincent Van Gogh, as poetic 
reference, and it is a writing exercise in residence. We are located in the field of 
Performance to pursue an experience report about the displacement São Paulo / SP 
- Natal / RN. In the first part - House-research, we approach the notion of house in an 
extended perspective, making visible the subjectivities in the process of dwelling, as 
well as its relations with the art creative process. In the second part - Analytical 
Tactics, we revisit the boxes of objects and the experiences of past addresses. We 
visited the residences, the old works, exhibitions and projects of which I participated. 
In the third part, Invisible Performances, we evoke the archives by doing curative 
exercises, dealing with the processes of Expulsion and Erasure, and also some 
different views of the concept of Affection. Some creative processes and aesthetic 
products were produced throughout the research. As an artistic product we present 
the performing installation LABPerformance UFRN / DEART. 

Keywords: Artistic residence. Performance. Erasure. Creative Process. Memory  
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PARA UMA ESCRITA EM RESIDÊNCIA 

Essa pesquisa é uma investigação performática, que parte da visita aos meus 

próprios arquivos e memórias, atravessados por recortes das teorias de autores 

como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Saskia Sassen, Michel Foucault, Roland 

Barthes, Giorgio Aganbem, Christine Greinner entre outros. O projeto, que em sua 

maior parte foi de natureza prática, consistiu em residir artisticamente como 

experimento de longa duração entre 2017 e 2019. Assim foi possível mergulhar nas 

experiências corporais e afectivas observadas e relatadas nessa dissertação.  

Figura 1: vista do pergolado lateral da Casa da Ponta Negra. A presente escritura se configura como 
Pesquisa-casa de um leitor e habitante que persegue fantasmas, os autores mortos, as casas 
antigas, as conexões remotas.  

 
Fonte: arquivo do autor (Vicente Martos Moreira, 2017) 

As práticas, que em múltiplos momentos atravessaram essa experiência, articularam 

redes com outros estudantes, artistas, instituições e possibilitaram produções 

artísticas e acadêmicas. Os produtos desse processo apresentam-se em diversos 

formatos, como vídeos, programas de rádio e performances.  

Podemos pensar a Pesquisa-casa como uma metáfora do espaço, onde operam 

desejos, intimidades e outras políticas do corpo. Esses afetos são moderados pela 

experiência de constituir ou relacionar-se com a casa. As metáforas espaciais em 

relação à casa são muitas; os estudos clássicos de Gastón Bachelard (1989) já 

apontavam para a existência de múltiplas camadas de subjetivação que envolvem o 

espaço habitado.  

Em uma Pesquisa-casa, o residir, território subjetivo por excelência, se dobra na 

autoria enquanto ação performática de construção artística e de pesquisa. O 

trabalho dissertativo que aqui apresento decorre da experiência viva. Estamos 
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admitindo então uma postura performática de escritura: ao dobrar-me para dentro da 

casa, amplio o espaço de seus cômodos em novas experiências enlaçadas com 

memórias antigas. Assim se dá a exploração: pela via do relato. A escrita, quando 

realizada em residência, se situa no território da Performance, pois o objeto de 

estudos está muito próximo daquele que escreve: este é um relato que se desdobra 

do corpo em sua casa, tencionando a emergência das Performances Invisíveis. 

Roland Barthes nos lembra das mudanças de paradigmas da autoria na escrita, em 

sua obra O Rumor da Língua (1988). Barthes defende que a autoria da escrita está 

além do autor enquanto sujeito. Esse não opera na invenção de texto, mas na 

manipulação da linguagem: "O escritor só pode imitar um gesto sempre anterior, 

jamais original; seu único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las 

contrariar-se umas pelas outras, de modo a nunca se apoiar em apenas uma delas" 

(BARTHES, 1988, p. 69).  

A partir das várias casas e espaços em que estive em residência, desenvolvi as 

cenas, exposições, ações, encontros, compartilhamentos. Essas escrituras partem 

das minhas próprias narrativas apagadas – ao observar a minha intimidade 

encontrei as Performances Invisíveis.  

Joachin Azevedo Neto (2014), ao comentar o já referido ensaio de Barthes, nos diz: 

"o livro não é gestado antes de sua escrita. Todo ato de escritura é uma prática 

performática, ou seja: é um ato que reside no espaço do aqui e agora" (NETO, 2014, 

p. 155). Dessa forma, o autor é aquele que manipula os códigos de escrita, e sua 

escrita constrói uma colcha de retalhos.  

Deleuze e Guattari, quando propõem o modelo do rizoma, explicam o princípio da 

multiplicidade, e defendem que o autor não é apenas uma voz, mas sim um conjunto 

de vozes que ecoam naquela que se pronuncia. Ele é múltiplo. O múltiplo, ao ser 

tratado como substantivo, perde qualquer relação com o sujeito central. 

"Escrevemos o Anti-Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita 

gente" (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 11).  

O exercício de escrita foi uma primeira etapa metodológica da pesquisa, na qual me 

engajei com outros autores na escrita de artigos acadêmicos. Utilizei a tática de 

mergulhar nos arquivos, explorando também relatos de outros autores quando esses 
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se aproximavam do referencial teórico da pesquisa, gerando textos em coautoria 

que foram publicados em periódicos e discutidos em congressos.   

Na análise de Foucault (1992), segundo comentadores, a figura do autor enquanto 

sujeito não é negada, mas a própria noção de sujeito é elevada à condição da 

multiplicidade. Nos universos acadêmicos e literários, o autor também surge como 

aquele que agencia diversos discursos, passando a operar como função de autor. 

Essa função possibilita a produção de muitos outros discursos, que são ao mesmo 

tempo novos e desdobramentos de um discurso original.  

Assim como os textos, se fragmentarmos a presente pesquisa em suas emergências 

estéticas e políticas encontraremos trabalhos em que diversas vozes são 

agenciadas. No projeto Reperformar o Afeto, por exemplo, realizado pelo 

LABPerformance, em suas três edições, pudemos experimentar o contato com os 

estudantes da graduação em Teatro da UFRN, e também com os artistas da cidade, 

que atuam em várias linguagens na cena de Natal. Fomos atravessados por 

professores-performers  

Já para o filósofo Giorgio Agamben, (2007) a autoria é também um princípio 

operante, mas esse princípio opera como gesto, agenciando também o leitor. O 

autor aponta para a importância do compartilhamento dessas escrituras. tal gesto é 

uma ação espontânea e enigmática que ultrapassa o limite da linguagem, em um 

processo comunicacional que provoca o leitor a responder ao texto: é de sua 

responsabilidade dar a palavra final. Nesta pesquisa existe a minha voz implicada 

com a voz de outros, expressos aqui pelos agenciamentos com os autores e artistas. 

Ao organizar esta dissertação, agencio uma terceira voz: a do leitor. 

Encontro-me aqui diante do leitor, mostrando o resultado desta pesquisa. Escrever 

implicou em colocar-me nas sombras, colocar a vida em jogo. A proposta de escrita, 

nesta Pesquisa-Casa, é expressa como a vida infame, território não-representativo; 

é o lugar do estabelecimento de uma ética, uma forma de vida.  

Em uma segunda etapa metodológica abordamos a noção de casa segundo outras 

perspectivas em debates contemporâneos que ampliam o objeto, atribuindo a ele 

uma roupagem política e social.  
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Expulsão e Apagamento são conceitos explorados pela socióloga Saskia Sassen 

(2017), e estão presentes nesta pesquisa, desenvolvidos em um capítulo posterior. 

Esses movimentos de forças políticas e econômicas configuram diásporas nas 

cidades contemporâneas que envolve deslocamentos: a gentrificação e a 

especulação imobiliária, uma vez que a questão da moradia é cada vez menos uma 

atribuição do estado e cada vez mais está implicada no sistema capitalista.  

Apesar de constar na constituição brasileira desde 19881, a moradia talvez nunca 

tenha sido um direito básico de fato assegurado pelos governos a todas as pessoas. 

Essa discrepância vem sendo pauta de organizações da sociedade civil2 durante as 

últimas décadas, que se articulam através de ocupações de prédios abandonados, 

para reivindicar novas dinâmicas de acesso ao espaço como no caso do 

Condomínio Cultural, que será relatado na primeira parte desta pesquisa. Esses 

movimentos são exemplos de ativismo3. Ao ocupar, propõem novas metáforas, 

como a dos deslocamentos artísticos.  

Táticas analíticas, segundo a sociologia de Saskia Sassen, é o movimento de olhar 

para as pequenas coisas, as culturas, emergências de subjetividades que estão 

apagadas. No processo artístico que instaurei nesta residência artística utilizei as 

táticas analíticas como uma proposta para evocar os meus próprios arquivos 

apagados – os fantasmas, autores mortos que estavam nas sombras. E assim, 

nesses deslocamentos artísticos, as performances deixam de ser invisíveis.   

Renato Cohen (2002) nos fala da Performance como uma arte que se apropria do 

espaço urbano e dos contextos cotidianos. São construções que partem, por um 

lado, do efeito espetacularizado do mundo tal como se apresenta, e por outro, do 

espelhamento da artisticidade no olhar estetizante. A partir de Renato Cohen (1956 - 

2003), pude elaborar melhor as performances desenvolvidas nesta dissertação, 

                                                
1 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. Disponível em 
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_17.03.2015/art_6_.asp  
2 O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um dos principais exemplos de 
resistência nas regiões agrárias; a Frente de Luta por Moradia (FLM), por sua vez, atua em centros 
urbanos, principalmente na cidade de São Paulo, sendo responsável por famosas ocupações como o 
Hotel Canbridge e a rua Mauá.  
3 Ver Ocupação Hotel Canbridge, documentário, dir: Andrea Mendonça, 2015.  
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seguindo uma ontologia de implicação entre arte e vida, em que a Performance está 

ligada à um movimento maior: a live art. Essa denominação dá conta não apenas da 

arte que acontece ao vivo, na frente das pessoas, mas também à arte que é viva. 

Nesta exploração, que é dialética, apontei para uma artisticidade que está localizada 

no cotidiano, através da ritualização de atos comuns como dormir, comer, mover-se, 

no sentido de aproximar a cena da Performance da vida em si.  

Referenciamos em nossa Pesquisa-Casa o legado de Cohen. A sua obra é 

referência brasileira nos estudos da Performance que atravessam esta pesquisa-

casa, guiando a ocupação dos cômodos através das noções de trabalho em 

processo “Work in progress” e da multiplicidade de lugares e vozes que compõem a 

minha casa atual, na rua Jornalista José Mussoline Fernandes, 123D, no bairro da 

Ponta Negra, em Natal/RN. Nesta casa acionei a intimidade como fio narrativo para 

elaborar performances como Cinevirilha e Isto Não É Uma Festa, trabalhos que 

produzi em parceria com outros artistas4 e que compartilhei com o público na 

finalização desse recorte.  

Nesse processo criativo, admitimos a escrita enquanto estratégia prática para 

criação de metáforas do que foi residir em uma pesquisa de Mestrado durante esses 

dois anos. Aqui encontro-me na posição de pesquisador e autor enquanto performer. 

O deslocamento a Natal possibilitou revisitar os meus arquivos com outras luzes, 

mergulhou meu corpo em novas paisagens e mudou a minha localização na rede de 

afetos. Dessa forma, foi possível corporificar a teoria e promover encontros poéticos.  

  

                                                
4 São eles: Vinicius Dantas e Bruno Oliveira (Xarvs).  
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1. PESQUISA-CASA 

NO INÍCIO, A CASA ERA UMA CAIXA DE SAPATOS 
Aproximadamente aos sete anos de idade a professora de Educação Artística do 

primeiro ano do Ensino Fundamental nos propôs o exercício de recriar através da 

construção de uma pequena maquete, o quarto de Van Gogh apresentado na 

famosa pintura. Dentro de uma caixa de sapato, usando sucata, tinta e cola, construí 

os móveis e os dispus no espaço. Lembro de ter Derrubado a "parede" da porta para 

ter a correspondente perspectiva do artista.  

O quarto de Van Gogh foi a primeira obra de arte em que habitei.  

Figura 2: Quarto em Arles, pintura de Vincent Van Gogh (1988)  

 
Fonte: Van Gogh Museum, disponível em https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0047V1962, 

visitada em 03/04/2019 
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PRIMEIRA TRANSMISSÃO5 
[Boa tarde, caros leitores/ouvintes dessa transmissão radiofônica. Estamos agora 

em 2016, ano em que começo a me deslocar em várias direções distintas. Você está 

ouvindo River Anacostia, música de PJ Harvey para o álbum Hope Six Demolition 

Project.  

Em São Paulo/SP, mais mudança de casa: do apartamento da rua Topázio, no 

bairro da Aclimação, me desloco para o imóvel da rua Clélia, na Lapa. No meio do 

ano, entre junho e agosto, duas viagens de férias a países europeus, continente 

para o qual nunca havia ido antes. Em Barcelona, festival de música internacional, 

com direito à show do Radiohead, PJ Harvey e Sigur Rós.  

De volta ao Brasil, ocupações em escolas e manifestações de estudantes 

secundaristas aquecem o noticiário. Desde 2013, a indignação com o tratamento 

dos governos em relação a manifestantes em geral tem aumentado muito, mas 

nesse instante, em que os policiais tratam no porrete os adolescentes ávidos por 

educação, temos uma pista da dimensão do golpe que está por vir. Escolas são 

ocupadas. A mídia independente manifesta-se a favor dos jovens, e cobre as 

ocorrências. A grande mídia se cala. Mais uma vez, e mais do que nunca, é preciso 

estar atento e forte.  

Agora o som que ouvimos é um diretor de cinema gritando com seu assistente: pelo 

amor de deus, você ainda não conseguiu resolver isso? chame essa produtora aqui, 

eu vou dar a vocês mais cinco minutos para cobrir a parede com essa folhagem, 

estamos dependendo só disso para filmar. Ouvimos também passos apressados de 

um lado para o outro; múltiplas vozes monótonas; apitos dos rádios de comunicação 

interna, pessoas aparentemente falando sozinhas em seus headphones. Um set de 

filmagem é sempre essa coisa caótica de pessoas dando muita importância para 

detalhes bobos que sequer serão notados pelo grande público.  

Desde 2014 tenho trabalhado como produtor e assistente de direção de arte em 

cinema publicitário. Em outras palavras, executo ideias mirabolantes que os criativos 

de grandes agências elaboram para fazer com que você, leitor/ouvinte, gaste seu 

                                                
5 Ao decorrer da dissertação vamos fazer intervenções através desses programas de rádio, que já 
faziam parte de meu processo criativo antes da pesquisa, e que aqui se torna ferramenta para um 
melhor relato sobre o estado de residência.  
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dinheiro suado comprando produtos supérfluos. Os nossos clientes são poderosos: 

a Pepsi, a Claro, a TIM, para citar os mais conhecidos. Há também os menos 

conhecidos, como indústrias farmacêuticas e marcas de roupas, mas que movem 

montantes de dinheiro do mesmo jeito. Esse é outro deslocamento necessário: 

mover-me dessa função, que vem comendo minha pulsão criativa.  

Em 2016 desfruto de um momentos mais promissores em meu percurso profissional, 

para falar em termos financeiros. Vários deslocamentos foram possíveis graças ao 

trabalho nos sets de filmagem, deslocamentos como esses citados e também outros, 

a trabalho, em filmagens externas que eram muito exaustivas, mas ao mesmo tempo 

muito empolgantes. Os trabalhos são independentes entre si, estamos uma hora 

filmando uma coisa e logo que acabamos já começamos outro filme, de outro 

cliente. Por conta disso, encontro em meu cotidiano dificuldades para fazer 

performances. Realizo apenas algumas tímidas ações na cidade, tentando 

acompanhar as manifestações. No segundo semestre, outro deslocamento: uma 

residência artística em Natal/RN, a convite de Naira Ciotti, chamada 

REPERFORMAR O AFETO. Aviso o diretor que deixarei as filmagens a partir de 

Setembro. Não quero mais ficar nesta cidade. São Paulo é incrível, mas talvez eu 

não esteja mais dando conta de seu ritmo. A ida a Natal também vai servir para 

encontrar um mirante, um lugar onde eu possa por algum tempo olhar para longe, 

me deparar com a pequenez de meu corpo perante o mundo. Talvez lá, talvez na 

frente de uma duna, eu consiga enxergar um lugar para onde ir. Por agora, tenho 

apenas um lugar de onde fugir, um corpo produtivo a deixar de perseguir.  

Nesta primeira parte da escritura, vamos trilhar os percursos de chegada na cidade 

de Natal, desde a elaboração de minha própria relação com os espaços de morada, 

e também a reterritorialização em novas casas alcançadas. Nesta sessão meu corpo 

está ainda saindo de sua ruptura, ainda se recupera dos primeiros passos da 

jornada. Na chegada, observamos mais claramente o trajeto cumprido. Uma nova 

casa me obriga administrar com mais consciência as subjetividades que deixamos 

escapar em nossas rotinas ordinárias.  

Eu me despeço agora desta transmissão, e deixo vocês com o que pude acumular 

desse primeiro território: o som de comunicados falados nas caixas de som do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos. Fazem últimas chamadas, avisam a abertura 
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do embarque no portão de número 237; pessoas, que ao caminharem empurrando 

suas bagagens ostensivas geram uma malha de vozes, variando intensidades, 

timbres e emoção.  

Desejo a todos uma boa tarde, vou ficando por aqui]  

 

CHEGADA 
Os mecanismos de instauração das residências artísticas são bastante variados; a 

duração, as linguagens envolvidas, os materiais disponibilizados, profissionais, sítios 

de imersão etc. Tudo varia, e tudo faz variar a produção do artista que se coloca em 

residência. Por estar sempre de mudança, faz do próprio deslocamento o ponto de 

partida de criação. 

Esta Pesquisa-Casa é um exercício de escrita em residência, onde partimos da 

sugestão de uma casa ancestral, elaborada a partir das casas acumuladas ao longo 

da vida (BACHELARD, 2009). Nos valemos da dinâmica deslocamento - residência - 

performance para fazer emergir a casa ancestral no encontro com as atuais 

moradas deste artista-autor.  

A chegada na cidade de Natal aconteceu em uma casa no bairro de Lagoa Nova, 

próximo ao campus universitário da UFRN. Este primeiro endereço habitei por 

quarenta dias, compartilhando a morada com outros quatro artistas que participavam 

do mesmo evento6. Posteriormente me mudei para a casa da Ponta Negra, onde 

morei por quinze meses.  

Muitos exercícios de escrita foram feitos durante este intervalo de tempo, em geral 

artigos que divulgamos em revista ou em eventos acadêmicos. Nesta habitação, que 

ocorre durante o período do Mestrado em Artes Cênicas da UFRN, discutimos 

muitos assuntos, em especial o Circuito dos Afetos (SAFATTLE, 2016) e as 

dinâmicas de Expulsão e Apagamento na perspectiva da economia global, 

(SASSEN, 2017).  

Em março de 2018, passo a habitar a terceira casa em Natal, ainda na Vila de Ponta 

Negra, onde resido até hoje. As novas casas e o exercício de viver durante vinte e 

                                                
6 REPERFORMAR O AFETO, DEART/UFRN 2016 
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seis meses em Natal/RN encontra-se expresso nesta escritura como relato dessa 

performance expandida (o conjunto de deslocamentos),  estendida pelo tempo 

(aproximadamente vinte e sete meses). Esses deslocamentos configuram de forma 

simbólica um processo de habitação do que nomeamos aqui como Casa Amarela, 

livremente inspirada na Casa Amarela (1988) de Van Gogh.  

A CASA AMARELA 
A Casa Amarela representa uma passagem importante na biografia do artista 

Vincent Van Gogh - que dispensa apresentações por se tratar de um artista do 

cenário bem estabelecido da Arte (podemos chamar de Grande Arte). Em busca por 

uma experiência de criação que estivesse mais enlaçada com a própria vida, o pintor 

holandês mudou-se da cidade de Paris para Arles, no sul da França, em agosto de 

1888. A Casa Amarela (1988), retrata o sobrado situado na Place Lamartine onde 

Van Gogh morou. Neste período, o pintor realizou alguns de seus mais famosos 

trabalhos, entre eles o Quarto em Arles (1888).  

Na leitura de suas cartas, quase todas para o irmão Theo, minha impressão o 

caracteriza como um artista da experimentação, transitando por diversas técnicas 

como o desenho, a pintura a óleo e a aquarela. Também me chamou a atenção o 

seu engajamento em observar os estados do próprio corpo durante seu processo 

criativo; um corpo enfermo que busca cuidar de si7. Sobretudo, um corpo que 

compreende o deslocamento como disparador de subjetividades.  

                                                
7 O cuidar de si é uma exploração que vem desde a filosofia clássica, em Platão, e que é retomado 
por Michel Foucault como a busca por uma outra filosofia crítica, que não determina as condições e 
os limites de conhecimento do objeto, mas as condições e as possibilidades indefinidas de 
transformação quando aplicadas no sujeito. (ver FOUCAULT, Hermenêutica do Sujeito, 1982, p. 145) 
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Figura 3: casa em Jatobá, comunidade quilombola em Patu/RN.  

 
Fonte: arquivo do autor (Vicente Martos Moreira, 2018) 

Em Van Gogh, habitar é uma força que cria. No contexto desta pesquisa evocamos 

sua poesia e o seu caráter inovador e humano, ao conceber um projeto de 

coexistência entre espaços de moradia e trabalho para ampliar suas pulsões 

criativas; tanto na vida, quanto na arte. A experiência de Van Gogh aqui será lida 

como um exercício laboratorial de desterritorialização e reterritorialização8, onde o 

pintor se coloca em estado expandido de experimentação e escuta. Conforme 

aponta em carta de junho de 1888:  

Passei uma noite à beira do mar na praia deserta. Não foi alegre, 
mas tampouco foi triste: foi belo. O céu, de um azul profundo, estava 
salpicado por nuvens de um azul ainda mais profundo que o azul 
fundamental de um cobalto intenso, e por outras de um azul mais 
claro, como a alvura azulada de vias lácteas. No fundo azul as 
estrelas cintilavam claras, adiamantadas mais como pedras 
preciosas, que para nós - mesmo em Paris - seria o caso de dizer: 
opalas, esmeraldas, lápis-lazúli, rubis, safiras. O mar, de um 
ultramarino muito profundo, a praia, pareceu-me de um tom violeta e 
ruço pálido, com moitas sobre a duna (de cinco metros de altura a 
duna), moitas azul da Prússia. Agora que vi o mar aqui, percebo toda 
a importância que tem ficar no Midi, e sentir que é preciso exagerar 
ainda mais a cor - a África não estando longe daqui. (VAN GOGH, 
1888, p. 244) 

                                                
8 Desterritorialização e reterritorialização são conceitos centrais na obra de Gilles Deleuze e Félix 
Guattari, que consiste em adotar um chamado “olhar estrangeiro” para as coisas à nossa volta. Um 
território é o espaço de organização e estabelecimento de uma ordem própria; desterritorializar, por 
sua vez, é a ação de desordem e fragmentação na busca por novos saberes a partir de uma 
percepção diferenciada que está aberta para descobrir outras idéias além das previstas. 
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Reverenciamos seu deslocamento inicial e propomos o nosso próprio: de São Paulo 

ao Rio Grande do Norte, vibramos em nossos corpos a presença de Van Gogh 

enquanto corpo movente rumo a relações mais íntimas com o trabalho. A dimensão 

sensível de sua entrega pulsa criativamente no presente estudo, e nos inspira a 

perseguir um estado de residência. 

DESLOCAMENTO E ESTADO DE RESIDÊNCIA 

Em viagem para Amsterdam com a artista Rita Cavassana (2016), entre diversas 

conversas, chegamos a sugerir pistas para um estado de residência. O termo 

residência nos pareceu pertinente para falarmos de aspectos subjetivos da 

experiência de nos deslocar para um contexto tão distinto, e também por estarmos 

contaminados com processos criativos em imersão que fizemos anteriormente. A 

viagem, somada às experiências de deslocar-nos de nossos lugares comuns para 

laboratórios de criação em residência, nos remeteram à ideia de que o 

deslocamento era disparador de subjetividades. 

O deslocamento é justamente um fator exaltado no Mapeamento das Residências 

Artísticas do Brasil, que foi realizado pela FUNARTE em 2014. Em artigo de 

apresentação do volume, a historiadora Ana Vasconcelos, que na época era chefe 

de divisão do Centro de Programas Integrados – Cepin/Funarte, argumenta que, 

para o artista contemporâneo, é de extrema relevância o ato de se deslocar para ir 

ao encontro do outro. O deslocamento a uma nova realidade possibilita o contato 

com outras dinâmicas de espacialidade, outras relações humanas, políticas, bem 

como outros de si, outros de nós, outras de nossas atualizações no tempo e espaço. 

As residências significam o estabelecimento de uma rede de trocas, expandindo o 

alcance de suas ações culturais, da formação e difusão de pensamentos e produtos 

artísticos. 

(...) a residência artística é um movimento de se deslocar no tempo e 
no espaço para encontrar o outro, entendido no sentido literal, o 
‘outro-outro’ a partir da troca, mas também o seu ‘eu-outro’, aquele 
que você só encontra a partir da experimentação (VASCONCELOS, 
2014, p. 21). 
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Na perspectiva social e micropolítica, podemos citar o exemplo dos programas de 

residências artísticas em Pontos de Cultura9, ação do Governo Federal que ocorreu 

de 2011 à 2012, que teve abrangência nacional, onde o principal mote de trabalho 

era o intercâmbio de artistas entre os estados do país, com permanência temporária 

nas instituições registradas. Os artistas recebiam apoio para o compartilhamento de 

seu trabalho, que nos objetivos do projeto deveria cumprir duas metas essenciais: a 

oxigenação do processo artístico através do deslocamento a novos sítios, e também 

dos próprios sítios que recebiam um corpo criativo externo.  

Ainda no Mapeamento realizado pela FUNARTE, o artista e curador Amílcar 

Packer, em seu artigo “Resiliências Artísticas”, nos apresenta uma reflexão da 

residência artística como deslocamento, argumentando que esse poderia ser uma 

estratégia para driblar impedimentos de caráter econômico. Segundo Packer, ao 

colocar-se em outro contexto, o artista se vê livre das obrigações de produtividade 

do sistema capitalista neoliberal ao qual a vida cotidiana está envolvida. Para o 

autor, as residências artísticas: 

[...] propõem a mobilidade dos profissionais das artes como meio de 
criar condições propícias para a pesquisa […], promovendo 
literalmente a desterritorialização como condição básica da criação. 
Isso se daria proporcionando temporalidades distintas das exigidas 
pelo vigente sistema de aceleração da produtividade, como as 
universidades, que deveriam resguardar e ampliar as condições 
mínimas para o pensamento, dentre elas o tempo e a sua não 
instrumentalização. (PACKER, 2014, p. 28) 

Por outro lado, as residências vêm sendo utilizadas pelo Sistema de Arte como uma 

ferramenta de alpinismo social, atribuindo valor aos projetos idealizados por 

instituições como museus ou galerias. Isso ocorre quando o artista se dispõe 

integralmente ao espaço e às suas programações, fazendo com que se catalisem 

questões projetuais como adequação financeira, formação de público e 

desdobramentos pedagógicos. Assim, as residências se tornam uma maneira de 

inserir o artista no circuito das instituições.  

                                                
9 Os Pontos de Cultura são entidades reconhecidas e apoiadas financeira e institucionalmente pelo 
Ministério da Cultura para desenvolverem ações socioculturais em suas comunidades. De acordo 
com a página do SEBRAE, estas iniciativas já somavam, em abril de 2010, quase 4 mil, em 1.122 
cidades brasileiras. Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pontos-de-cultura-
saiba-como-funcionam,443d7b008b103410VgnVCM100000b272010aRCRD visitada em 21/01/2019  
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Apesar disso, é preciso admitir o potencial das residências em facilitar um olhar mais 

crítico ao meio, libertando a produção dos implicadores capitalistas e aproximando 

de fato arte e vida e colaborando para o desprendimento das amarras do mercado 

de arte e suas demandas.  

Talvez seja pela recusa ao trabalho entendido como restrição das 
atividades humanas ao mundo capitalista produtivista, que as 
residências possam oferecer aos profissionais das artes uma 
situação não apenas privilegiada, porém realmente crítica em relação 
aos paradigmas operantes. (PACKER, 2014, p. 37) 

Na perspectiva do deslocamento, entendemos que a residência artística pode ser 

proposta como um estado daquele corpo que se desloca de seu lugar de origem, 

seguido de sua reestruturação em um novo contexto. O deslocamento em residência 

artística compreende em si mesmo o des-território e o re-território: abandono, 

movimento e reconstrução. 

Sendo assim, cuidei primeiramente de me deslocar. Ao sair de minha cidade - 

Guarulhos/SP, me mudando para Natal/SP, realizei um dos meus maiores 

deslocamentos. O plano para estar na cidade era realizar uma pesquisa de 

Mestrado em Artes Cênicas na UFRN, sendo este um exercício de relato 

performático a partir da prática de residir artisticamente.  

Muitas foram as atividades que envolveram este período de dois anos e meio de 

pesquisa, expressas aqui na programação do Laboratório de Pesquisa em 

Performance e Teatro Performativo, o projeto de pesquisa Reperformar o Afeto com 

seu evento homônimo, o projeto de extensão Trilhas Potiguares, entre outras.  Mas 

se a pesquisa tem agora um arquivo de ações e conteúdos (se a casa agora tem 

seus móveis próprios), é preciso entender de onde eles vieram. Portanto faremos 

uma passagem a territórios que pertencem às minhas moradas pessoais.  

A CASA MÚLTIPLA 
Para delinear um estado do meu próprio corpo ao me deslocar trazemos 

rapidamente alguns aspectos da fenomenologia, em sua proposta de imaginário que 

se refere à noção de casa que gostaríamos de explorar. A partir dos estudos de 

Gastón Bachelard (1989), podemos olhar para o residir enquanto um estado de 

corpo. O autor nos traz a ideia da casa como um arquivo de imagens que são 

produzidas e colecionadas pelos corpos ao longo da vida. Essas imagens vão 
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formando uma coleção, com a qual o corpo se relaciona em cada gesto de seu 

habitar. Quando nos mudamos para uma nova casa, carregamos simbolicamente - 

no corpo, no gesto, na ação de intervir em um espaço, todo o conjunto de casas que 

já habitamos anteriormente. Neste ato de residir, acessamos a memória e 

estabelecemos contato com espaços distantes de nossas vidas. Assim, memória e 

imaginação se fundem. 

a casa não vive somente no dia-a-dia, no curso de uma história, na 
narrativa de nossa história. Pelos sonhos as diversas moradas de 
nossa vida se interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos. 
(BACHELARD, 1989, p. 25). 

Residir é acessar um arquivo de casas e reperformá-lo. Por ter habitado dezessete 

casas, constato uma performance mais clara: em algumas casas pude experienciar 

passagens mais marcantes da minha vida. A elas me levam a memória a partir do 

contato com cada cômodo: na infância, por exemplo, a sala era o lugar de estar no 

dia a dia, onde era seguro e organizado o bastante para dispor os brinquedos, 

assistir à televisão, brincar com minha irmã. Outra constatação: em cada casa 

habitada, a intensidade na relação com um ou outro cômodo variou, e isso poderia 

ser um processo relativo às diferentes fases da vida. Na adolescência, o meu 

cômodo talvez tenha sido o quarto; neste deslocamento, identifiquei que o ponto 

inicial é o sótão. 

Para me deslocar, primeiramente foi preciso arrumar a mudança. E para isso, recorri 

ao sótão, cômodo no qual venho depositando objetos, assuntos, relações. Adentrar 

esse cômodo e vasculhar os seus cantos é elaborar um corpo hábil para se 

deslocar. Olhar o sótão serve aqui como um exercício de fruição entre memória e 

propósito.  

O SÓTÃO, ou: COMO VIAJAR PELO TEMPO   
Entendo que o sótão é o cômodo do qual estou partindo.  

Este é o cômodo da memória, dos passados, onde o corpo se permite acumular. 

Aquele lugar que muitas vezes é transformado em escritório, nas residências das 

pessoas mais moderninhas. Nas terras brasileiras, o cômodo sótão está geralmente 

restrito às casas mais ricas, daqueles moradores que importam valores e hábitos 

estrangeiros. Mas não vamos nos refutar a isso, estamos aqui falando 
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genericamente de um espaço de guardar as coisas que não usamos, mas que, por 

razões muito diversas, insistimos em manter.  

Atualmente, a casa da minha família - onde atualmente mora apenas minha mãe, 

funciona para mim como um sótão: repositório de caixas e objetos que acumulei ao 

longo dos trinta e quatro anos de vida, durante os quais morei em dezessete casas. 

Hoje, todas essas casas estão guardadas em um mesmo endereço.  

Em minha casa da memória, o sótão era um quarto independente, construído acima 

do escritório de minha mãe, do lado de fora, já no quintal. Ao lado da lavanderia, que 

dividia parede com o referido escritório, brotava uma escada caracol cinza por onde 

se podia subir, confortavelmente, um corpo de criança. Lá em cima, com imponente 

vista para os telhados vizinhos, localizava-se um pequeno quarto com porta de 

madeira e um minúsculo vitrô.  

Os adultos tinham dificuldade em subir a escada, o tamanho de seus corpos os 

obrigava a passar por ela meio de lado, com os pés contrariando o sentido dos 

degraus. Frequentemente tropeçavam, e o receio de cair lhes desencorajava a 

subida. Como já mencionado sobre a natureza dos sótãos, lá se guardavam as 

coisas que não precisavam estar disponíveis no dia a dia, coisas de meus pais, 

presentes inúteis que tinham ganhado ainda no casamento, fotografias antigas, 

brinquedos quebrados etc.  

Com a pouca frequência dos demais moradores, o tempo foi tornando aquele 

espaço em um cômodo "mais meu". Ali eu construí uma noção de intimidade que 

não se pode explicar objetivamente: eu podia estar só, em uma casa de cômodos 

muito compartilhados com os outros membros da família, ao mesmo tempo que 

podia entrar em contato com elementos de um passado que não me pertencia, 

artefatos antigos que me remetiam a anos nos quais eu sequer era vivo e, talvez por 

isso, tanto me fascinava. Era uma forma de viajar pelo tempo.  

O que ocorre é que este cômodo me impregnou o corpo. Mais do que isso, me 

convenceu o corpo, e ainda hoje a relação que estabeleço com os objetos, 

respondem à sua dinâmica. Assim como no cômodo da escada-caracol, encontro 

aqui os objetos guardados e coisas que me nutrem apenas por saber que estão ali. 

Não há necessariamente uma relação de utilidade: por vezes, toco o que foi o meu 
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primeiro livro, folheio suas páginas já amareladas, leio uma ou duas palavras que 

escrevi à mão em sua folha de rosto; um dia, tive esta sensação pela primeira vez, 

senti o seu peso, tive essa letra. Manter o objeto não apreende a experiência da 

novidade, mas por vezes me permite lembrar como foi.  

Não farei uma seleção de objetos para esta mudança. Vamos levar o que acumulei 

no sótão. Dezessete mudanças envolve o desenvolvimento de uma técnica de 

armazenamento constante, e portanto tudo já está arrumado em caixas. Toca a 

campainha, desço as escadas abrindo a porta amigos e familiares mais próximos, 

que estão já prontos para me ajudar a carregar. Café para todos, água e “coisas 

para beliscar”. Em poucos minutos o caminhão estaciona em frente à garagem, 

buzinando duas vezes. Chegou a hora.  

A MUDANÇA 
A primeira casa que morei em Natal fica no bairro de Lagoa Nova, próximo ao 

campus Universitário, durante a residência artística já mencionada e prevista para 

durar dez dias, no segundo semestre de 2016. O processo acabou se estendendo 

por conta da seleção de ingresso no Mestrado em Artes Cênicas, totalizando dois 

meses. Desse tempo, apenas um mês foi vivenciado neste sobrado de arquitetura 

esquisita, um misto de modernismo com elementos futuristas.  

Me recordo que a casa era realmente muito próxima do Campus, avizinhando-se à 

residência estudantil e ao Restaurante Universitário. Por não conhecer muita gente 

na cidade, me apeguei aos livros e ao computador para elaborar um projeto e me 

preparar para a seleção. Importante mencionar aqui que a casa possuía uma boa 

biblioteca e algumas obras de arte, de forma que, apesar do sentimento de solidão 

se fazer presente em alguns momentos, era sempre possível apelar à companhia 

dos autores e das imagens penduradas na parede. Às vezes, à noite, saía para 

caminhar em torno do batalhão do Exército10, chegando ao bairro vizinho de Nova 

Descoberta. Lá era possível tomar cerveja por um preço mais acessível ou ainda 

assistir a um espetáculo no barracão da cia. Clowns de Shakespeare11. Apesar dos 

                                                
10 7º BE CMB - Batalhão de Engenharia de Combate, localizado à rua Djalma Maranhão, s/n - Nova 
Descoberta, Natal - RN  
11 A Cia. Clowns de Shakespeare foi criado em 1993 em Natal, e vem, desde então, desenvolvendo 
uma investigação com foco na construção da presença cênica do ator sob uma perspectiva 
colaborativa. Sua trajetória e maiores informações podem ser obtidas através do endereço: 
www.clowns.com.br (visitado em 21/01/2019)  
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rumores de violência, não me sentia ameaçado em Natal. Neste período, aos 

poucos, fui me aproximando dos estudantes da graduação em Artes Cênicas e 

outros, que organizavam protestos, festas e confraternizações.  

Após decidir que de fato residiria na cidade, achei plausível a busca por outra casa. 

Para sair de São Paulo verdadeiramente, um dos primeiros impulsos era abandonar 

o modelo urbanístico do bairro em que estava, com ruas feitas para priorizar os 

automóveis, muros e portões altos, em geral com cercas elétricas, câmeras de 

vigilância etc. Esses elementos me remetiam à metrópole e ao ritmo urbano do qual 

decidi abrir mão. Também me alimentava o desejo de morar perto do mar, em uma 

casa que pudesse ver a rua, conhecer vizinhos e manter uma relação mais próxima 

com os comerciantes locais.  

Encontrei um imóvel térreo na Vila de Ponta Negra, algo absolutamente inesperado 

por mim: adaptada de uma casa padrão de conjunto habitacional, era cheia de 

"remendos" (especialmente no telhado), possuía uma sala ampla com capacidade 

para no mínimo três ambientes, um quarto-suíte (que foi ocupado pela artista R.C., 

com quem morei por doze meses nesta casa), um escritório transformado em quarto 

(minha habitação), terraço na parte de trás e um quintal gigantesco, de proporções 

que não posso precisar - mas grande o suficiente para acolher a área de serviço, um 

conjunto de bananeiras, um cajueiro, espaço para horta, compostagem doméstica 

entre outras coisas.  

A chegada na casa ocorreu de forma tranquila. Nos primeiros dias nossa dinâmica 

passava pelo improviso das ferramentas e utensílios domésticos que chegariam com 

a mudança de São Paulo - as caixas, dali alguns dias. Foi um tempo para tirar os 

sapatos, pisar com os pés no chão de terra, levantar muito cedo com a luz do sol 

batendo no rosto, sem despertador, e caminhar até a praia. Tempo para aprender a 

tomar água de coco, para me interessar por jardinagem, plantio de flores e ervas 

comestíveis. Arrumei a compostagem doméstica de lixo orgânico, comecei uma 

horta de tomates (que não vingou). A casa da Ponta Negra acolheu também a rotina 

de aulas na Universidade e estudos, se mostrando um excelente espaço para leitura 

e escrita.  

Sob o pergolado na lateral da sala de estar, armei a minha rede, e esta era a 

estação de trabalho perfeita. O espaço, apesar das minhas caixas, permaneceu 
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vazio, amplo. Tudo era estranho, foi necessário me acostumar com seus cantos, 

revestimentos, frestas. A areia que entrava na casa inteira, vinda do quintal (e de 

todos os lados, na verdade). A brecha da janela que de tão velha não se fechava 

nunca. O barulho do vento durante a noite toda, que parecia fazer o telhado cantar e 

batucar as telhas.  

Muitas eram as diferenças dessa casa em relação à anterior. Enquanto naquela eu 

estava lidando com uma vizinhança de casas grandes, condomínios de 

apartamentos e aparatos de segurança, na casa presente, o portão era facilmente 

aberto, a rua contava tinha um comércio intenso - mercearia, padaria, mercado. As 

casas possuíam muros baixos, que as crianças pulavam rompendo as fronteiras do 

privado e do público, e que também mantinham as fachadas às vistas dos 

passantes. No fim da tarde, era comum encontrar moradores sentados na calçada, a 

fazer fofoca dos vizinhos e a estranhar os turistas. Na casa nova, era possível 

receber gente, era possível ser habitado pela presença dos outros.  

O PRESENTE DE QUIMERA 
Ao chegar na casa nos deparamos com um fato inesperado: ali já haviam 

habitantes. A primeira a se apresentar foi Quimera, uma gata branca, preta e bege, 

com um olho azul e outro castanho escuro e leve cicatriz no focinho. Quimera tinha 

donos, a vizinha comentou. Seus filhos, que tinham morado naquela casa há algum 

tempo, não conseguiram a levar na mudança, mas ainda passariam para pegá-la a 

qualquer momento. Ela a vizinha, cuidava da gata na medida do possível, dando 

ração e água, assim como fazia com seus outros animais. Porém, Quimera insistia 

em habitar a casa vazia. Agora que chegamos, o jeito era interagir conosco. E assim 

aconteceu.  

Em 3 de dezembro de 2017, pela manhã, fui acordado pela gata. Como em outros 

dias, parada na porta do quarto a miar e miar. Abri os olhos e, ainda deitado, dei o 

sinal de "ok" para que entrasse. Ela andou pelas bordas do quarto, acompanhando 

as paredes. Atrás das araras de roupa, depois de caminhar por todo o cômodo, 

encontrou uma lagartixa. Percebi seus movimentos de caçadora: avistou o animal, 

fixou a mira e foi armando sua tocaia. Abateu rapidamente o animal e saiu 

carregando-o pela boca. Sob protestos de minha parte - hipocritamente horrorizado 

com a "violência" logo pela manhã, a gata desviou sua rota em minha direção e foi 



 20 

saindo do quarto, levando o presente que eu não quis. Levantei atordoado com 

aquela ideia de ter animais mortos de presente. Lavei o rosto, escovei os dentes, 

ainda olhando dos lados para conferir a presença de insetos, aranhas etc.  

Quando cheguei na cozinha, Quimera contorcia-se no chão graciosamente com sua 

presa. Novamente sob protestos: ”vá fazer isso no quintal!”, foi caminhando 

calmamente, vagarosamente em direção à sala. Parou no centro do espaço vazio, 

circundou um ponto fixo com todo o seu corpo e então deitou-se. Com o olhar fixo 

em mim, que olhava de longe, comeu a lagartixa ainda meio viva, como se quisesse 

desafiar o meu asco. Do meu lado, senti uma enorme curiosidade naquela cena. 

Pensei comigo: vou comprar bicho de borracha para que fique mordendo, e então 

pensei: que graça tem um bicho de borracha?  

Da próxima vez vou aceitar o presente de Quimera. Quero olhar de perto, agradecer, 

seja lá o que for. Habitar esta casa requer essas micro superações, tornar-me parte 

de sua engrenagem. Quimera caça nesse quintal. Assim como ela, outros animais 

habitam essa construção. Meu papel de habitante pode ser orquestrar as 

coabitações. Para isso, micro-superar-me.  

No chão da sala, agora, o que resta do réptil abatido são dois pedaços: um 

claramente é uma parte do rabo, a extremidade dele. O outro é talvez o maxilar 

inferior. Um grupo de formigas tenta carregar os destroços do bicho. Aproximo o 

olhar e então vejo: um grupo de formigas come ali mesmo os destroços do bicho. Me 

encanto um pouco com a cena, vejo certa beleza nela. Lembro do trabalho12 de 

Theo Craveiro13  em que expunha maçãs em processo de putrefação em uma 

moldura de madeira e vidro: a decomposição das coisas como matéria-prima, a 

imagem que não queremos nunca ver. 

Viajei à São Paulo no final de dezembro para passar as festas de fim de ano com a 

família. Quando retornei à Natal, em meados de janeiro do ano seguinte, dei por sua 

falta. Fui falar com a vizinha, que me respondeu: “ah, meu filho passou aí e pegou a 

gatinha.” Voltei para casa meio desapontado. Nunca tive gatos anteriormente, seria 
                                                
12 Vanish, Theo Craveiro, 2011 - disponível em http://www.videobrasil.org.br/17/panoramas-do-sul/p-
z/theo-craveiro_vanish_4/ - visitado em 21/01/2019 
13 Theo Craveiro, artista de São Paulo com quem tive contato durante sua estadia no Condomínio 
Cultural, onde manteve ateliê por aproximadamente um ano. Mais informações sobre o artista 
disponíveis em https://www.catalogodasartes.com.br/artista/Theo%20Craveiro/ - visitada em 
21/01/2019 
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a primeira vez. À noite, fumando um cigarro na sala vejo entrar pela porta da cozinha 

um gato amarelo, rajado de marrom, enorme. Andar forte, tranquilo e hipnotizante. 

Parou no centro da sala, olhou em volta. Olhou pra mim e soltou um único miado. 

Foi deitar-se ao lado dos livros. A ele dei o nome de Tibúrcio. Esse sim, seria meu 

primeiro gato.   

TARDE DE TÉDIO: DIÁLOGO E PRESENÇA 
O princípio da morada em Natal não foi apenas de momentos tranquilos e 

descobertas felizes. Um corpo que está longe de seu lugar de origem, está longe 

também das coisas que o fortalecem diariamente. Aqui em Natal, estou distante de 

antigos amigos, familiares e lugares preferidos. De forma que, ainda no princípio da 

pesquisa, eu tinha uma recorrente sensação de carência e saudade.  

Era uma tarde quente, como a maior parte das tardes em Natal. Pensei comigo: não 

tem aulas hoje, é o dia da "janela". A tarde será de preguiça e tédio na rede, com a 

sensação de quem comeu demais no almoço. Ainda deitado, troco o corpo de lado, 

sob o pergolado, e observo na parede o desenho de linhas diagonais formado pelo 

sol ao bater nas vigas de concreto. O vento entra na casa pelas frestas do telhado, 

tranquilizando o calor. Não tenho sono, dedico a tarde ao exercício de lembrar.  

O disparador da reflexão a seguir é a sensação de saudade. A distância com os 

meus lugares de origem confere ao meu corpo um estado de incompletude e 

angústia. Quero estar longe desse lugar originário, mas ao mesmo tempo quero 

perto o que ficou longe. O que está perto agora não satisfaz. Esta sensação vem 

acompanhada por outras: a solidão a não comunicação. Esse arranjo de 

subjetividades configuram esse corpo. 

SUPRESSÃO DO DIÁLOGO 
Pensando sobre essas sensações de não-comunicação e isolamento descritas 

anteriormente, começo a lembrar de minhas tentativas de viabilizar modos de 

habitação e realizar trabalhos em espaços compartilhados; estas são questões que 

venho perseguindo enquanto artista e produtor desde 2010, quando começou a 

minha relação profissional com o Condomínio Cultural14. Nesse processo, pude 

compreender que estar aberto para compartilhar processos individuais é um 

                                                
14 O Condomínio Cultural é uma iniciativa independente que será melhor abordada e explicada 
posteriormente, na segunda parte dessa dissertação.  
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elemento fundamental na implementação de espaços de arte, pois era nos 

momentos de trocas onde emergiram projetos bastante potentes. Os espaços 

compartilhados – cômodos ou ações de open studio, típicos das residências 

artísticas, oxigenam os processos criativos outrora herméticos.  

Reflito sobre a necessidade em se criar espaços onde os artistas possam dialogar e, 

principalmente, onde possam conviver com seu público. Retomo rapidamente as 

memórias d a experiência que tive com o Condomínio Cultural. em que pude propor 

a existência desse espaço aberto. Penso comigo: o que nós, artistas, estamos 

apontando com a busca incessante pelo diálogo? 

Talvez seja justamente a progressiva supressão do diálogo. Conforme o capitalismo 

neoliberal avançou no século XX, a configuração das cidades também sofreu 

alterações. Os espaços estão cada vez mais segmentados e os seus acessos 

controlados por empresas de segurança, aparatos de vigilância como câmeras, 

guaritas etc. Cada vez mais notamos a existência de espaços privados e cada vez 

menos os espaços públicos que favoreçam o encontro.  

Nas grandes metrópoles, a supressão do diálogo pode ser bem ilustrada através dos 

próprios movimentos urbanísticos de configuração das cidades. A análise de Fredrik 

Jameson (2002) cita os edifícios de Miami como exemplos do apogeu do capitalismo 

espelhado na cidade: são construções que mais servem para excluir as pessoas, e 

não incluir. As guaritas e portarias, onde os visitantes devem se identificar das 

maneiras mais variáveis possíveis, propõem uma imagem de costura na malha 

urbana: constatamos que não é em todos os espaços da cidade que se é permitido 

entrar. Outro aspecto notável nos condomínios citados é o seu engajamento em 

substituir a cidade, ao invés de pertencer a ela. São prédios que oferecem todos os 

serviços possíveis para que os moradores não precisem sair deles. Entre outras 

coisas, é o diálogo entre as pessoas que está se perdendo com essas novas 

configurações urbanas, pois agrupa grandes grupos e dificulta sua comunicação 

com os demais.  

O contexto abordado por Jameson em seus estudos está muito distante do contexto 

em que hoje estou inserido. Entre Miami no final dos anos 70 e Natal em 2019, seria 

possível listar uma infinidade de diferenças. Mas gostaria com isso recortar apenas 

um elemento – o diálogo. Segundo o texto de Lucrécia D'Aléssio Ferrara 
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"Singularidade e território no ambiente urbano" (2006) 15 , o diálogo pode ser 

apresentado como estrutural na formação de espaços de habitação coletiva, como 

vilas, aldeias e cidades propriamente ditas. Apesar das teorias que indicam o 

comércio como disparador para a formação das cidades, poderíamos entender que 

é o diálogo a unidade formadora dos seus embriões. Pelo diálogo as pessoas 

passaram a se concentrar próximas umas às outras, apontados por Lucrécia como 

os embriões das cidades. No atual contexto, os espaços públicos e as construções 

arquitetônicas articulam um processo reverso. 

CONTATO REMOTO  
Levanto finalmente da rede, depois de passear pelas perspectivas dos autores 

citados acima. Caminho até a cozinha, abro a geladeira e apanho a garrafa de água. 

Atravesso o cômodo e encontro a mesa-balcão que fica encostada abaixo da janela. 

Este é o meu lugar preferido para tomar água nesta casa: de lado para a janela e à 

frente do fogão, com o balcão à minha frente, apoio nele o copo e me sirvo de água, 

depositando igualmente no balcão a garrafa em seguida, e ao dar o primeiro gole 

viro o rosto para a direita. Através da janela posso ver: o quintal, todos os tons de 

verde possíveis em uma vegetação perto da qual jamais morei. Na ocasião de hoje 

vejo Tibúrcio, o gato, caçando lagartixas próximo ao terraço. O dia está próximo do 

fim, mas ainda assim há bastante luminosidade do lado de fora. Dentro de casa, 

começa a se esboçar a penumbra de pôr-do-sol.  

Ligo o celular e visito as redes sociais dos amigos que ficaram em São Paulo. Sinto 

saudades, atualizo todas as coisas que fazíamos na cidade e que não faço mais 

aqui: andar de bicicleta da avenida Paulista ao bairro do Ipiranga, comer acarajé na 

Praça da República, atravessar o Largo do Paissandu as duas horas da manhã em 

busca de mais cervejas, fumar carteiras e carteiras de cigarro ouvindo música de 

costas para a avenida São João, na janela do apartamento do amigo Júlio Razec. O 

smartphone me permite estender meu olhar para longe; assim, é possível vê-los em 

suas narrativas recortadas para as redes sociais. Faço então uma vídeo chamada 

para Dudú, que está no bairro do Bixiga. Juntos, acendemos cada um o seu cigarro 

                                                
15 Publicado como capítulo da obra "Território das Artes",  Maria Rosa Duarte de Oliveira; Naira Neide 
Ciotti; Sandra de Camargo Rpsa Mraz; Vera Cecília Achatkin. (org.), São Paulo: EDUC, 2006, v. 1, p. 
25-26. 
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e conversamos como se estivéssemos em sua sala, cada qual em seu estado, cada 

qual com sua garrafa de café.  

Conversando com Dudu, percebo atravessarem meu corpo as implicações da 

Presença, que também podemos encontrar nos estudos de Christine Greiner sobre o 

Corpo em Crise (2010). Greiner aponta, através do pensamento de Tetsurô Watsuji, 

a inter-relação entre o corpo e o ambiente em que está inserido, sendo esse 

ambiente também os outros elementos que o integram - objetos, características 

como temperatura, histórias, memórias, circunstâncias políticas e sociais.  

Nessa teoria, o ser humano seria constituído por duas metades distintas: uma delas 

seria o seu corpo animal, aquele que visualizamos e entendemos como corpo físico; 

a segunda, seria o seu corpo medial, aquele que é construído nas relações e 

representações sociais - os desdobramentos que ocorrem nas suas interfaces com o 

outro; o ser humano seria composto pelo trânsito entre o que é privado e público, 

individual e coletivo. A contínua relação entre esses polos forma o que chama de 

fûdosei, uma palavra japonesa que coloca o ambiente como um elemento estrutural 

para a existência humana. 

Ainda para Greiner, é vontade dos artistas que trabalham com seus corpos visitar as 

qualidades do corpo que se faz presente, que se coloca em cena para comunicar-se; 

através das performances, da dança contemporânea, dos trabalhos de natureza 

híbrida que atribuem e problematizam a presença dos corpos, bem como as suas 

interfaces com múltiplas realidades e novas tecnologias. O artista do corpo está 

empenhado em dar visibilidade aos aspectos invisíveis que lhe atribuem presença, 

pois 

(...) é a presença do corpo que dá visibilidade ao pensamento e por 
isso torna-se cada vez mais valorizada nas experiências de arte 
contemporânea cujo objetivo tem sido, prioritariamente, expor 
pensamentos e não produtos ou resultados estéticos a serem 
rapidamente consumidos. (GREINER, 2010, p. 93).  

A casa da Vila de Ponta Negra aponta agora outra configuração de meu corpo, 

outras espacialidades e com isso outras interfaces. Preso ao passado distante, me 

aproximo cada vez mais de dispositivos eletrônicos; me interessa ser múltiplo e ter 

braços mais longos, me interessa que minha voz ressoe e atravesse distâncias 

enormes. Constato: hoje em dia lidamos também com outros tipos de presença. 
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Essas formações de identidades virtuais e desdobramentos de espaços físicos em 

realidade expandida atribuem maior complexidade aos estudos que competem à 

Presença do Corpo. Para Lúcia Santaella, o corpo vem passando por um processo 

de simbiose com as tecnologias e meios de comunicação em massa, expandindo o 

alcance de muitos de seus sentidos, da própria presença e também mudando sua 

antropomorfia. Esse novo corpo é o ponto convergente entre os estudos e pesquisas 

dos artistas da performance e da tecnologia, mas é também o corpo que opera uma 

pulsão fundante que falamos anteriormente: o diálogo. 

A ligação dura cerca de cinquenta minutos. Quando desligamos, impossível não 

perceber: agora eu tenho ainda mais saudades. Com o corpo ainda estirado no 

chão, fico pensando por alguns instantes nas colocações de Santaella e Greiner, ao 

passo que Tibúrcio, o gato, surge do alto do pergolado, desce pela parede e se 

coloca parado, imponente a olhar tudo em volta. E eu aqui, pensando em presença 

remota, me acontece esse gato no meio da sala. 
Figura 4: tarde de tédio em Natal.  

 
Fonte: arquivo da autora (Rita Cavassana, 2017) 
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2. TÁTICAS ANALÍTICAS 

[Bom dia caros leitores/ouvintes, estamos aqui diretamente da Casa da Ponta 

Negra, são agora cinco horas da manhã e o sol começa a causar alguma claridade 

em Natal. Aqui da minha casa é possível ouvir alguns pássaros do lado de for a, 

mas nenhum barulho dentro da casa. Como ainda é bem cedo, as pessoas e 

animais ainda não acordaram. Os vizinhos também permanecem em silêncio, em 

sua maioria, com excessão de alguns passos no quintal do vizinho e o movimento 

dos funcionários da padaria chegando ao trabalho, do outro lado da rua.  

Hoje não escutamos música, é muito cedo também pra isso. No quintal dos fundos, 

sob o cajueiro, podemos ouvir uma textura sonora formada pelo balançar de suas 

folhas. Neste horário é possível também sentir uma leve brisa que refresca a pele.  

Agora, o estado do corpo é de silêncio e também de concentração. Vamos estimular 

nessa segunda parte da pesquisa um olhar atento à materialidade, às formas, às 

texturas e cores das coisas ao nosso redor. Vamos olhar para trabalhos de arte que 

nos servem de referências. Vamos reverenciá-los por um minuto de silêncio.  

Vamos reverenciar os artistas mortos que se fazem presentes com seus trabalhos. 

O silêncio que se ouve aqui é também o silêncio dos cemitérios, atmosfera de 

respeito e mistério. Vamos operar no campo do devaneio e assumir ser tudo 

possível.  

Vamos fazer tudo isso e vamos fazer em lugares onde isso não é feito. Vamos 

ergaçar as normas. Vamos fazer performance em contextos inesperados. Agora 

estamos num ônibus de viagem da UFRN, em alguma estrada do Rio Grande do 

Norte, já distante de Natal. Estamos indo rumo ao Agreste, vamos parar em Patu. 

Com as chuvas recentes, a vegetação está viva e é possível ver muitas cores entre 

os milhares de verdes: azuis, vermelhos terrosos e um amarelo de sol constante. Em 

Patu16, de qualquer lugar da cidade é possível ver a serra, uma formação rochosa 

gigantesco. Na parte de cima há um Santuário católico e muito misticismo 

                                                
16 Em julho de 2018 participei do programa de extensão Trilhas Potiguares, compondo uma equipe 
de trabalho interdisciplinar que atuou junto às escolas na realização de uma gincana sócio-cultural. 
Os participantes – alunos do ensino fundamental, diagnosticavam problemas na cidade e elaboravam 
projetos para melhoria desses. A ação aconteceu na cidade de Patu/RN, onde ficamos residindo por 
sete dias.  
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relacionado à isso está envolvido no imaginário das pessoas daquela região. Mas 

não vamos nos ater aos religiosos no momento, vamos olhar para os professores, 

para as escolas, para os alunos. Ali vamos fazer performance.  

Em Patu, na escola com a qual trabalhei, pude encontrar um espelho de mim em 

idade escolar. Foi uma experiência singular de encontrar alguém muito parecido 

comigo, ou pelo menos que me despertasse essa sensação de auto 

reconhecimento, como se de repente fosse possível lembrar mais, e mais 

claramente.  

O que estou fazendo aqui? Pensamento constante passando em minha cabeça até 

o terceiro dia de estada na cidade. Depois disso, entreguei as rédeas. Mais cigarro, 

leituras, escritas de diário. Muitas páginas de diários, quase terminei o caderno. Sem 

álcool, sem drogas, só rock and roll.  

Nós agora ouvimos os sapos de Patu, a coachar durante o fim da tarde e também a 

caminhar pelas ruas como qualquer cidadão comum, acompanhando o ritmo dos 

passos das pessoas. Vez ou outra escuta-se um “ploc”; ao estranhar, o colega 

patuense estende a mão e aponta um dedo ao chão. Então se vê: um sapo 

esmagado. “Isso acontece muito”, ele diz. E seguimos andando.  

Vamos ficando com o calor e o amarelo do sol rebatido pelos muros nas ruas de 

Patu. O amarelo que rebate na cara das pessoas, que ainda assim abrem os olhos e 

dizem boa tarde. Vamos aos poucos deixando de ouvir o ronco dos escapamentos 

de motocicletas, muito frequente. Vamos deixando de ouvir o vento que vem da 

serra, que a noite chega a impedir o sono de tão alto. 

Agora, novamente, ficamos no silêncio. Agora já é noite, nesse programa que 

começou de manhã. Vamos ficar com o silêncio] 
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Figura 5: cidade de Patu/RN com a serra ao fundo 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor (Vicente Martos Moreira, 2018) 

ARQUIVO E PERFORMANCE  

Sou um colecionador por natureza: não me desfaço de nada. Tenho comigo todos 

os textos da graduação, as fotografias, as cartas, recortes de jornais e revistas (de 

quando ainda se usavam os jornais e as revistas), objetos de meus avós, mídias 

obsoletas, livros de literatura e teorias em geral. Coisas. Frequentemente recorro a 

elas, não para fazer uso de suas funções, mas para tocá-las, sentir sua 

materialidade, colocá-las em contato com meu corpo e vibrar, através dele, a sua 

existência. Esse conjunto de velharias constrói o corpo que apresento hoje e que 

escreve essa pesquisa.  

As minhas coisas, como é possível ver, já estavam em sua maioria encaixotadas, 

graças ao acúmulo de mudanças que já fiz. Para esta, por sua vez, proponho uma 

dinâmica diferente: ao invés de fechar as caixas, vamos primeiramente abri-las.  

Nessas caixas estão objetos, mas também as experiências pessoais que ocorreram 

em um período anterior, de aproximadamente dez anos, que remetem tanto à 

aproximação com a pesquisa acadêmica quanto a outros desdobramentos 

profissionais que foram acontecendo. Vamos abrir as caixas para olhar o que tem 

dentro, revelando assim o meu arquivo.  
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Muitos são os casos de artistas que trabalham a noção de arquivo pessoal em suas 

produções17; o velho e o novo situam a memória no pano de fundo da produção 

artística contemporânea. Nossa visita a essas caixas será para organizar os objetos 

guardados. Esses objetos não são meramente ilustrativos ou peso morto de arquivo, 

pois possuem relação com os que estão em uso corrente. Quais objetos passados 

estão compondo esta ação presente?  

Essa construção dialógica se faz aqui presente ao evocar as vozes e os arquivos 

apagados de nossas percepções, e por isso se torna coerente com a proposta de 

investigação em residência. Diante de uma realidade repleta de estímulos e 

informações do presente, acessar os arquivos é um movimento de resistência.  

A memória, condição básica de nossa humanidade, tornou-se uma 
das grandes molduras da produção artística contemporânea, 
sobretudo a partir dos anos 1990. Nesse momento, proliferam obras 
de arte que propõem regimes de percepção que suspendem e 
prolongam o tempo, atribuindo-lhe densidade, agindo como uma 
forma de resistência à fugacidade que teima em nos situar num 
espaço de fosforescência, de uma semiamnésia gerada pelo 
excesso de estímulos e de informação diária. (CANTON, 2009, p. 21)  

A memória, assim, contribui para um estado de residência: o corpo que lembra - 

retoma os arquivos, se aproxima de seus estados primordiais. 

Caixa 1: quando fiz o pacto com os bruxos  

Ao abrir a caixa, logo de cara encontramos alguns livros didáticos do período escolar 

e, junto deles, uma pasta de plástico e elástico em formato A4.  Vamos retirar a 

pasta e abri-la. Em seu interior estão os programas das mostras do Teatro Escola 

Macunaíma e textos fotocopiados repletos de marcações e rubricas escritas a mão. 

Uma cópia do livro Minha Vida na Arte18. Ingressos das montagens de Concerto 

Para Guarda Chuvas19, Medéia20, O Burguês Fidalgo21 e Os Cenci22. Filipetas e 

                                                
17 podemos lembrar de artistas Rosangela Renó, José Rufino e Albano Alfonso (citando produções 
brasileiras), ou ainda a obra de Leonilson, que configura-se como uma extrapolação no sentido de 
arquivo e se aproxima da performance, como se os seus desenhos e bordados saíssem todos de um 
grande arquivo de memórias que o artista acumula ao longo do tempo; a performance no tempo e 
seus recortes caracterizados como subprodutos dela. 
18 STANISLAVSKI, C. Minha Vida na Arte. Civilização Brasileira, São Paulo: 1989 
19 Montagem de espetáculo a partir da adaptação coletiva de textos do Teatro do Absurdo como 
Eugène Ionesco e Fernando Arrabal. Dir Luciana Magiollo, 2003.  
20 Eurípedes, dir. Wagner Cintra, 2003.  
21 Moliere, dir. Einat Falbel, 2002 
22 Antonin Artaud, dir. Fausto Viana, 2002 
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materiais de divulgação diversos. Uma fotografia da professora Simone Shuba. Uma 

fotografia minha, aos dezessete anos, datando do ano de 2002, em que me encontro 

sentado na calçada da rua Adolfo Gordo, no bairro dos Campos Elíseos (São 

Paulo/SP), vestindo calça de moletom e blusa de malha.  

Figura 6: fotografia de Vicente Martos Moreira aos 16 anos de idade. 

 
fonte: arquivo pessoal (autora: Ana Saraiva, 2001) 

Guardamos a fotografia e fechamos a pasta. Vamos coloca-la no mesmo lugar em 

meio aos livros didáticos. Do outro lado da caixa, encontramos mais um objeto 

guardado: o folder impresso contendo a programação do evento 

CORPOINSTALAÇÃO (SESC Pompéia, 2006). Na ocasião, colaborei na produção 

da performance Leitos… Memória Tatuada, de Naira Ciotti, onde a artista se 

conectava através de um aparelho celular com o poeta erhi Araújo, que estava no 

estado da Bahia. Naira falava ao microfone poemas ditados (e escritos) por erhi; seu 

corpo estava sentado à beira de três camas dobráveis encostadas pelas laterais, 

que formavam uma tela branca. Sobre esta tela onde estava eram projetados textos 

autobiográficos, que imprimiam palavras sobre o da performer conforme sua 

movimentação evolui para os outros espaços da cama.  

Ao lado esquerdo, em uma estrutura de ferro e vidro com aproximadamente dois 

metros e meio de altura por um de largura, a performer Vera Sala23 executava sua 

coreografia de corpo instalado, em que, através de micro movimentos, atravessava 

três platôs em alturas diferentes do "aquário". Muitos outros trabalhos aconteceram 

nesse evento, de caráter claramente performático, em que alunos e professores das 
                                                
23 Segundo Maíra Spanghero (AS NOVAS EXISTÊNCIAS DE VERA SALA, SPAGHERO, Maíra, 
2007), a obra Corpo-Instalação data de 2003, e  integrou inicialmente  a exposição Ordenação e 
Vertigem (CCBB/SP), marcando na trajetória da artista a ida para um outro lugar cênico: uma 
estrutura de ferro e vidro com três andares ou espécie de suporte para que o corpo não saia se 
debatendo.  
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Artes do Corpo24 se encontravam em apresentações e debates. Não se tratava de 

um território específico de minha graduação, mas uma vitrine para trabalhos que 

tinham práticas abordadas em sala de aula; tudo era novo, e eu me sentia desafiado 

em minhas pulsões estéticas.  

Em 2005, depois de estudar atuação no Teatro Escola Macunaíma, ingressei no 

curso de Comunicação das Artes do Corpo (PUC/SP), um bacharelado com 

habilitação em Performance. Ao contrário da formação anterior, onde pratiquei as 

propostas de treinamento do ator de Constantin Stanislavski (1863 - 1938), na 

graduação pude estudar as implicações do corpo nas diversas áreas de 

conhecimento, tais como a Filosofia, a Psicologia, a Etologia Humana, a Teoria 

Geral dos Sistemas, o Cinema, as Artes Visuais, a Tecnologia, as linguagens 

contemporâneas e até mesmo a religião. A experiência foi um marco em meus 

estudos em Artes, antes restritos à linguagem teatral que, a partir de então, 

expandiram meu campo referencial e de elaboração estética. A colaboração de 

professores como Lúcio Agra, Vera Sala, Samira BR, Christine Greiner, Gaby 

Imparato, Marta Soares, Jorge Albuquerque Vieira, Sergio Basbaum, Toshiuki 

Tanaka, além da orientação por três anos da professora Naira Ciotti em pesquisas 

de Iniciação Científica e Monografia Final, foram essenciais para o entendimento da 

cena performática em diálogo com a Dança e o Teatro, tendo como eixo o corpo e 

seus desdobramentos, que revertem-se em possibilidades múltiplas do fazer 

artístico na contemporaneidade.  

Vamos pegar um próximo objeto, que está localizado entre os primeiros livros que 

mexemos. Com as orelhas das páginas um tanto amassadas, encontramos uma 

cópia da revista Sala Preta, volume 03/2003, especificamente o artigo "Rito, 

tecnologia e novas mediações na cena contemporânea brasileira", de Renato 

Cohen. Foi durante a graduação que aconteceu o contato com a obra de Cohen, 

artista e pesquisador muito discutido em disciplinas como Estudos da Performance e 

Performance como Linguagem. Deixou como legado dois importantes livros, que 

também se encontram nesta caixa, além de artigos e trabalhos artísticos que 

reverberam até hoje através dos corpos de seus artistas-performers.  

                                                
24 Curso de Comunicação das Artes do Corpo, graduação com habilitação em Performance que 
realizei entre 2005 e 2009 na PUC/SP 
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Figura 10: Fotocópia da revista Sala Preta.  

 
Fonte: arquivo do autor (Vicente Martos, 2018) 

Através da obra de Cohen é possível entender, por exemplo, o surgimento da 

Performance como uma resposta a modelos estéticos enrijecidos em seus campos 

de conhecimento, a saber: o Teatro, a Dança, as Artes Visuais etc. Através dos 

happenings e dos trabalhos de natureza híbrida, como nas vanguardas do século 

XX, a Performance se mostra uma arte de fronteira no enviesamento das narrativas, 

na multiplicidade de vozes, na busca por borrar as fronteiras das linguagens. Nas 

fronteiras entre as linguagens, a Performance cria uma membrana, que não divide 

os territórios, mas que administra as trocas entre um lado e outro.  

A pesquisa-casa se alia com a Performance através da noção de Work in Process 

(COHEN, 2001), em seu potencial de "atualização" dos trabalhos. Na cena 

performática contemporânea não há mais a mera execução de uma obra pronta, 

mas trata-se de processo, sofre alterações com a interferência dos novos elementos 

que se apresentam em cada novo acionamento.  

A criação pelo work in progress opera-se através de redes de 
leitmotive, da superposição de estruturas, de procedimentos 
gerativos, da hibridização de conteúdos, em que o processo, o risco, 
a permeação, o entremeio criador-obra, a iteratividade de construção 
e a possibilidade de incorporação de acontecimentos de percurso 
são as ontologias da linguagem. (COHEN, 2001, p. XLIII) 

Propomos uma aproximação da residência artística como a cena performática 

contemporânea a partir dos elementos encadeados na obra de Cohen. Assim como 

a Performance, residir artisticamente é um movimento de reiterar-se, atualizar-se, 
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contrapor-se ao meio, dialogando com ele, fazendo uso da multiplicidade de 

linguagens e do borramento de suas fronteiras. Assim, Performance e residência 

como um Topos Divergente. Conforme nos aponta Cohen:  

a Performance e a Live Art como um todo, apesar de terem as 
características por nós formuladas como definidoras da expressão 
cênica - textos, público, atuantes, intervindo ao vivo num 
determinado espaço - ocupam um topos divergente daquele ocupado 
pelo teatro (ou conjunto de manifestações que se definem como tal). 
(COHEN, 1989, p. 160) 

Na cena da Performance, aproximamo-nos de processos das Artes Visuais, por 

exemplo, e outros territórios estéticos, através da colagem, do uso de elementos 

tecnológicos e de diversas camadas midiáticas, num jogo de gerenciamento desses 

objetos. O artista da performance está localizado está operando em um Campo de 

Configuração.  

A linguagem da performance favorece, enquanto collage, a 
externação dessa ideologia, na medida em que o artista tem total 
liberdade de manipulação (ao contrário de outras linguagens teatrais 
em que essa possibilidade é limitada. Nesse sentido, o criador da 
performance, enquanto "colador", dispõe de poder de estabelecer 
uma expressão de resistência. (COHEN, 1989, p. 154) 

Assim, quando se fala de performance e teatro performativo realizado nos dias 

atuais, estamos tratando de cenas que surgem a partir dos agenciamentos, 

possíveis do artista com os hipertextos e conteúdos emergentes das relações de seu 

corpo com o espaço, com a memória, com os elementos autobiográficos e suas 

idiossincrasias. Propomos uma aproximação da residência artística como a cena 

performática contemporânea a partir dos elementos encadeados na obra de Cohen.  

Assim como a Performance, residir artisticamente é um movimento de reiterar-se, 

atualizar-se, contrapor-se ao meio, dialogando com ele, fazendo uso da 

multiplicidade de linguagens e do borramento de suas fronteiras. Estabelecemos 

Performance e residência como um Topos Divergente. Trata-se de um campo 

híbrido configurado em seus diversos agentes: artistas, corpos de conhecimento, 

contextos político-sociais, estruturas de poder etc. Ao misturarmos arte e vida, 

implicamos misturar linguagens, uma vez que em vida as linguagens não se 

separam.  
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O movimento de me aproximar do legado de Cohen, através da orientação de Naira 

e do contato com os demais professores, me tirou do território tradicional do teatro, 

para o entendimento de uma cena que extrapola os limites estéticos, desenvolvendo 

textualidades outras, e escapando do domínio das convenções cênicas. A 

experimentação tomou conta de meus processos artísticos, e meu corpo foi 

convencido de que, através da interface com novas mídias e tecnologias, as 

possibilidades de presença poderiam se multiplicar. A investigação dessa presença, 

de maneira positiva, alterou a minha prática artística e complexificou meu campo 

referencial. O corpo torna-se um corpo-extenso, ou seja, sua materialidade carnal tal 

como a conhecemos, mas também as suas subjetividades. Esta pesquisa é 

extensão do meu corpo.  

A contaminação do teatro com as artes visuais, cinéticas e 
eletrônicas dá um novo salto com a emergência das redes 
telemáticas que permeiam uma comunicação em tempo real, e uma 
extensão do corpo e da presença (o corpo extenso) - que é 
eminentemente performatizada. A partir dos anos 90, os novos mídia 
tecnológicos (web-art, arte telemática, net art), com novos recursos 
de mediação, virtualização e amplificação de presença, passaram a 
impor outras direções as experiências radicais da Performance e do 
Teatro (COHEN, 2003, p. 121)  

Essa dinâmica constatada por Cohen, de livre trânsito entre as esferas de saberes 

para a facilitação de uma manifestação híbrida e multilinguística me inspira a pensar 

neste artista que trabalha na contemporaneidade – o artista que tem sido possível: 

cada vez mais acumulamos funções, cargos temporários, meios-saberes adquiridos 

para dar conta de uma demanda louca de um mercado que muitas vezes resumem 

em si todo o sistema de arte, cujas dinâmicas aproximam-se da esfera da moda, da 

publicidade e do consumo.  

Minha performance tem sido multifacetada, usa muitas técnicas sem se especializar 

em nada, junta pedaços de conhecimentos alheios, é ancestral e contemporânea ao 

mesmo tempo, consome tecnologia para alimentar sua precariedade.  

A formação nas Artes do Corpo, que aconteceu em 2009, apesar de contribuir 

significativamente com a extensa gama de possibilidades estéticas que se abriu em 

minha prática, não indicou um caminho profissional muito claro para o qual seguir 

mediante a sua conclusão. Talvez isso tenha se dado justamente pelo seu 

ineditismo e caráter experimental.  
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Por isso vamos agora fechar esta caixa. Pegamos uma outra caixa, sendo esta um 

pouco mais pesada que a anterior e também de maiores dimensões. Uma caixa-baú.  

Caixa 2: arquivos da crise, ou: do que o corpo não foi convencido 

Ao abrirmos a caixa notamos que está repleta de folders de exposição, papéis 

impressos, estudos de projetos gráficos e também volumes maiores, como quadros 

embalados. Retiramos então um conjunto de três quadros, embalados com plástico-

bolha, papel Kraft e fita adesiva. Ao desembalar os quadros - papéis rasgados e 

bolinhas de fita adesiva pelo chão, vemos três fotografias emolduradas em madeira 

escura, nas medidas 20 x 60 cm. As imagens trazem aparelhos de televisão 

ocupando o centro da imagem, sendo, o restante dos ambientes, variações entre 

salas de estar ou quartos. Cada peça apresenta uma montagem de duas fotografias, 

justapostas, portanto três dípticos no total. As televisões apresentam em suas telas 

imagens de lugares em relação com a água: enchentes, barragens, leitos de rios etc. 

O trabalho intitula-se Confluências, e data de 2010.  

Figura 8: Exposição Brasil Brasis, Belém/PA, 2010.  

 
Fonte: arquivo do autor (Paloma Klein, 2010) 

No ano seguinte à graduação, entre 2009 e 2012, tive uma experiência simbiótica 

com mais dois artistas25 com quem desenvolvi trabalhos no cruzamento entre a 

Performance e a Fotografia sob o nome de Coletivo Parênteses26. Produzir com eles 

me colocou em contato com o sistema de arte tal como se apresentava no Brasil e, 

mais especificamente, na cidade de São Paulo. Não obstante às recusas que 

                                                
25 São eles: Paloma Santa Rosa Klein, fotógrafa, atual mestranda no Programa de Pós-Graduação 
em Artes da Universidade Federal de Pernambuco; Rodrigo Antonio dos Santos, fotógrafo.  
26 O Coletivo Parênteses foi um coletivo de Artes Visuais que trabalhou em São Paulo entre 2010 e 
2012, participando de algumas exposições coletivas no Brasil. Alguns dos trabalhos podem ser 
acessados em https://www.vicentemartos.com/condominio-cultural  
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tivemos nas inscrições em editais, concursos e salões, participamos de algumas 

exposições de Artes Visuais, sendo premiados no 1o Diário Contemporâneo de 

Fotografia27, em Belém/PA. 

Cabe aqui salientar que, no contexto das circunstâncias socioeconômicas 

apresentadas, os três componentes do coletivo não tinham dedicação integral à 

produção artística, mantendo paralelamente outros empregos. Essa começa a ser 

uma problemática presente em minha trajetória: não havendo recursos procedentes 

do sistema de arte para bancar a minha própria produção artística, precisei buscá-

los através de outros meios.  

O trabalho com o Coletivo Parênteses rapidamente nos evidenciou alguns entraves 

do sistema de arte que tentávamos adentrar. O primeiro deles é que as políticas 

públicas para a produção de arte no país, através de chamadas em editais, não 

davam conta de todos os trabalhos inscritos, mas apenas de uma pequena parte. 

Assim, era fácil notar que os nomes daqueles contemplados era recorrentes entre os 

resultados das seleções.  

Nesta dinâmica, nota-se que o sistema comercial da arte, também expresso como 

Sistema de Arte, tem espaço e portas abertas à artistas já consagrados ou 

replicadores de fórmulas previamente prontas, havendo pouca ou nenhuma abertura 

para artistas jovens com práticas experimentais. Os recursos que abastecem os 

eventos artísticos e o mote para a sua realização está afastado de um pensamento 

criterioso no sentido de colocar a arte em contato com o seu público. As esferas 

mais sensíveis da criação artística vão deixando espaço para negociações do 

mercado, da publicidade e da moda.  

O que podemos observar segundo a crítica de arte recente é a transferência do 

protagonismo do artista no Sistema da Arte para os seus produtores, curadores, 

agentes técnicos e uma parcela da crítica que dialoga diretamente com a grande 

mídia. Esses agentes tornam-se os verdadeiros ativos desse sistema, sendo 

responsáveis pela valoração dos trabalhos e, consequentemente, ditam os nomes 

                                                
27 Criado em 2010 pelo Jornal Diário do Pará, o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia premia 
artistas da fotografia com prêmios em dinheiro e menções honrosas. O catálogo da exposição de 
2010, da qual fizemos parte, pode ser acessado em: http://www.diariocontemporaneo.com.br/wp-
content/uploads/2010/12/catalogoPremio2010.pdf  
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de quem está dentro e quem está fora. Conforme nos aponta a estudiosa e crítica de 

arte Anne Cauquelin,  

Conservadores de grandes museus, importantes marchands-
galeristas, experts, diretores de fundações internacionais, os 
chamados 'profissionais', são os primeiros a obter e passar adiante a 
informação: a da cotação (o preço) e, consequentemente, a do 'valor' 
estético. Mas passar a informação, em uma rede de comunicação, é 
também fabricá-la. Essa lei que governa a emissão e a distribuição 
de informações na mídia escrita e audiovisual é também a que gere 
o mundo da arte. Em outras palavras, esses agentes ativos são os 
verdadeiros produtores. São eles que produzem o valor como 
resultado de sua corrida de velocidade. (CAUQUELIN, 2005, p, 67) 

Uma resposta à lacuna formada pelos processos descritos é esboçada no 

surgimento das iniciativas independentes - festivais, exposições, ateliês 

compartilhados, onde não há garantias de retorno financeiro para o artista, e que 

geralmente são bancadas pelos próprios através de outras ocupações, 

financiamentos coletivos, empréstimos bancários etc. É preciso lembrar a 

recorrência, na história da arte, daqueles que produziram a vida inteira e foram 

receber algum reconhecimento só depois de muitos anos ou mesmo após a morte, 

quando seus trabalhos foram absorvidos pelas galerias e marchands. Podemos citar 

o caso clássico de Vincent Van Gogh, por exemplo, que relata em suas cartas a 

dificuldade em comercializar seus trabalhos e, consequentemente, a extrema 

dificuldade financeira e de recursos básicos que atribuíram-lhe muitas vezes uma 

condição sub-humana. O sucesso de Van Gogh só ocorreu após a sua morte, 

quando seu acervo de pinturas e desenhos foi negociado com um poderoso galerista 

francês, fazendo fortuna e consagrando agentes do sistema como colecionadores, 

galeristas e instituições.  

Atualmente, podemos encontrar exemplos de proposições coletivas de artistas ou 

agentes culturais que são movidos por seus valores artísticos pessoais, e se 

presentificam como forma de resistência à um mercado de arte excludente. Essa 

constatação me inquietou para tentar descobrir onde estavam e como trabalhavam 

os artistas que não caíram nas graças do mercado; mais do que isso, me levou a 

refletir sobre como angariar fundos, sob quais configurações o artista precisa colocar 

a sua obra quando ainda em processo.  
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Caixa 3: quando fiz performances para combinar com o sofá 

A caixa que abriremos a seguir é pequena, do tamanho de uma embalagem de 

sapato, e possui apenas algumas fotografias dos dias de trabalho no comércio, o 

crachá da empresa e alguns documentos como contrato de trabalho e recibos de 

pagamento.  

Em 2010 eu trabalhava como vendedor de livros responsável pela seção de Artes na 

Livraria da Vila28, em São Paulo. Além do contato com os livros e os colegas de 

trabalho, o ofício de livreiro em um bairro de classe média alta na grande metrópole 

era bastante penoso; não apenas o volume de trabalho e carga horária - oito horas 

diárias, seis dias por semana, sem direito a sentar a não ser no intervalo de almoço, 

mas principalmente a falácia que é vender publicações de arte para um público 

absolutamente alheio ao conteúdo ou à discussão propostos pelo artista. A 

experiência evidenciou que os clientes estavam muito mais interessados em 

consumir produtos da moda que lhe assegurem um status nos círculos sociais mais 

badalados.  

Naquele ano, lembro-me claramente de uma tarde no shopping Cidade Jardim (São 

Paulo/SP), onde a cliente entrou na loja junto de seu decorador e gastou um 

montante de dezesseis mil reais aproximadamente. A tal cliente comprava apenas 

"livros com a lombada vermelha"; seu objetivo era compor a estante da sala. Não 

despertava interesse em relação ao conteúdo dos livros, sequer se interessou em 

abri-los. O importante era que tivessem a lombada na referida cor, e que fossem 

grandes, vistosos, que despertasse interesse (minimamente) em seus convidados. 

Para essa "curadoria às avessas" a cliente confiava em nós, profissionais dos livros, 

assegurando-se do fato de estarmos empregados por um estabelecimento 

previamente validado em seus círculos sociais; além é claro, de levar consigo seu 

personal decorador que poderia afirmar se estávamos todos indo pelo caminho 

certo. Tudo muito chique, o sucesso de sua estante era garantido.  

A relação desse público com a arte - livro para ficar sobre a mesa de centro, para 

compor uma estante decorativa, para combinar com o sofá, foi progressivamente me 

ofendendo como artista-sem-recursos. É certo que parte do salário mensal era 

                                                
28 A Livraria da Vila é uma rede de lojas que abrange diversas cidades no território nacional. Sua 
sede-matriz fica localizada na rua Rua Fradique Coutinho, bairro de Pinheiros (São Paulo/SP) 
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investida em minha produção autoral, e essa era uma das razões de eu estar 

exercendo aquele ofício. Mas a exaustão de ocupar o posto de livreiro também foi 

consumindo minha disposição para produzir, e de repente eu já era um artista em 

segundo plano, que produzia nas horas livres quando não precisava descansar ou 

me ocupar com outros afazeres.  

O entre produção artística e formas de extrair recursos me fez entender que era 

preciso encontrar um ambiente favorável à produção, mas que este deveria também 

assegurar a vida: era uma demanda urgente diminuir a distância entre os trabalhos 

que me alimentavam enquanto artista e os que pagavam as contas no final do mês. 

O trabalho com o coletivo já caminhava em ritmo muito lento; com os três envolvidos 

em outros trabalhos, já fora do ambiente da graduação, foi muito fácil nos 

interessarmos por outros assuntos, e muitas vezes esses caminhos eram 

discordantes entre nós. Já nesse momento a pesquisa acadêmica se mostrava um 

território favorável a trocas mais livres; mas nesta fase era maior o impulso por uma 

investigação com mais risco e experimentação. Em um misto de frustração e 

coragem, dei ouvidos aos conselhos de amigos próximos29 e solicitei o desligamento 

com a Livraria. Não dei explicações.  

Agora vamos fechar a pequena caixa. Não precisamos deixar em um local de fácil 

alcance, não voltaremos a manipular os documentos que ela contém.  

Caixa 4: Fetiches e recordações do espectador, ou: vestindo o crachá de 
curador 

A próxima caixa é alta, possuindo cerca de cinquenta centímetros de altura por um 

metro de comprimento. Ao rompermos a fita adesiva que a mantém fechada, 

podemos encontrar, entre outras coisas, um objeto particularmente belo: embrulhada 

em papel jornal está uma escultura de gelo representando um homem sentado. 

Trata-se do trabalho Monumento Mínimo, de Néle Azevedo30, uma pequena estátua 

de água solidificada que derrete e se recompõe automaticamente em seguida. O 

                                                
29 "Bota a cara no sol, bicha!" me disseram Eduardo Garcia, Júlio Razec e Gustavo Tanareli.  
30 Néle Azevedo é artista plástica brasileira, nascida em Santos Dumont-MG. Atualmente vive e 
trabalha em São Paulo. Sua produção circula entre exposições no Brasil e em outros países, e pode 
ser acessada em https://www.neleazevedo.com.br, visitado em 21/01/2019.  
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movimento randômico da peça se refere ao mito grego de Sísifo31, em que o herói é 

punido pelos deuses com a tarefa eterna e ininterrupta de empurrar uma rocha até o 

cume de uma montanha, de onde ela fatalmente despenca para seu ponto de 

origem e obriga o protagonista a refazer o trabalho.  

Esta obra me toca particularmente, porque encontro nela inscrições de meu próprio 

movimento de trabalho: um contínuo de fazer e refazer e refazer. Vejo também 

operarem nesta lógica os colegas artistas/produtores/agitadores independentes, que 

andam por aí a inventar ambientes favoráveis para a própria criação. 

Figura 9: Monumento Mínimo, de Néle Azevedo. 

 
Fonte: acervo Goethe Institute, disponível em https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/mag/20968261.html 
(visitada em 21/01/2019) 

Encontramos no interior da caixa mais um objeto: preso em um dos cantos, está um 

pequeno papel dobrado ao meio. Trata-se do bilhete de entrada da exposição 

retrospectiva de Mira Schendel, na Pinacoteca de São Paulo. O documento data do 

dia 16 de setembro de 2014. Esta ocasião me remete a um exemplo de investigação 

curatorial que vejo até hoje como referência. Ressoava de uma sala específica para 

todo o prédio a sua obsessão pelas letras minuciosas, o detalhe, a multiplicidade 

dos dígitos iguais contrapondo-se a um outro único, solitário e destoante. Eram 

diversos quadros onde a artista experimentava, com auxílio de máquinas de 

                                                
31 Segundo a mitologia grega, Sísifo, rei de Corinto, driblou a morte diversas vezes, à revelia dos 
mandamentos de Zeus. Como, foi condenado por toda a eternidade a rolar uma grande pedra de 
mármore com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase 
alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de 
uma força irresistível, invalidando completamente o duro esforço despendido.  
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escrever, a imagem construída através de elementos gráficos como letras e 

caracteres de pontuação.  

Esse conjunto de escolhas curatoriais reverberou em mim de forma potente. O 

agenciamento de seus trabalhos com meu corpo urbano e o bairro da Luz 

possibilitou experimentar sensações: lembro de sentir-me como um único corpo no 

meio da multidão, ao mesmo tempo que uma multidão invadindo um corpo único. As 

cidades, os grandes aglomerados, o centro de São Paulo, o metrô lotado, a rua 

Vinte e Cinco de Março, o show do Radiohead na Chácara do Jockey Club; 

manifestações contra o aumento das passagens de ônibus no Largo da Batata, 

greve dos estudantes secundaristas no centro Paula Souza, os prédios ocupados 

pelos imigrantes na av. São João. Obsessão por um corpo múltiplo.  

Não posso afirmar que Mira Schendel tinha esse particular interesse temático, mas o 

encontro com seu trabalho32 remetia às multidões pelas quais transitei, presenciei, 

tive notícias; os lugares onde meu corpo alcançou a singularidade e ainda assim 

múltiplo. 

EXPERIMENTAR A CURADORIA 

[Boa noite, caros leitores/ouvintes. Essa é uma transmissão extraordinária, não 

estava prevista, e acontece na emergência. Trata-se de um aviso, apenas. E por 

essa razão não temos música nem som específico. Pedimos licença para retroceder 

no tempo mais uma vez e relatar um pouco sobre a experiência prática mais próxima 

com curadoria. Desejamos a todos uma boa leitura].  

Segundo o crítico de arte Nicolás Bourriaud (2009) em seus estudos sobre a Pós-

Produção, podemos perceber que, desde Duchamp e as vanguardas do início do 

século XX, o artista vive uma realidade em que não necessariamente trabalha com a 

matéria bruta como ponto de partida. Eles criam a partir dos objetos prontos, 

imagens criadas em contextos de não-arte, mídias que ficam obsoletas etc. É como 

na cultura DJ, em que o artista se apropria dos samples disponibilizados na rede 

para fazer sua própria música.  

                                                
32 A obra de Mira Schendel é atualizada no presente estudo através da curadoria de Tanya Barson 
(Tate Modern) e Taisa Palhares (Pinacoteca/SP), para exposição realizada em 2014 na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo.  
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Assim, a curadoria me soava uma maneira de escrita, uma forma de dar as mãos 

aos trabalhos dos artistas e levá-los para passear por um caminho que eu mesmo 

inventei. O trabalho seria construído numa dinâmica pós-produtiva, em consonância 

com o trabalho dos artistas da contemporaneidade. Como curador, entendi que era 

possível organizar as obras de arte de maneira que uma voz se elevasse diante das 

outras. 

Em 2011, depois de algumas exposições realizadas e um conjunto de tentativas 

bem ou malsucedidas de inscrições em salões e premiações, o Coletivo Parênteses 

passava por uma fase de esgotamento em produção. Meus parceiros faziam uma 

especialização em Gestão Cultural e Práticas Curatoriais na Universidade Santa 

Marcelina (SP), sob orientação da curadora Lisette Lagnado33. Apesar de não estar 

regularmente matriculado, pude acompanhar algumas aulas e pensar as práticas de 

curadoria descritas, que aconteciam em ambientes ideais: galerias em países 

europeus iniciativas brasileiras muito endinheiradas. Todas essas referências 

soavam distantes de nossa realidade, e por isso nos sentíamos instigados a 

ressignificá-las de alguma forma. Como poderíamos fazer uma curadoria que 

dialogasse ao mesmo tempo com o nosso trabalho e com as condições sócio 

financeiras?  

Essa ideia foi se desenvolvendo ao longo de todo o ano. Na busca por espaços para 

realizar o projeto de maneira independente ou com recursos próprios, encontrei um 

grupo de artistas e gestores culturais que estavam pensando a readequação de um 

prédio para servir como centro de criação multidisciplinar. Tratava-se de um hospital 

abandonado34 ainda nos 1990 que, depois de 15 anos sendo utilizado sob inúmeras 

formas espontâneas35 , foi adquirido pelo empresário Kako Guirado. O projeto, 

nomeado Condomínio Cultural e criado junto de sua companheira Géssica Arjona, 

tinha como objetivo um empreendimento onde artistas de diferentes áreas 

pudessem utilizar as acomodações para executar seus projetos e, principalmente, 

                                                
33 Lisette Lagnado é jornalista, crítica de arte, professora universitária e curadora brasileira. Entre 
seus trabalhos destacam-se o livro LEONILSON: São tantas as verdades (2000) e a curadoria da 27a 
Bienal de São Paulo, sob o tema "Como viver junto".  
34 O Condomínio Cultural é um espaço independente situado na Vila Anglo Brasileira (São Paulo/SP). 
Maiores informações disponíveis no link: https://condominiocultural.org.br/home/o-que-somos/  
35 moradia de pessoas em situação de rua, prostituição, tráfico e uso de drogas, além de depósito de 
dejetos, móveis e utensílios do antigo hospital 
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dialogar entre si, expondo processos criativos e os entraves que porventura 

existissem neles. Os objetos desse espaço estão em uma próxima caixa.  

A proposta com a qual nos aproximamos do projeto, ainda como Coletivo 

Parênteses, era de fazer um exercício de curadoria que partisse das nossas 

inquietações artísticas, girando em torno da relação com as cidades de uma forma 

geral e, especificamente, com a cidade de São Paulo. Elegemos uma obra de nossa 

autoria - a série Confluências, que já apreciamos neste cômodo, e a partir dela 

buscamos outros trabalhos de artistas que poderiam somar à investigação e também 

ao ímpeto de fazer uma exposição de arte contemporânea que tivesse como espaço 

expográfico um hospital abandonado de 970 m2 em um bairro de classe média-

baixa na zona Oeste da cidade.  

Esse processo de visitar acervos virtuais de galerias e museus de São Paulo, buscar 

ateliês, cursos de graduação ou outros espaços onde artistas estivessem mostrando 

seus trabalhos, mesmo que inacabados, foi um movimento muito rico que me fez 

dialogar com agentes muito distintos dentro desse sistema que havia identificado 

anteriormente.  

Nesta fase do trabalho conheci estabelecimentos próximos como o Ateliê Fidalga36, 

a Casa da Lapa37, a Casa Tomada38, o Ateliê 39739 e fiz contato com artistas e 

coletivos como Angella Conte40, Jurandy Valença41, Editora Lavanderia42, Jaime 

                                                
36 O Ateliê Fidalga é um espaço para trocas e discussões onde artistas das mais distintas formações 
encontram-se com o objetivo de dialogar sobre suas pesquisas no campo da arte. Maiores 
informações disponíveis em http://ateliefidalga.com.br, visitada em 21/01/2019.  
37 A Casadalapa é um coletivo formado por artistas que atuam em diversas áreas e possuem em 
comum o caráter de se constituírem como ações colaborativas, entendendo a criação artística como 
um processo de interação entre seus indivíduos e a sociedade. Maiores informações disponíveis em 
https://casadalapa.net, visitada em 21/01/2019.  
38 A Casa Tomada foi um espaço independente reservado para práticas, investigações e reflexões de 
caráter artístico, embasado na cidade de São Paulo até o ano de 2017. Em 2018, o projeto abandona 
seu endereço fixo e se lança em novas modalidades de trabalho. Mais informações sobre as 
atividades atuais podem ser obtidas em http://casatomada.com.br, visitada em 21/01/2019. 
39 O Ateliê397 é um espaço cultural que promove ações, projetos e experiências para incentivar a 
formação de outros olhares para a produção contemporânea. Maiores informações podem ser obtidas 
em https://atelie397.com, visitada em 21/01/2019.  
40 Artista visual nascida em Jaboticabal (SP). Atualmente mora e trabalha em São Paulo. Sua 
produção pode ser conferida em https://www.angellaconte.net, visitada em 21/01/2019.  
41 Artista alagoano, trabalha também como crítico de arte e editor do Mapa das Artes SP. Atualmente 
mora e trabalha em São Paulo, maiores informações de sua carreira podem ser obtidas em 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa249360/jurandy-valenca, visitada em 21/01/2019.   
42 Coletivo de artistas e escritores independentes, não há informações disponíveis sobre atividades 
atuais. Sua produção até 2012 pode ser conferida em http://editoralavanderia.blogspot.com, visitada 
em 21/01/2019.  
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Prades43, Gabriela Greeb44, Daniel Caballero45, Deko Farkas46, Raphael Escobar47, 

entre outros.  

Sendo assim, no começo de 2012 já não suportava mais a distância entre meus 

anseios estéticos e o "trabalho paga-conta"; ao abandonar o meu emprego de 

livreiro, identifiquei na realização de Cidades Contínuas: Prólogo uma oportunidade 

valiosa de partir do zero. Como nas brincadeiras de criança, nas convenções dos 

jogos teatrais, no cinismo das trocas de papéis que nosso sistema de produtividade 

capitalista impõe, me fiz de louco sendo o mais sincero possível.  

Sem recursos financeiros, sem uma carreira consolidada, sem gozar de 

reconhecimento no circuito de Arte, contando apenas com tempo, minhas 

referências artísticas, um hospital abandonado e uma equipe de pessoas 

comprometidas em dar o melhor de si pelo projeto, ocupei junto do Coletivo 

Parênteses o posto de curador, em uma lógica de fazer a vez de.  

Nesta fase inicial do projeto, buscando por nomes e obras de artistas que estavam 

transitando pelas galerias da cidade, fiz diversos contatos que reagiram quase 

sempre com igual curiosidade: “anh? Uma exposição em um hospital abandonado? 

Mas é uma ocupação, vocês têm autorização pra isso? Eu posso conhecer o 

espaço?”  

Durante aproximadamente seis meses passamos pelo processo de visitas guiadas 

ao Condomínio para que os artistas conhecessem as dependências e avaliassem 

seu nível de engajamento em participar de um evento sem nenhum apelo comercial 

e que demandaria algum investimento de recursos pessoais; 

Mais tarde, após a visita, a curiosidade invariavelmente se transformava em 

empolgação. Em mais de um caso, artistas que se mostraram bastante resistentes à 

                                                
43 Artista nascido na Espanha em 1958, vive e trabalha em São Paulo desde 1975. Sua produção 
pode ser acessada no endereço http://www.jaimeprades.art.br, visitado em 21/01/2019.  
44 Gabriela Greeb é diretora e roteirista brasileira. Entre outras obras, é responsável pela direção do 
filme Hilda Hilst Pede Contato (2018). Mais informações sobre a artista podem ser obtidas em seu 
canal no endereço https://vimeo.com/ggreeb, visitada em 21/01/2019.   
45 Daniel Caballero é artista visual. Se manifesta em diversas mídias, como desenho, instalação, 
video, ou em ações fora do espaço expositivo institucional. Seu trabalho pode ser acessado em 
https://www.cerradoinfinito.com.br/daniel-caballero, visitada em 21/01/2019. 
46 Deco Farkas é artista plástico e trabalha com vídeo, animação, desenho e pintura. Sua produção 
pode ser acessada em https://www.decofarkas.com, visitada em 21/01/2019.  
47  Artista paulistano nascido em 1987. Trabalha com diversas mídias. Sua produção pode ser 
acessada em http://galerialemead.com/artist/raphael-escobar, visitada em 21/01/2019.  
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ideia de participar de um projeto que não estava pagando sequer a produção de 

seus trabalhos, se tornaram assíduos contribuidores e, nos dias de montagem, 

chegavam no local mais cedo que a própria equipe.  

Entre a desconfiança e a entrega ao projeto era preciso dialogar com os artistas e 

colocar com total franqueza a que (falta de) condições estávamos submetidos, 

assumindo a precariedade dos recursos e a eficiência singular de um corpo que 

estava fazendo as vezes de curador, produtor, montador etc. Este foi um processo 

de inovação tanto na perspectiva geral, daqueles que já contam com configurações 

pré-formatadas das galerias e museus, quanto na perspectiva de um artista que 

ainda não conhecia muito bem os caminhos para realizações como esta. Contra a 

frustração de um serviço mal executado, preferi a sinceridade de experimentar junto 

de todos. 

Em julho do mesmo ano, abrimos a exposição Cidades Contínuas: Prólogo, 

contando com a adesão de mais de 40 artistas de São Paulo e também de outros 

lugares do mundo48. Todas as salas e corredores do antigo hospital foram tomadas 

por obras em fotografia, pintura, desenho, performance, gravura etc. Essa foi uma 

experiência que contribuiu para a configuração de um corpo que pensa a gestão 

cultural como parte de seu fazer artístico. 

                                                
48 A exposição Cidades Contínuas teve sua abertura em 15 de junho de 2012, e teve participação de 
mais de 45 artistas do Brasil e de outros países, sendo realizada como ação inaugural do espaço 
Condomínio Cultural. 
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Figura 10: Flyer de divulgação da exposição Cidades Contínuas: Prólogo 

 
fonte: arquivo Condomínio Cultural 

Os objetos encontrados nesta caixa são muito úteis para a presente pesquisa, 

porque trazem à tona a vontade de fazer independente de qualquer não-

especialização; performance de coragem, engajamento de corpo inteiro em articular 

uma ação na via contrária das direções impostas pelo sistema de Arte. Portanto 

vamos mantê-la ao lado da primeira que também deixamos sob fácil alcance, para 

levarmos na mudança.  

Caixa 5: O gestor não sabe o que está fazendo 

A caixa que abriremos agora é de papelão muito resistente, de proporções grandes 

também. Traz materiais da experiência de imersão no Condomínio Cultural49 entre 

os anos de 2010 e 2015. Ao abrirmos encontramos um objeto peculiar: um pedaço 

de parede, com dimensões aproximadas de 40 por 60 centímetros. As paredes do 

prédio do Condomínio sempre me chamaram atenção, pois a medida que seus 

                                                
49 O Condomínio Cultural é um antigo prédio que já abrigou o Grupo Escolar da Vila Anglo e o 
hospitale maternidade São Marcos. É localizado na Vila Anglo Brasileira (São Paulo/SP), sendo hoje 
um local que abriga artistas e empreendedores culturais com foco na criação e experimentação. A 
casa também serve à realização de atividades artísticas e socioculturais que são coordenadas pela 
Associação: Instituto Cultural Mundo Novo. Essa associação é qualificada como OSCIP (organização 
da sociedade civil de interesse público), e é existente desde 2010. A Casa é administrada por um 
Núcleo Gestor, composto por cinco pessoas. Os associados colaboram na realização de ações e na 
existência da Casa. 
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revestimentos descascavam, deixavam revelar camadas antigas, outros materiais, 

cores, vestígios do uso continuado no tempo. As paredes do Hospital São Marcos 

são como um conjunto de cicatrizes, pistas misteriosas que indicam possibilidades 

de passado.  

Figura 11: Detalhe da parede do edifício localizado na rua Mundo Novo, São Paulo/SP.  

 
Fonte: Arquivo do autor (Vicente Martos Moreira, 2012) 

A exposição Cidades Contínuas: Prólogo foi o trabalho de encerramento do Coletivo 

Parênteses. Esse término jamais foi anunciado, mas a partir da experiência 

enquanto curadores destacaram-se diferenças de valores pessoais relacionados ao 

fazer artístico. Para meus companheiros, até pelas condições financeiras e logísticas 

em que estavam envolvidos, era preciso encontrar uma equação que possibilitasse 

ser artista a partir da esfera econômica; assim, a falta de recursos decretava que o 

projeto não poderia ser feito. Por outro lado, levantar recursos materiais para 

assegurar a produção artística era um trabalho para o qual eu estava disposto e 

instigado. Ademais, as aspirações poéticas já se configuravam no meu corpo. O 

diálogo com a precariedade sugeria realizar os meus trabalhos sem mirar um 

modelo dentro do Sistema de Arte; em outras palavras, fazer de outro jeito, fazer 

como dá.  

Esse pensamento favoreceu a aproximação com a direção do Condomínio Cultural, 

que me solicitou certo radicalismo para elaborar a partir de minha experiência uma 

postura de gestor. Ao lembrar dessa época, me recordo das madrugadas tomando 
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cerveja, fumando muito e divagando entre os amigos que compunham essa equipe 

gestora sobre os anseios para aquele espaço.  

Como uma casa, onde comentamos na sala o que acontece no quarto.   

O Condomínio, na perspectiva dos sonhos em comum, era um espaço em potencial 

onde os artistas poderiam se trancar em exercícios particulares de criação e, quando 

exaustos da solidão do ateliê, se encontrariam na cozinha, nos corredores e no 

quintal para trocar entre si.  

O cômodo ocupado por mim na casa-hospital era a antiga sala da farmácia, 

adaptada para ser um escritório com o piso pintado de verde, paredes brancas e 

duas portas: uma dava acesso à sala pelo corredor interno, a outra se voltava ao 

pequeno quintal na lateral do terreno. Duas mesas, onde trabalhávamos eu, Géssica 

Arjona e outros colaboradores (conforme o ritmo das reuniões), uma estante de 

livros e outros objetos como os arquivos para os documentos da movimentação 

financeira. Depois de um tempo, a sala passou a ter uso exclusivo meu, e 

instalamos armadores de rede para que eu pudesse pernoitar no espaço quando 

trabalhávamos até mais tarde.  

Durante os quatro anos que se passaram desde a realização da exposição inaugural 

citada anteriormente, muito trabalho aconteceu. Reuniões incessantes, pesquisas 

por editais de fomento, organização jurídica e financeira, em uma metodologia de 

capacitação in progress, feita conforme as possibilidades e a demanda. Ainda no 

final de 2011, o projeto foi regularizado como OSCIP (Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público), ganhando assim uma inscrição no CNPJ e também a 

possibilidade de concorrer a chamamentos públicos e programas de parcerias do 

Governo.  

Enquanto equipe de direção, distribuíamos as tarefas, deixando transparecer todos 

os processos desde a ideia até a produção/execução. O estabelecimento de uma 

equipe gestora mais fechada e comprometida se fez necessário quando a casa se 

tornou muito ocupada, mas ainda assim sempre mantivemos como eixo central o 

trabalho colaborativo e a tomada de decisões em grupo, através de reuniões 

abertas, mutirões de trabalho, feijoadas etc.    
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Ocupar o Condomínio Cultural envolveu muito esforço, de inúmeros lados. Sempre 

seguindo a lógica de "fazer como dá", construímos a casa derrubando alguns 

cômodos externos já muito condenados pelas intempéries do tempo, ligando redes 

elétricas, refazendo tubulações hidráulicas. No começo, mudávamos as paredes de 

lugar conforme o uso que se pretendia fazer. Assim conseguimos espaços 

adequados para ensaios de grupos de teatro, ateliês de artistas visuais, horta 

comunitária.  

Figura 12: sala de reuniões do Condomínio Cultural, vista pela janela.  

 
Fonte: arquivo do autor (Raul Zito, 2013).  

No período em que fiz parte da gestão do projeto, entre 2012 e 2014, exerci muitos 

papéis: para fins jurídicos, assumi a diretoria financeira, passando a organizar o 

movimento contábil. Implantei, junto de outros colaboradores, o Quinta Questão, 

evento semanal onde um dos habitantes da casa abria as portas de seu ateliê para 

outros interessados; essas ocasiões eram muito potentes. Geri a primeira 

Residência Artística do Condomínio Cultural50, abrindo chamamento público para 

que artistas ocupassem as dependências do hospital e produzissem trabalhos em 

                                                
50 projeto realizado através do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo 2014 (PROAC 
Apoio a Espaços Independentes de Artes) 
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site specific. Fui curador de duas mostras anuais do Condô, onde articulamos ações 

que envolviam artistas da casa e os moradores do entorno da Vila Anglo.  

Neste blefe de assumir competências que não tinha, fui adentrando nos fazeres e, 

principalmente, nos afetos que moviam os residentes, buscando estabelecer juntos, 

no antigo hospital, boas condições para produzir. Muitas demandas foram 

levantadas, e percebemos que estar em um tempo-espaço descolado das dinâmicas 

produtivas do mercado de arte possibilitava uma atenção mais generosa às 

minuciosidades de nossos processos. Os encontros nos corredores, no jardim ou na 

cozinha, as intermináveis reuniões de condomínio ou as pausas para o café, foram 

se configurando como espaços de troca onde surgiram muitos dos projetos que 

executamos depois.  

[figura 12]: visita ao ateliê de Marília Del Vechio 

 
Fonte: arquivo Condomínio Cultural. (Géssica Arjona, 2013) 

Nesta perspectiva, o Condomínio se tornou a minha primeira Residência Artística; 

uma experiência estendida no tempo em que me coloquei disponível para o 

atravessamento das questões do espaço, dos outros artistas, dos vizinhos e dos 

demais elementos que compunham o entorno. A busca por realizar um projeto que 

colocasse a arte em contato com o cotidiano das pessoas, como mencionado 
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anteriormente, encontrou espaço nesta casa durante os anos em que a ocupei, e 

continua ainda hoje em constante reconfiguração. Posso afirmar que a passagem 

pelo projeto foi uma experiência reveladora, sugerindo que as residências artísticas 

poderiam configurar um arranjo político-social em diálogo com questões do artista 

contemporâneo. A pista era que, assim como nos afirma Cohen, estávamos em 

busca de criar o contexto, e não mais apenas o texto. Espaços configurados, 

ressignificados, reprogramados.  

Falar de arte com os vizinhos, e não com o crítico de arte: uma possibilidade que se 

esboçava em minha cabeça como forma de estar artista. Ao residir no Condomínio 

me conectei a muitos aspectos que implicam uma residência, inclusive seu entorno 

imediato. Fui afetado por questões da Vila Anglo Brasileira, o bairro onde estávamos 

inseridos. Fomos atravessados por vizinhos, que nos contavam suas histórias e as 

do prédio em outros tempos. Ao frequentar os espaços do bairro - estabelecimentos 

comerciais ou mesmo a casa das pessoas, gradativamente passamos a ser 

visitados pelos moradores em eventos ou mesmo ao longo do dia-a-dia. Não houve 

consumo significativo dos trabalhos artísticos, do ponto de vista do mercado, mas 

essa não era necessariamente nossa maior preocupação. Os recursos poderiam vir 

de outras formas de partilha.  

Para os moradores da Vila Anglo, o Condomínio foi se tornando, pouco a pouco, 

uma referência de onde procurar o desconhecido. E esse movimento de procurar o 

desconhecido é análogo ao que significa a linguagem da Performance em meu 

processo artístico: uma possibilidade de fazer aquilo que não sei, de aprender o que 

não conheço através do blefe.  

Muitas trocas e relações diretas foram estabelecidas ao longo de minha estada no 

projeto, que durou até meados de 2015. Como exemplo, me recordo de Rubens, um 

senhor uruguaio que trabalhava como marceneiro nas imediações do Condomínio. 

Em entrevista ao espaço Humos51 para a série de programas sobre CoWorking em 

                                                
51 O espaço Humos é uma produtora de conteúdos sobre arte e cultura que produz comunicação 
numa perspectiva de troca. Seu objetivo é ressaltar as relações de afeto entre criadores e suas 
criações, seja na arte, em movimentos culturais ou na política cotidiana. Demais produções e 
informações podem ser obtidas em seu canal https://www.youtube.com/user/espacohumus, acessado 
em 21/01/2019 
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São Paulo52 , nos disse: o que eu ofereço aqui é a técnica, como operar as 

máquinas; o que ele (artista residente do Condô) me oferece é justamente o mais 

bonito, que é a loucura, essa coisa que está na cabeça dele. 

Por exemplo, ao identificar a imbricação do espaço na história do bairro, a artista 

Marilia Del Vechio, em residência no ano de 2013, propôs a montagem de seis 

cavaletes que suportavam placas de vidro voltadas às janelas. Essas placas 

formavam barreiras transparentes numa ampla sala multiuso, deixando ver o espaço 

interno do hospital em sobreposição ao reflexo do seu exterior. A sobreposição 

ilustrava a relação latente entre os moradores da vila e o prédio do hospital.  

O papel de gestor perdurou sob diversas modalidades, acontecendo tanto entre 

agentes da arte como também entre moradores do bairro, aqui caracterizados como 

cidadãos comuns. Ao propor uma residência de artistas em um prédio abandonado, 

o Condô não promove contato com um sistema que privilegia o fazer artístico às 

elites; pelo contrário, ressalta a dependência vital da construção artística, inserindo-a 

nas entranhas do cotidiano. Conforme nos aponta Amílcar Packer:  

Defensores das artes, como eu, costumamos insistir no quanto as 
suas práticas não são um acessório meramente decorativo ou um 
sofisticado divertimento burguês, ou pelo menos que não se 
restringem a isso. Acreditamos se tratar de atividades 
imprescindíveis para a vida, para trazer outras dimensões de 
existência em produção de diferença. Então se assim o é, porque 
não atribuímos e exigimos tal grau de comprometimento de 
formação, conjugando diversos profissionais, articulando e 
formulando coletivamente as instituições? Imaginemos como isso 
poderia ser transportado para o mundo das artes e quais seriam 
alguns possíveis engendramentos e implicações. (PACKER, 2014, p. 
39) 

Fazer parte da história do Condomínio Cultural, ou melhor, este fazer parte das 

minhas experiências profissionais foi também uma oportunidade de contestar os 

espaços que estavam disponíveis na cidade para o acesso à arte, mas, sobretudo, 

olhar analiticamente para a relação que eu mesmo tinha com a arte, tanto como 

artista quanto como espectador. No contato com os vizinhos - ou seja, com os 

cidadãos comuns que não se caracterizavam necessariamente como consumidores 

de arte, encontrei espaço para uma postura crítica que expandia o campo de 

                                                
52 Reportagem na íntegra através do endereço: https://www.youtube.com/watch?v=x6bGKWELemc, 
acessado em 21/01/2019 
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atuação enquanto artista-criador. Fazer arte, ou seja, em minha performance, estava 

também envolvido esse blefe de ser diretor financeiro, produtor, curador.  

Essas fichas, extratos financeiros, documentos contábeis, contratos bancários, 

editais, anotações de ideias soltas não me remetem ao trabalho de um 

administrador, mas de um artista preocupado em propor novos espaços de fruição 

das subjetividades. Mais do que nunca, pude entender que a produção - ou "o 

trabalho que ninguém quer fazer" faz parte de um todo-artístico propositor de novas 

realidades complexas.  

Essa sensação, por sua vez, é passageira, pois logo me recordo que, de tão 

ocupado com as demandas produtivas, não encontrei espaço/tempo/energia para 

explorar pulsões criativas pessoais. Um pouco frustrado, decido fechar a caixa. 

Quando decidi traze-la comigo nesta mudança, foi por seus conteúdos certamente 

serem úteis na ocupação de outros espaços. Essas fichas representam a tecnologia 

de habitar e construir pontes entre agentes que construí a partir de uma experiência 

pessoal.  

VISITANTES  

Em uma tarde ociosa, jogado no chão de tanto calor, recebo uma visita inesperada. 

Pela porta da cozinha, vindo do quintal, dois senhores adentram à casa, 

praticamente implorando por um copo de água. "Na geladeira", respondo, fazendo 

muita força para levantar e recebê-los adequadamente. G.D. é filósofo e F.G., 

psicanalista. Pelo que me contaram durante a tarde, trabalharam em parceria por 

algum tempo, mas desde 1992 não escreviam nada juntos.  

Os visitantes, que por sinal eram franceses, falavam sempre em uníssono, 

assustadoramente sincronizados, o que dificultou o diálogo a princípio, mas que 

depois atribuiu um certo ritmo. A mim interessavam suas colocações acerca dos 

Perceptos e Afectos, que indicavam a existência de um sistema complexo de 

subjetividades arranjadas pelo corpo em sua ação de habitar.  

Conversando com meus visitantes, já sentados na varanda atrás da casa, com vista 

para as Dracenas e o Cajueiro, descobri que a noção do fazer artístico em paralelo 

ao ato de residir pode ser esboçada ao entendermos que a obra de arte é um 

sistema de auto conservação; esse sistema pode ser denominado um “bloco de 
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sensações”. Esses blocos de sensações são formados por Perceptos e Afectos, que 

trabalham em colaboração mútua, alimentando o seu aspecto auto conservador.  

A arte conserva, e é a única coisa no mundo que se conserva. 
Conserva e se conserva em si [...], embora, de fato, não dure mais 
que seu suporte e seus materiais [...], pedra, tela, cor química etc. 
(DELEUZE, GUATTARI, 1992, p 193).  

Para ilustrar com um caso clássico da História da Arte: o sorriso de Monalisa 

flagrado pela percepção de Leonardo, e que jamais se desfaz na tela onde foi 

pintado. Os artistas - corpos que produzem as obras, operam forças e organizam 

seus desdobramentos estéticos. Assim que criada a obra, o artista não tem mais 

controle sobre seus atravessamentos: elas são blocos de sensações que avançam 

independente no tempo e no espaço, sempre iguais, sempre a se conservar através 

da dinâmica de seus Perceptos e Afectos.  

Para explicar melhor esses dois conceitos, meus visitantes franceses me dizem que 

os perceptos não são o conjunto de percepções que determinado sujeito faz e 

carrega do mundo; os Afectos não são mais os sentimentos e afetos de alguém para 

com um objeto qualquer: ambos são transbordamentos de força daqueles que são 

atravessados por eles. “As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por 

si mesmos e excedem qualquer vivido” (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p 194).  

Ao ser apreciada, em seu sistema de auto conservação, a obra de arte provoca no 

momento presente o seu agenciamento e atualização. É evidente a relação desse 

sistema com a materialidade da obra em si: enquanto dura como coisa, dura o bloco 

de sensações. O material é sua própria eternidade.  

O artista se coloca em estado criativo, operando Perceptos e Afectos através de 

processos de sintaxe que variam de acordo com as linguagens que fazem parte de 

seu repertório. O seu desdobramento prático, ou seja, a sua organização no espaço 

acontece enquanto uma casca, uma armadura, uma casa. G.D. levanta, pede 

licença e vai ao banheiro. Como só se comunicam falando em uníssono, F.G. e eu 

permanecemos temporariamente em silêncio. Aproveito para entrar na cozinha e 

preparar um café na pequena cafeteira italiana com alça quebrada.  

Ao retornar, G.D. senta na mesma cadeira que estava sentado antes e, junto de seu 

companheiro, passa a explicar uma lógica casa-corpo-universo, em que o universo é 
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todo o plano de fundo construído pelo conjunto de perceptos e afectos, e a casa a 

sua organização dos planos através do processo de sintaxe. É na casa que o corpo 

se coloca em relação com o universo, selecionando, trazendo à tona os devires que 

percebe - as cores, os cantos, as posturas do corpo. 

A arte começa talvez com o animal, ao menos com o animal que 
recorta um território e faz uma casa (os dois são correlativos ou até 
mesmo se confundem por vezes no que se chama habitat). […] Com 
o sistema território-casa muitas funções orgânicas se transformam, 
sexualidade, procriação, agressividade, alimentação. […] o território 
implica na emergência de qualidades sensíveis puras, sensibilia que 
deixam de ser unicamente funcionais e se tronam traços de 
expressão. (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 217) 

É no ato contínuo de constituir uma casa que o corpo produz um estado de 

residência, filtrando os perceptos e afectos do universo e servindo como uma lente 

que cria esta construção de lar; desta forma, a casa é a imagem que este corpo-

lente produz. 

A casa não é o lugar onde o corpo opera, no sentido de manipular os 
elementos e as relações entre eles, mas, no sentido de se 
transformar nesses elementos e nessas relações, numa condição 
muito mais de ser que de funcionar para alguma coisa (DELEUZE, 
GUATTARI, 1992, p. 217) 

Penso comigo: esta casa é muito diferente das casas que já habitei nos últimos 

anos. Me remete a casas da memória, importantes para a concepção de lar que 

carrego comigo. A casa da minha avó quando ainda possuía jardim no terreno a sua 

frente; jamais conheci o jardim, quando nasci demorou-se apenas alguns meses 

para pavimentar de cimento e caquinhos, como no resto do quintal. A casa do tio 

Zeca, uma casa tão velha que, já nos anos 2000, chegou a ser a última construção 

térrea na Alameda dos Maracatins, bairro de Moema (São Paulo/SP), sucumbindo à 

especulação imobiliária. Essas casas da memória vão me fazendo perceber modos 

de ser que ocupam a casa atual.  

Tibúrcio, o gato, surgiu do meio do mato, por trás das bananeiras, em silêncio e 

postura de leão como sempre faz ao aparecer. Sua rotina é sempre a mesma: 

acorda-me aos miados, altos e imponentes, para que eu abasteça sua ração e água. 

Em seguida, sobe pela parede de tijolinho até o telhado, onde provavelmente 

estabeleceu seu aposento. Lá permanece até o final da tarde, dormindo. Quando 

ressurge, em momentos como agora, faz vistoria no espaço e se comunica muito. 
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Depois de andar em círculos em volta de minha perna, segue para o lado de F.G., 

onde para, em sua usual postura de esfinge. Olha pra cima, em direção ao rosto de 

meu convidado, e salta para seu colo em um único movimento preciso e limpo. Lá 

permanece, com o olhar longe.  

Deleuze levanta-se e serve-se de mais um pouco de café. Seu companheiro, 

impossibilitado de fazer o mesmo por ter o peso do gato-leão sobre as pernas, 

apenas olha para mim e sorri. Entendo que devo tirar o animal de lá; tenho certo 

receio, pois nunca criei gatos e este sequer tinha dono, era todo independente. Mas 

com cuidado, o empurro para o chão e libero o colo de F.G., que se levanta 

imediatamente. Novamente em uníssono: “vamos partir”. Agradeço a visita e ofereço 

mais um copo de água. Os senhores sequer me respondem e se dirigem ao portão, 

através do corredor lateral. Sigo atrás deles, apesar de não entender porque 

precisariam de mim nesse momento, já que entraram sem auxílio nenhum. De 

qualquer forma, abro e fecho o portão, trancando o cadeado e seguindo todo o 

protocolo. 
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3. PERFORMANCES INVISÍVEIS 

[Boa tarde, caros leitores/ouvintes. Estamos agora em nossa terceira transmissão 

regular. Hoje nossos estúdios não têm lugar físico ainda, vagamos  pela Ponta 

Negra em busca de uma base onde nos fixar. Estamos abertos, estamos atentos, 

estamos dispostos.  

Agora ouvimos Dorival Caymmi e as canções praieiras, seu primeiro disco, de 1954. 

Ouvimos o Caymmi e olhamos pro mar, e isso é quase uma redundância ou um sinal 

máximo de completude. Vamos encarar como um pequeno privilégio.  

Nesta residência as tardes de corpo-tédio foram muitas; com esse corpo, o implícito 

movimento de lembrar. Na terceira e última parte desse relato-dissertação, começo 

lembrando das aulas de Arte Telemática de Artur Matuck que cursei em 2010 na 

USP. Tenho vontade de criar uma curadoria da distância, onde pudesse livremente 

explorar minha memória para montar uma exposição dos sonhos; nem tanto pelo 

seu aspecto qualitativo de ser "a exposição dos sonhos", mas sobretudo em ser uma 

exposição que acontece nesse território imaterial do devaneio. Afinal, a tarde é de 

tédio e eu preciso me entreter. 

Vamos pensar no educativo dessa exposição. Como seria? Eu proponho que 

façamos esse educativo novamente com os professores das escolas de algum lugar 

distante. Me indiquem uma escola, um lugar onde os professores se encontrem para 

conversar sobre a rotina de trabalho, onde fiquem falando mal dos chefes. Vamos 

viajar para longe, mais uma vez. Estamos agora no carro de N.C., estamos indo 

destino à cidade de Bom Jesus/RN. Quando chegarmos vamos encontrar muitos 

professores, cerca de cem. Vamos falar para eles das nossas experiências 

transgressoras em educação; melhor: vamos ouvir deles as experiências de sala de 

aula que transgrediram seus próprios corpos. Vamos buscar contato, vamos fazer 

performance juntos] 
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Figura 14: professores e pesquisadores UFRN em Bom Jesus/RN.  

	
Fonte: arquivo LABPerformance (autora: Naira Ciotti, 2018) 

	

CURADORIA DA DISTÂNCIA 

As caixas continuam semiabertas pela sala; vez ou outra surpreendo Tibúrcio, o 

gato, a dormir dentro de uma ou outra. Resolvo vasculhar mais um pouco os objetos 

guardados, mas em minhas caixas há apenas os trabalhos de artistas mais próximos 

a mim; naquela tarde eu queria aquilo que está distante. Propus então criar uma 

curadoria que me convencesse de um estado de conectividade presente nos corpos 

contemporâneos. Vasculho os folders e catálogos de exposição, cadernetas antigas. 

Aqui o corpo-tédio já não sabe mais em que data está, não sabe a hora exata, não 

sabe ainda o que vai jantar. Um café, um cigarro olhando as dracenas, ou melhor, 

um cigarro em companhia delas.  

Como vimos anteriormente, o advento e popularização das tecnologias de 

comunicação de massa possibilitaram que o corpo humano entrasse em constante 

simbiose com as máquinas. Desde os anos 1970 as noções de ciborgues e uso de 

aparelhos eletrônicos que se acoplam ao corpo são realidade, facilmente 

encontradas nas obras de artistas da performance e de outras linguagens. Eu, como 

um artista do corpo, também sinto minha produção contaminada pela busca dos 

corpos que se constroem a partir desta simbiose. 

Voltei à sala, tomei o computador e subi na rede-de-estudos. Através da internet 

pesquisei sobre alguns trabalhos artísticos com o foco na comunicação a distância e 
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do uso das máquinas para problematizar o alargamento do conceito de Presença do 

Corpo. Os trabalhos a seguir configuram uma curadoria ideal: 

Artur Matuck: Intercities (1988)  

Em 1988 o artista e pesquisador paulistano Artur Matuck realizou o trabalho 

Intercities. Este é um exemplo pioneiro no Brasil quando pesquisamos por obras de 

arte que compreendessem a comunicação a distância e as redes remotas como 

espaço de acontecimentos. Consistia na troca de imagens em televisores de 

varredura lenta (SSTV) entre as cidades de São Paulo e Pittsburgh, nos Estados 

Unidos. Essas imagens aconteciam com um tempo de transmissão muito lento, 

jamais poderiam ser comparadas com as trocas de imagens em vídeo ao vivo, 

possíveis a partir de qualquer smartphone.  

Figura  15: Intercities São Paulo / Pittsburgh (1988) 

 
fonte: portal ASPECT: The chronicle of new media art, disponível em 
http://www.aspectmag.com/works/intercities-performance visitada em 21/01/2019  

O trabalho deste artista, ao longo das últimas três décadas, vem desdobrando-se na 

noção de distância, através de projetos de meta-autoria, criação colaborativa e da 

telepresença do corpo, e já na década de 1980 explorava no campo artístico uma 

tática de circuitação entre as duas cidades do globo terrestre. Esse trabalho de 

Matuck buscava de alguma forma quebrar barreiras espaciais através da presença 

do corpo em interface com meios de comunicação de massa.  
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Renato Cohen: Imanência, O corpo instalado - ou Caixas do Ser 

Em 1999, na Casa das Rosas, em São Paulo, aconteceu a performance Imanência, 

O corpo instalado - ou Caixas do ser, projeto idealizado e orientado por Renato 

Cohen e que contou com a participação de nove artistas. Os performers ocupavam 

individualmente os quartos do casarão histórico, com propostas de performances em 

tempo expandido que duraram sete dias. As ações dos performers eram 

transmitidas pela rede de computadores. Através dessa rede os artistas podiam 

estabelecer um contato com o público, o qual mudava a sua posição passiva / ativa 

no experimento.  

Os artistas eram filmados vinte e quatro horas, e as imagem 
disponíveis na internet (...). No hall de entrada da Casa das Rosas 
era possível acompanhar a todos ao mesmo tempo, por várias telas, 
uma referente a cada quarto para observar pessoalmente. Imanência 
(...) era uma convicção da necessidade da introspecção, da imersão 
e foco na criação artística. A internet ainda estava começando a 
ganhar força e poucas pessoas possuíam conexão em casa. O vídeo 
chegava com um delay de aproximadamente cinco minutos e não 
corria contínuo. (CARVALHAES, 2012, P. 47).  

Imanência possibilita estabelecer uma conexão entre a necessidade de introspecção 

e imersão do artista em seu processo, com o seu movimento contrário, de exposição 

total através das novas mídias. Esse trabalho já apresentava a ideia de um corpo 

projétil a partir da sua relação com o espaço e realidade aumentada através das 

redes digitais contemporâneas, atualizando também a problemática da presença do 

corpo. Para Cohen: 

A contaminação do teatro com as artes visuais, cinéticas e 
eletrônicas dá um novo salto com a emergência das redes 
telemáticas que permeiam uma comunicação em tempo real, e uma 
extensão do corpo e da presença (o corpo extenso) - que é 
eminentemente performatizada. A partir dos anos 90, os novos mídia 
tecnológicos (web-art, arte telemática, net-art) com novos recursos 
de mediação, virtualização e amplificação de presença, passaram a 
impor outras dimensões às experiências radicais da Performance e 
do Teatro. (COHEN, 2003, p. 121)  

Manuela CostaLima: Projeto Correspondência 

O projeto Correspondência, da artista Manuela Costa Lima, constava no 

desenvolvimento de um livro de artista e foi contemplado pelo Programa de Ação 

Cultural 2014 do Estado de São Paulo. Durante o período de sua elaboração e 

pesquisa Manuela realizava derivas virtuais através do Google Street View em 
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cidades da Rússia e outros países do globo. À medida que encontrava pessoas nas 

fachadas das casas, as fotografava em printscreen, imprimia as imagens e as 

enviava pelos Correios, ao endereço informado no site. “Ao destinatário”.  

Em sua carta a artista se apresentava como artista, mulher, brasileira que buscava 

criar linhas de contato no emaranhado de relações que uma ferramenta como esta 

pode proporcionar. Fechada em sua casa, na tela de seu computador, Manuela 

caminhava pelas ruas de São Petersburgo procurando por correspondentes que 

teriam sido flagrados pela câmera do Google enquanto faziam suas atividades 

ordinárias como varrer a calçada, acenar a um ou outro vizinho, pegar o jornal pela 

manhã. De tantas cartas enviadas, menos de dez foram respondidas, e com esses 

interlocutores foi estabelecido um diálogo mais estendido: uma rede articulada entre 

alguns países, continentes, culturas e formas de vida.  

Figura 16: detalhe da publicação PROJETO CORRESPONDÊNCIA, de Manuela Costa Lima 

 
Fonte: arquivo do autor (Vicente Martos Moreira, 2018) 

Hoje em dia, através da internet, é possível realizar derivas em qualquer cidade que 

possua cobertura pela Google. As mídias sociais, os dispositivos eletrônicos e as 

tecnologias que estão disponíveis geram possibilidades de contato remoto mais ágil; 

trabalhos como o de Manuela Costa Lima nos mostram que é possível criar relações 

que ultrapassem barreiras, fronteiras espaciais, tornando-as mais alargadas. 
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Esta é uma proposta de curadoria-blefe, feita de dentro de casa, a partir de 

dispositivos comunicadores. A digitação de alguns caracteres já me possibilita entrar 

em contato com um acervo de trabalhos enorme. Na Pesquisa-Casa isso acontece 

recorrentemente: as referências, as pesquisas, as obras de arte citadas por amigos, 

em textos lidos, quase sempre são encontradas com o auxílio da rede de 

computadores. Aqui propus três trabalhos que poderiam compor uma exposição 

para me arrancar desse estado corpo-tédio. São trabalhos em que a presença 

remota do corpo ocupa lugar de protagonismo e possibilita alcances inimagináveis.  

Em Matuck, no contexto dos anos 1980, a troca de imagens entre duas cidades tão 

distantes era, aos olhos do senso comum, um feito inédito; em Caixas do Ser, o 

confinamento dos corpos para a sua exposição virtual já dialogava com a histeria 

coletiva dos reality shows contemporâneos; no Projeto Correspondência, podemos 

ver o prolongamento de um corpo através do espaço virtual, estendendo o seu 

alcance para outros continentes. Esses trabalhos contribuem na problematização da 

presença do corpo e também do alargamento da noção de espaço.  

NOTAS DE 27/04/2017: DIA DE PARALIZAÇÃO 

Oito e quinze da manhã. Ponto de ônibus da vila de Ponta Negra. Estou aqui a uns 

quarenta minutos mais ou menos. Nesse tempo todo passou pelo ponto apenas uma 

van alternativa que seguia sentido Alecrim, mas tão lotada que era impossível 

embarcar; sequer parou no ponto. As pessoas indo e voltando, algumas já 

desistiram faz tempo e foram pra casa. O comércio todo fechado - achei que era por 

ser cedo demais. No grupo de WhatsApp no mestrado Oceni manda mensagem 

dizendo que a zona Norte está toda bloqueada; Raiana responde que em frente ao 

Carrefour há um movimento de pessoas tentando bloquear a pista; Frank me manda 

mensagem com foto do cruzamento da avenida São João com a Ipiranga, em São 

Paulo, e a barricada de pneus queimando ao fundo. Na rua, um grupo de rapazes na 

carroceria de uma caminhonete passa gritando: já era pelegada, vai pra casa que 

não tem ônibus. 

Eu não sou pelego e apoio a greve. Portanto ok, se as condições são essas, decreto 

para mim mesmo: estamos em greve. 
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Volto pra casa observando esse estado em que as coisas estão, e no quanto é 

conflitante estar participando de um workshop imersivo de dança53 e acontecer uma 

greve bem no meio. O corpo que se move e o corpo paralisado, com potência de se 

mover, mas imóvel socialmente. Se hoje é dia de greve, é dia de através do meu 

corpo não alimentar esse sistema. Olho pra sala, o chão me chama a varrer - 

morando sobre uma duna, é impossível manter a casa limpa; não vou varrer, não 

vou fazer nada que dialogue com a produtividade cotidiana, nem o trabalho 

doméstico. A instrução do dia é parar.  

Quão difícil é parar e quanto discurso existe num corpo que opta por permanecer 

parado, resistir parado. Sinto ao longo do dia uma satisfação enorme nesse estado. 

Sobre o futton em formato de espreguiçadeira, uma pilha de livros de literatura ao 

lado, a comida que já estava pronta na geladeira e alguns litros d’água; assim passei 

toda a manhã e começo da tarde, até não aguentar mais. Quero continuar parado 

em relação ao sistema, então vou na sua via contrária. Lembro-me das mudas de 

tomate que estavam pedindo para serem trocadas de lugar. Para isso preciso 

arrumar o canteiro e dar uma tratada na terra de lá. As duas atividades preenchem 

minha tarde, e desfruto da sensação delicada de ir na contramão, como alguém que 

planta e se alimenta da própria comida. 

Faço uma breve visita à rede social e me deparo com a notícia da morte de Vito 

Acconci54, aos setenta e sete anos. Sou tomado por profunda tristeza e também por 

uma sensação de reconhecimento, como alguém que se despede de um mestre. 

Vito Acconci é um artista importante no vanguardismo da performance, mas para 

mim em especial porque seus trabalhos me lembram as primeiras aulas de teoria da 

performance ministradas pela Naira no curso de Comunicação e Artes do Corpo, em 

meados de 2006. A figura dele em meu imaginário está ligada a outros artistas como 

Dennis Oppenheim55 e Bruce Nauman56: são os meus musos da performance. Um já 

estava morto desde 2011. Outro morreu hoje. Morreu no dia da greve geral.  

                                                
53 Improcesso: diálogos dramatúrgicos em improvisação - 3a Residência dialógico-performática - 
Poesia e Perfume. Natal, 2017. 
54 Vito Acconci (1940 - 2017]) foi um arquiteto, professor e artista contemporâneo estadunidense. 
Mais informações sobre o artista podem ser obtidas em https://www.moma.org/artists/53  - página 
visitada em 23.01.2019 
55 Dennis Oppenheim (1938-2011) foi um escultor e fotógrafo norte-americano, contribuindo para o 
desenvolvimento da Land Art, performance artística e arte conceitual. 
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Transplantando os tomates para o canteiro tenho algum devaneio sobre o tempo e a 

nossa relação com ele, e o quanto essa relação se afirma quando associada ao 

movimento dos corpos. Parado, o tempo demora a passar. A minha casa nesse 

momento se torna um invólucro que permanece parado: aqui, hoje, não compramos, 

não trabalhamos; hoje, o tempo não passa. Nosso único movimento trabalha no 

sentido da autopreservação. Agora é pouco mais de 20h e escrevo para detectar 

esse estado de paralisação.  

PARA OCUPAR A SALA, ou: O LUGAR MAIS COMUM 

Na reflexão sobre os espaços da casa e suas dinâmicas, vamos propor que nesta 

pesquisa-casa a sala seja o cômodo que mais se aproxima com a ideia de um 

espaço comum. Enquanto os demais espaços estão reservados para o acúmulo e a 

criação de um patrimônio, entendendo-o como constituinte dos predicados 

individuais, a sala é onde nós, moradores, nos colocamos em contato com o mundo 

exterior. Mas calma, não confundamos as coisas: para melhor demonstrar essa 

relação, vamos delinear uma noção do comum segundo a perspectiva do espaço da 

casa.  

Para isso, podemos recorrer à proposta do filósofo Peter Pál Pelbart de cartografia 

das grupalidades. Para o autor, o comum - antes atrelado aos espaços políticos, 

sindicais, públicos etc., na era do capitalismo tardio vem se desmaterializando na 

experiência que permeia o campo expandido da linguagem. Seria aquilo que 

conseguimos comunicar, imaginar, pôr em diálogo. 

O trabalho dito imaterial, a produção pós-fordista, o capitalismo 
cognitivo, todos eles são fruto da emergência do comum: eles todos 
requisitam faculdades vinculadas ao que nos é mais comum, a 
saber, a linguagem, e seu feixe correlato, a inteligência, os saberes, 
a cognição, a memória, a imaginação e, por conseguinte, a 
inventividade comum. Mas também requisitos subjetivos vinculados à 
linguagem, tais como a capacidade de comunicar, de relacionar-se, 
de associar, de cooperar, de compartilhar a memória, de forjar novas 
conexões e fazer proliferar as redes. (PELBART, 2008, p. 34)  

O próprio conceito de trabalho vive essa transformação: operamos no campo da 

comunicação, da inventividade, da imaginação comum. Fábricas e oficinas estão 

agora diluídas nos cotidianos, nas casas. Conforme nos aponta o filósofo, o 

                                                                                                                                                   
56 Bruce Nauman desenvolve (1941) é um artista norte-americano que utiliza diversos meios desde 
vídeo, fotografia, gravura, escultura, instalação e performance.  
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capitalismo pode ser hoje compreendido em seu caráter cognitivo, e vivemos então 

a complexificação dos paradigmas que tocam a linguagem, causando a expansão da 

sensorialidade. Não só a comunicação verbal vivida no tête-à-tête, mas também 

todas as possibilidades de dispositivos que alargam o campo do comum, 

configurando redes cada vez maiores de imaginários e cabeças pensantes.  

Se a linguagem, que desde Heráclito era considerada o mais 
comum, tornou-se hoje o cerne da própria produção, como intelecto 
geral, como conjunto dos cérebros em cooperação, como 
intelectualidade de massa, é preciso dizer que o comum 
contemporâneo é mais amplo do que a mera linguagem, dado o 
contexto da sensorialidade alargada, da circulação ininterrupta de 
fluxos, da sinergia coletiva, da pluralidade afetiva e da subjetividade 
coletiva daí resultante. Esse comum passa hoje pelo bios social 
propriamente dito, pelo agenciamento vital, material e imaterial, 
biofísico e semiótico, que constitui hoje o núcleo da produção 
econômica mas também da produção de vida comum. (PELBART, 
2008, p. 36) 

Essas redes circuitadas configuram e reconfiguram de forma dinâmica os desejos e 

a produção de modos de vida. Desta forma, a sala não é propriamente um espaço 

público, mas o sítio onde o corpo se permite ser mais público.  

Ao arrumar a sala, posicionamos os móveis para receber as visitas, colocamos ali os 

bibelôs, quadros, fotografias, fazemos pequenas curadorias de objetos que possam 

contar uma história nossa àqueles que estão em volta: vizinhos, parentes, pessoas 

que vêm ao nosso encontro fazer uma visita, ou seja, despender tempo em nosso 

universo.  

Nesta casa, a sala é onde se concentram os dispositivos de comunicação que 

utilizamos para fazer contato com quem está longe: amigos de longa data que se 

mudaram de cidade, parentes distantes, agentes de cobrança que insistem em nos 

lembrar de dívidas que não temos como pagar. Todos esses contatos acontecem na 

sala: este cômodo se estabelece como membrana relacional.  

Vamos fazer uma festa 

A discussão acerca do espaço comum trazida por Peter Pál Pelbart dialoga 

diretamente com as perspectivas da Presença do Corpo apresentadas anteriormente 

segundo os estudos de Greiner. Sendo a sala o local onde posicionamos os 

aparatos para a experiência de alargamento dos sentidos através das conexões 
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remotas, sinto uma profunda necessidade de dialogar com quem está fora desta 

casa. Vamos então fazer uma festa na sala. Nada muito grande, como uma reunião 

de universitários da pós-graduação: algumas cervejas, torradas para comer com 

guacamole, cigarros.  

Na lista de convidados penso em chamar pessoas que possam dar luz às 

divagações sobre o espaço mais comum da casa. A sugestão inicial é: o filósofo e 

professor V.S., a socióloga S.S., a psicanalista S.R. Alguns colegas do mestrado, 

em especial a as amigas R.P. e R.C. Os franceses G.D. e F.G., que me visitaram 

outro dia, poderiam ter uma impressão melhor da casa. A amiga e orientadora N.C., 

que com certeza vai adorar os diálogos. Convido também V.D., um rapaz que ando 

conhecendo e que comecei a namorar há poucos meses.  

Mando os convites e todos respondem logo, felizes com a proposta e confirmando 

presença. Com exceção de G.D. e F.G., que estavam pouco dispostos a viajar de 

tão longe dessa vez. Sigo para o mercado para gastar o dinheiro da bolsa concedido 

pela CAPES através do programa de Demanda Social. Gastos com a pesquisa, é 

óbvio.  

Dia da festa: uma quinta-feira de dezembro de 2017, ainda no início do mês. 

O cenário político está de mal a pior: o ano foi repleto de acontecimentos como a 

aprovação da Reforma Trabalhista, várias trocas de políticos e a prisão do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva. A perspectiva que se esboça é de obscuridade. 

O pensamento fascista vem mostrando a face mediante manifestações de ódio em 

redes sociais e até nas ruas de uma direita ignorante. A cidade de São Paulo, de 

onde vim, já apresentava este pensamento coletivo expressivamente em 2016, 

quando me mudei de lá. Agora, um ano depois, percebo a recorrência desse 

discurso aqui em Natal, além de notícias de sua presença em outras partes do 

mundo.  

Apesar disso, é preciso organizar a sala para receber os convidados. Não tenho 

muitos móveis, por isso vou deixar duas redes armadas. O futton está dobrado em 

posição de sofá, uma pequena mesa de centro improvisada com um baú de 

madeira, os bancos da mesa de jantar também em volta e alguns pufes. A mesa 
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grande, de jantar, servirá de apoio para comes e bebes. Não pensei em música, mas 

algo me diz que o papo dessas pessoas dispensa qualquer trilha sonora.  

N.C. chega um pouco antes do horário combinado, por volta das 19h, para 

protocolarmos assuntos pessoais com mais privacidade. Às 20h chegaram os 

primeiros convidados: V.S. e S.S., que trouxeram uma garrafa de uísque e alguns 

pães. Foram bastante pontuais. Dali a alguns minutos chegaram R.C. e R.P., que 

traziam também outros colegas do mestrado: R.CN, E.R., M.M. Foram direto 

abastecer a geladeira de cervejas que tinham comprado no mercado ainda sem 

gelar. R.CN. tirou da bolsa uma pequena caixa de som bluetooth e derrubou meus 

planos de que a festa não tivesse música. Colocou MC Loma para tocar e começou 

a dançar, sendo loco acompanhado por S.S. (o que me deixou espantado). Neste 

momento chegou também V.D. 

Começo de festa é sempre assim: todos mais empolgados bebendo muito, muitas 

risadas, os convidados que não se conhecem fazendo os primeiros contatos. Por 

volta das 21h30m sentamos um tanto suados para protocolar em torno do baú. Meio 

posicionados em roda, os cigarros foram passando de mãos em mãos e alguns 

assuntos começaram a surgir inspirados no contexto político que estávamos 

vivenciando naquele momento.  

Festa papo-cabeça 

O primeiro a falar foi V.S. Ele nos contou que sociedades são, em seu nível 

fundamental, circuitos de afetos. Isso significa que os sistemas econômico e político 

operam produzindo os afetos que determinam formas de vida possíveis daqueles 

que ocupam as sociedades. É como se nossas escolhas passassem previamente 

por uma triagem composta pelos acordos políticos e econômicos que acontecem em 

escala global. Dentro do conjunto de configurações de afetos, pode-se viver desta 

ou daquela maneira.  

Na perspectiva da vida coletiva e comum, os afetos configuram os corpos políticos, 

ou seja, massas de corpos que representam determinados discursos e se movem 

através deles. Para Safatle, os principais afetos que permeiam a nossa sociedade 

são o medo e desamparo. Esses afetos surgem de uma certeza impregnada nos 

corpos de que o outro é impreterivelmente um violador em potencial de nossos 
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predicados singulares. O capitalismo tal como se apresenta hoje estabeleceu bases 

bastante rígidas neste pensamento: a existência da propriedade privada envolve 

automaticamente o esforço para protegê-la. 

O sentimento de medo e desamparo generalizados na sociedade abrem caminho 

para o reforço de instituições como a Justiça e a Segurança Pública. Esta é a 

maneira que encontramos de estabelecer e endossar esses contratos; em 

sociedades mais organizadas do Norte Global, onde a diferença de renda não é tão 

expressiva como em nosso país, é possível experimentar uma realidade equilibrada 

onde os contratos sociais fazem jus as suas partes. Porém, a situação é diferente 

em países que sofrem com a exploração desenfreada dos seus recursos por 

empresas multinacionais e onde a diferença de renda entre os seus habitantes é 

gritante.  

Podemos notar, então, que a noção de liberdade está intrinsecamente ligada à 

noção da segurança, e uma cultura de risco constante em ser violentado. Daí a 

efetivação de determinados modos de vida. O desamparo opera aqui como um afeto 

político central; nos modos de vida das sociedades contemporâneas, o desamparo 

não é algo contra o qual se luta, mas algo que se afirma sistematicamente nos 

corpos políticos. 

[...] constituir vínculos políticos é indissociável da capacidade de ser 
afetado, de ser sensivelmente afetado, de entrar em um regime 
sensível de aisthesis. As metáforas do corpo político não descrevem 
apenas uma procura de coesão social orgânica. Elas também 
indicam a natureza do regime de afecção que sustenta adesões 
sociais. (SAFATLE, 2016, p. 19) 

Safatle dizia empolgado que os afetos determinavam arranjos humanos a medida, 

sendo eles próprios os filtros formadores das adesões sociais que geram os corpos 

políticos. Neste momento, S.R. entrou na conversa, levando a discussão sobre os 

afetos para o plano econômico. Segundo S.R., o capitalismo teria se configurado em 

um sistema de apreensões de certos afetos, usando-os para alimentar suas 

máquinas cognitivas.  

Quando operado no campo da linguagem, o capitalismo chamado por Peter Pál 

Pelbart de cognitivo (referindo-se aos estudos de Toni Negri e Michael Hardt), 

apreende a produção de informações que geramos para diversos fins, mas que 

geralmente refere-se à alguma esfera do mercado. O capitalismo apoderou-se da 
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linguagem à medida que a disponibilizou como um serviço, ou seja, um produto. 

Nesta lógica, o que acontece é que a nossa "pulsão de vida", ou seja, nosso afeto 

criativo, é sequestrado por um sistema mercadológico que é operante nas 

subjetividades: alimenta-se do nosso desejo, faz com que trabalhemos para ele. A 

isso S.R., um tanto alta e já aumentando o tom da voz, chamava "cafetinagem".   

É preciso resistir no próprio campo da política de produção da 
subjetividade e do desejo dominante no regime em sua versão 
contemporânea - isto é, dominante em nós mesmos -, o que não cai 
do céu, nem se encontra pronto em alguma terra prometida. Ao 
contrário, esse é um território que tem que ser incansavelmente 
conquistado e construído em cada existência humana que compõe 
uma sociedade (ROLNIK, 2018, p. 36) 

S.R. terminou dizendo a V.S. que, se de fato há um Circuito de Afetos que 

determinam os Corpos Políticos, em uma espécie de aprisionamento à modos de 

vida que dependem de instituições como a Segurança e a Justiça, por outro lado 

podemos notar o (ab)uso de afetos criadores - pulsão de vida, que são pertencentes 

às esferas do desejo. Esta é mais uma face obscura do capitalismo. 

Neste instante, já um tanto perplexos com as realidades apresentadas pelos nossos 

convidados, E.R. (já um tanto bêbado) interrompeu com um estridente "Péra aí!". 

Soluço. Percebeu que todos o olhavam em silêncio, na expectativa de que 

prosseguisse. Então continuou: "Essas questões estão relacionadas a aspectos 

muito subjetivos e culturais, que envolve a história toda de uma pessoa e também de 

gerações passadas. Como é possível que isso tenha se alastrado de tal forma".  

"Sim, essas subjetividades estão sendo geradas há séculos!" responde S.S., 

sentada um pouco longe da concentração principal de pessoas, no canto da sala, 

segurando um copo de uísque meio cheio e com o cabelo cobrindo a metade 

esquerda do seu rosto. "É preciso entender que muitas vezes a gente compra gato 

por lebre. O capitalismo não conseguiu se implantar de forma totalmente 

transparente".  

S.S. continuou falando durante algum tempo. Segundo ela, o sistema capitalista, 

através de suas revoluções industriais ao redor do mundo, configurou os espaços 

públicos em cidades e metrópoles equipadas para uma melhor forma de vida, 

dotada dos avanços tecnológicos onde o homem poderia consumir uma gama maior 

de produtos e serviços. Tratava-se de um projeto que apresentava vantagens 
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diversas segundo uma ótica progressista bem esquematizada. As atividades 

humanas e as relações interpessoais foram, então, migradas para o território 

subjetivo do mercado. O projeto era bastante claro: você trabalha e é pago por isso; 

bem-estar social está intrínseco ao poder de consumir. Até então, tudo ótimo.  

Nas análises socioeconômicas em que se apresentam as vantagens do capitalismo 

neoliberal encontramos exemplos triunfantes, manifestados nas principais potências 

do mundo, notadamente os Estados Unidos e países da Europa como França e 

Inglaterra; países do norte global, digamos assim. Mas um projeto de organização 

social em escala global não pode se tratar de um projeto estático. Impossibilitando 

qualquer alternativa de oposição, a cultura capitalista avançou durante todo o século 

XX de forma rápida e silenciosa: larga no sentido expandir cada vez mais seu 

alcance a outros países, através de acordos internacionais baseados na dívida 

externa etc., e silenciosa no sentido de que há ali uma mensagem oculta. O 

capitalismo, ao vender-se, usa em sua publicidade apenas os exemplos bem-

sucedidos, jamais olhou-se para aqueles exemplos que estão em detrimento dele.   

Queremos com isso dizer que as formas de vida possibilitadas pelo sistema de 

mercado, ou seja, que constavam no projeto inicial do capitalismo, escondem 

consigo incontáveis outras existências; cada país do norte global, com seus IDH's 

desenvolvidos muito acima da média, são alicerçados por multidões de 

trabalhadores miseráveis carecendo de condições básicas. Uma realidade trágica 

que assola muitos países da América Latina, África, leste europeu, Oriente Médio e 

Ásia.  

Notadamente entusiasmada, Sassen terminou o último gole de seu copo, levantou-

se e caminhou até a mesa maior, atravessando o espaço, parando por uns dois 

segundos diante do móvel. Respirou fundo, e serviu-se de mais uma dose, ao passo 

que continuou a falar: nós podemos ilustrar agora um conceito interessante que é 

uma consequência do capitalismo, o Apagamento.  

Esse sistema capitalista de que falamos é vendido segundo um processo muito 

parecido com o publicitário, que nos seduz com a imagem de uma sociedade onde 

se trabalha e ganha-se o proporcional justo, para que possamos consumir produtos 

de qualidade e alta tecnologia. Esse "cartaz publicitário do capitalismo" é a imagem 

dos países do norte, com suas cidades equipadas com bom transporte, instituições 
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fortes e garantias sociais como saúde, educação etc. São os desejos que você 

falava, S.R. São esses afetos que eles vão cafetinando. Essa é a manipulação que 

estou chamando de publicitária.  

Em compensação, o que está escondido nesta imagem - ou seja, apagado das 

nosso referencial, é algo muito mais ofensivo que jamais serviria para nenhuma 

peça publicitária: em países da Ásia, por exemplo, multidões de homens e mulheres, 

sendo adultos e crianças, amontoam-se em volta de máquinas de costura ou 

esteiras de linhas de produção de marcas como Nike ou H&M; trabalham jornadas 

diárias de até dezesseis horas, em condições insalubres e com salários miseráveis. 

Em São Paulo, invariavelmente são descobertas confecções de roupas no bairro do 

Bom Retiro onde imigrantes coreanos são flagrados trabalhando em regimes 

análogos à escravidão. Em Natal, na vila de Ponta Negra, as casas de pescadores 

estão sendo vendidas progressivamente para empreiteiras de grande porte. A 

construção de condomínios de edifícios tem provocado um significativo aumento no 

custo de vida da região, obrigando seus moradores mais antigos trocarem de bairro. 

A tragédia de suas vidas segue apagada.  

Desde que possamos consumir, desde que nosso potencial de compras seja 

mantido, desde que o lucro do empresário que paga nosso salário seja mantido, 

vamos seguir trabalhando e comprando. Assim é o processo de apagamento: 

deixamos de ver, porque caso contrário a vida torna-se suportável.  

Pausa para servir-se de mais uma dose de uísque. Levanta a garrafa na altura dos 

olhos, nota seu volume: "temos aqui pouco mais de cinco dedos. Precisaremos de 

mais". V.S. levanta-se e vai ao banheiro. E.R. e R.CN. estão a responder 

mensagens no smartphone, R.P. e R.C. ouvem boquiabertas S.S. falar; S.R. e N.C. 

trocam as pernas cruzadas e acendem mais um cigarro. S.S. olha em volta, percebe 

a expectativa dos olhares. Prossegue:  

A gente precisa olhar também para os movimentos de Expulsão. Essas expulsões 

utilizam-se dos apagamentos, porque acontecem na ordem do visual e do material; 

as elites econômicas tornam-se o norte visual - assim como seus modos de vida, o 

caso das nações mais ricas da Europa, por exemplo. E as populações que não 

correspondem à essas dinâmicas econômicas passam a ocupar um estado de 

invisibilidade. São indivíduos que constam em números estatísticos - a quantidade 
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de desempregados no Brasil no último ano, a quantidade de pessoas desabrigadas 

pela guerra no Oriente Médio, a quantidade de refugiados que a Alemanha recebeu 

em seu território nos últimos anos, mas que não fazem parte dos nortes ideológicos, 

aqueles que compõem a esfera dos desejos.  

Neste instante S.R. troca o cruzamento das pernas e acende mais um cigarro. S.S. 

prossegue:  

É possível identificar que toda materialidade carrega em si uma história oculta, uma 

história que é invisível. O nosso tempo possui suas categorias fortes, aquelas que o 

define nos livros de história, nos noticiários, no imaginário comum, que movem seus 

corpos políticos. Mas toda categoria forte é forte em relação às demais, que 

permanecem ocultas no curso da história.  

Assim caminha qualquer dispositivo que trabalhe por uma mudança na ordem social. 

Nesta direção seguem as pequenas revoluções, aquelas que são possíveis a partir 

do corpo e da performance, que geram mudanças na realidade, sugerindo outros 

afetos. Seria uma tática analítica olhar para essas possíveis materialidades ocultas. 

O que não estou vendo? O que está sendo apagado neste momento do lugar onde 

vivo?  

N.C. pede emprestado o tablet de R.C. e pesquisa alguma coisa no Google. Todos 

já nos perguntávamos quem teria mais cigarros, pois quase todos os maços 

estavam no fim (só S.R., bastante generosa com seu carregamento de cinco 

carteiras de American Spirit dentro da bolsa). R.P. insiste em perguntar sobre o que 

poderia ser, na prática uma tática analítica possível, se em Arte é possível ou tudo 

está mesmo perdido e estamos rendidos para o mercado.  

S.S. solta apenas um: “Oh my god, I'm really drunk.” S.R., num gesto exaltado, diz: 

"é claro que sim!" Apagando o cigarro no cinzeiro à sua frente, desenvolve:  

É exatamente nessa direção que vem atuando parte dos (...) citados 
movimentos coletivos que irrompem em meados dos anos 1990 e 
voltam a irromper em diferentes momentos desde então - no ativismo 
propriamente dito e, não por acaso, também na arte, sendo suas 
fronteiras cada vez mais indiscerníveis. Nessa transterritorialidade 
cria-se condições mais favoráveis para a mobilização da potência de 
criação das práticas ativistas, bem como a potência micropolítica nas 
práticas artísticas que, apesar de terem em tal potência sua 
essência, encontram-se hoje dela destituídas em favor de sua 
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cafetinagem pelo capital que tem nesse domínio uma fonte 
privilegiada para sua expropriação. (ROLNIK, 2018, p. 34) 

Terminamos a noite conversando sobre como podemos entender as potências 

micropolíticas de nossos trabalhos artísticos como táticas analíticas a um sistema 

obscuro que joga com nossos desejos para manter e enriquecer seu patrimônio. 

Entender esse potencial é também olhar para o que não estamos vendo.  

Quando finalmente todos se contentaram com o silêncio instaurado, R.C. levantou-

se e fala para R.P., E.R. e R.CN: estou caindo de sono, vou chamar o taxi, vocês 

vêm comigo? Todos concordam. V.S. e S.S. dizem estarem fazendo a mesma coisa. 

S.R. não se moveu, a não ser para acender outro cigarro (e conferir na garrafa vazia 

à sua frente se não havia mesmo nem mais um gole). N.C. levanta e caminha até a 

rede: preciso tirar um cochilo de quinze minutos antes de sair. 

O carro dos amigos do mestrado chega, todos se despedem e saem. O carro de 

V.S. e S.S. demora mais uns dez minutos; ao se despedirem, S.R. se dá conta de 

que todos estão indo embora. "Ah, posso ir com vocês? Não conheço nada em 

Natal", ao que respondem: "Sim, claro". E todos seguem para o portão. N.C. 

continua a dormir. Apago as luzes, olho para V.D. e o convido para um banho.  

Mais tarde, deitados e ainda um pouco embriagados, divagamos sobre nossos 

casos em particular enquanto artistas: quais as performances que realizamos 

sozinhos, escondidos dos outros? Onde nossos gestos cotidianos se transformam 

em dissidência, quais são as suas pulsões político-criativas cafetinadas pelo 

mercado.  

Acordo no dia seguinte um pouco tarde, ressaca forte com direito a dor de cabeça. 

V.D. continua deitado. N.C. já havia levantado um pouco mais cedo e, portanto, o 

café estava pronto. Pego minha xícara e a encontro no terraço dos fundos, onde 

fumava sentada na cadeira de plástico, a acariciar o gato. “R.C. esqueceu o tablet”, 

dizia sem mover a cabeça, presa nas imagens da tela do dispositivo que segurava 

nas mãos. Continuou: “enquanto falavam de apagamento, ontem, lembrei daquele 

trabalho lindo da fotógrafa Cláudia Andujar”.  

E foi me mostrando as imagens na pequena tela, contando-me que Cláudia Andujar 

produziu durante treze anos fotografias das tribos Yanomami, no norte do Brasil. 
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Inúmeras séries, livros e exposições foram resultantes desse trabalho, fruto da 

convivência diária com essas tribos. Essas imagens pulam, saltam da nuvem de 

imagens que são geradas dia a dia: passam por processos curatoriais de valoração 

artística e mercadológica; hoje estão expostas em escala descomunal, em paredes 

inteiras, possuem uma sala permanente no museu de arte contemporânea 

Inhotim/MG. Mas quantas imagens dessas culturas em apagamento são hoje em dia 

produzidas com celulares e câmeras de baixo formato, e que seguem anônimas em 

redes sociais, relacionadas e relacionando perfis que, de alguma forma, carregam 

consigo uma identidade? Como criar dispositivos que nos apontem para o que 

segue invisível, para aquilo que existe e não se vê.  

CORPOS POSSÍVEIS 

Mais ou menos abril de 2018, a curadora S.P. chegou em casa por volta das 18h, 

conforme combinado. Estava em companhia de S.B., artista natalense com quem 

trabalhava há poucos meses em um projeto independente: juntas de outras pessoas 

que eu ainda não havia conhecido, tocavam um projeto de implementação do 

espaço cultural Bólide1050. Tratava-se de uma casa no bairro do Tirol, de 

aproximadamente cinco cômodos, sem móveis e que recebia ações como oficinas e 

cursos.  

Eu tinha conhecido o espaço em fevereiro do mesmo ano, quando frequentei a 

oficina de Fotografia e Auto Publicação, ministrada pelo artista Max Pereira, também 

de Natal. No exercício de criar uma publicação independente em formato zine, 

retomei um antigo trabalho - remanescente de outra residência artística, mas que 

ainda estava em processo. Em 2013, construí no Instituto Hilda Hilst (Campinas/SP) 

um dispositivo onde se podia olhar duas fotografias ao mesmo tempo, causando 

uma sobreposição na imagem sem precisar de recursos de edição. Essas imagens 

foram retiradas de uma pesquisa pelo arquivo fotográfico de família e também da 

produção de novas imagens de erotização do meu próprio corpo.  

A sequência das fotografias me despertou a vontade de propor uma apresentação 

impressa, e que esta seria uma forma de expandir as suas possibilidades de fluxo. O 

trabalho passou a se chamar "Fazes-me falta", em referência ao livro homônimo da 
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autora portuguesa Inês Pedrosa57, e também à narrativa que se faz como ambiente: 

recortes na história do namoro de meus pais, ainda antes de eu nascer.  

Mas o contato com as pessoas envolvidas no Bólide1050 não terminaria nesta 

ocasião. Após uma cerveja ou outra, lá estávamos S.P. e eu conversando sobre a 

minha produção artística e o que me trazia à cidade. Me perguntou: você não tem 

uma exposição em projeto? E eu tinha e-xa-ta-men-te um projeto rejeitado no edital 

de ocupação da galeria do SESC Cidade Alta (Natal/RN). A exposição chamaria 

Corpos Possíveis, e contava com trabalhos meus e de R.C. 

Figura 17: Trabalho Fazes-me Falta na exposição Corpos Possíveis, 

 
fonte: acervo do autor (Flávio Aquino, 2018) 

 
R.C. também estava em casa nessa noite de maio em que recebi a visita de S.P. e 

S.B. Abrimos o projeto enviado ao SESC, contendo oito trabalhos em vídeo e 

fotografia. Nesta ocasião discutimos possibilidades em realizar de uma exposição 

sem recursos financeiros - feito que a minha experiência no Condomínio ajudou 

bastante. A nossa proposta era que os trabalhos dialogassem entre si, expostos em 

                                                
57 Autora portuguesa nascida em 1962, no Porto. Até o momento publicou 25 livros, entre os quais 7 
romances: A Instrução dos Amantes, Nas Tuas Mãos (Prémio Máxima de Literatura), Fazes-me Falta, 
A Eternidade e o Desejo (finalista do Prémio Portugal Telecom 2009 e do Prémio Correntes d' 
Escritas 2010), Os Íntimos (Prémio Máxima de Literatura), Dentro de Ti Ver o Mar e Desamparo 
(2015). 
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dispositivos de baixa ou obsoleta tecnologia, como smartphones, monitores e 

televisões de tubo. A exposição foi nomeada Corpos Possíveis58.  

Figura 18: fachada do espaço Bólide1050, exposição Corpos Possíveis (2018)  

 
Fonte: arquivo do autor (Flávio Aquino, 2018)  

Os trabalhos de minha autoria apresentados eram todos videoperformances, com 

exceção de Fazes-me Falta, que era um objeto/dispositivo; datavam de 2012 e 

2013. Como é possível notar, tenho uma forte tendência a guardar coisas, e com 

esses trabalhos não foi diferente. Filmei, editei e finalizei todos ainda na época em 

que estava envolvido no antigo hospital. A maior parte deles, se não todos, foi 

produzida naquelas dependências. Passada a produção, mostrei todos de uma vez 

em um compartilhamento realizado no Condomínio, que me rendeu um convite para 

integrar a exposição 24+1 Segundos, na Cinemateca Brasileira, junto de outras duas 

artistas, em 2015. Vez ou outra eram exibidos em festivais de Performances 

independentes no território brasileiro, mas, na maior parte do tempo, os trabalhos 

ficaram guardados. 
                                                
58 Os trabalhos de minha autoria expostos na exposição foram: Fazes-me Falta (2013-2018, Figura 

9), Entre-Saltos (2012), A Medida Das Coisas (2012), Des.Contenção (2013), Experimento#01 

(2012). Todos estão disponíveis para serem apreciados em meu site pessoal: 

www.vicentemartos.com.  
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Em meus vídeos procuro ver o corpo como elemento central, mas em especial o 

meu corpo: expor a minha imagem desnuda foi um movimento de auto superação, a 

manifestação de um corpo que reage às normas e padrões através dos gestos, seja 

um simples movimento de respiração, ou mesmo bruscos golpes dos braços no ar. 

As performances eram realizadas em vídeo por uma questão conceitual; em vídeo, a 

performance do corpo poderia ser guardada por mais tempo. O fator temporal ficaria 

suspenso e eu poderia alcançar outros circuitos além dos festivais de artes cênicas 

ou as aberturas de exposição em galerias e museus, para onde a performance ao 

vivo era geralmente designada.  

Figura 19: Trabalho Entre-Saltos na exposição Corpos Possíveis 

 
Fonte: acervo do autor (Flávio Aquino, 2018)  

Antes de me mudar, coloquei os meus trabalhos em uma caixa e agora aqui 

estavam: em Natal, um contexto onde ainda conhecia poucas pessoas. De certa 

forma, trazer esta produção para cá era uma das ações para me reterritorializar: 

através deles poderia dialogar mais claramente com os artistas da cidade.  

No grupo de WhatsApp do Bólide1050 acionamos a sua rede de colaboradores, 

além da nossa própria, e conseguimos assim emprestar equipamentos como 

aparelhos de televisão e projetores. O transporte dos trabalhos foi feito com auxílio 

de J.P., que também estava presente na montagem. V.D., com quem eu já 

namorava e começava a produzir artisticamente, também ajudou. Tudo aconteceu 

de maneira bem informal, mas ainda assim garantimos uma boa apresentação dos 

ao público, promovendo bons debates.  
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Como na maior parte das exposições, a noite de abertura foi um sucesso, seguida 

de dias ermos. Os meus trabalhos e os de R.C. já dialogavam entre si desde muito 

antes, perpassando outros processos criativos. Em compensação, esta foi a primeira 

vez que dispomos os trabalhos lado a lado. O que tornou a ocasião ainda mais 

especial foi a abertura disso ao público da cidade. Corpos Possíveis foi também uma 

forma de sair um pouco do ambiente acadêmico, ao qual estávamos R.C. e eu 

imersos há um ano, em direção a outros encontros e trocas. 

Durante o período de visitação, que durou trinta dias, realizamos duas noites de 

performances, que contou com a participação de outros artistas como o coletivo 

Duas, B.S., G.M., e N.C. Houve ainda uma visita guiada com estudantes de 

pedagogia da Unifacex, seguida de roda de conversa entre todos sobre os trabalhos 

da exposição. Uma impressão que tive da exposição é que, mais que mostrar os 

trabalhos nesse contexto, o que impressionou a mim foi a generosidade do público, 

que demonstrou grande interesse. A linguagem da performance ainda era 

desconhecida pelos estudantes que visitaram, e a partir disso pudemos travar uma 

boa discussão acerca dos processos criativos contemporâneos.  

Os trabalhos de minha autoria expostos na exposição foram: Fazes-me Falta (2013-

2018, Figura 9), Entre-Saltos (2012), A Medida Das Coisas (2012), Des.Contenção 

(2013), Experimento#01 (2012). Todos estão disponíveis para serem apreciados em 

meu site pessoal: www.vicentemartos.com.  

DESLOCAMENTO FINAL: O chalé.  

A terceira casa que habitei em Natal, completando o complexo Casa Amarela, é um 

pequeno chalé na Vila de Ponta Negra. A casa é um encanto: apenas um quarto, 

sala, cozinha, banheiro, área de serviço, e uma vaga de garagem na frente com uma 

área gramada ao lado. Tudo em tamanhos muito pequenos, bem diferente da última 

habitação. A esta casa me mudei sozinho, sem companheiros a princípio. Residi de 

março a junho de 2018 nesta configuração, e recebi três visitantes durante este 

período: o artista e parceiro X.C., a Natal a convite do LABPerformance para 

participar do evento REPERFORMAR O AFETO: Professores Performers, na 

performance Cartas a Renato Cohen. X.C. ficou em minha casa por uma semana, e 

foi um período de bastante trabalho. A amiga e parceira P.K., que se mudou de São 
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Paulo para Recife, no mesmo ano, e veio a Natal para participar do referido evento. 

E J.R., artista de Brasília que atualmente vive no Paraguai.  

Cada visitante possibilitou uma experiência diferente da cidade, variando conforme a 

natureza da visita ou do contato que tínhamos. Com X.C. ficamos muito tempo 

presos no trabalho, vivendo mais o ambiente da casa enquanto estação de produção 

das nossas imagens para a performance. Gravamos imagens na praia de Ponta 

Negra e nos rochedos atrás do Morro do Careca. Essas imagens somaram às outras 

que já vínhamos acumulando de outras etapas da performance Cartas a Renato 

Cohen. A apresentação em Natal envolveria uma atualização desse conteúdo 

imagético. X.C. ficou hospedado por sete dias, durante os quais praticamente não 

dormimos. Adaptamos a sala em uma estação de trabalho onde tratamos as 

imagens, editamos os vídeos, e principalmente tivemos muitas novas ideias de 

projetos que, como os meus trabalhos anteriormente citados, estão ainda guardados 

em pastas.  

P.K. veio logo na partida de X.C., estava preocupadíssima com o cenário político tal 

como se apresentava, mesmo no Nordeste, lugar para onde havia se mudado na 

esperança de melhores perspectivas de ideologias sociais. P.K. se referia à política 

que escutava nas ruas, das manifestações de ódio que percebia camufladas nas 

situações cotidianas. Falamos muito de São Paulo, de nossa decepção com a 

cidade; falamos sobre a forma como de repente os avanços que tínhamos 

conseguido estavam ameaçados pelo pensamento classemedista. Ficamos 

indignados com a liberdade das pessoas em assumirem publicamente posturas 

violentas contra minorias; nos assustamos com a forma branda que as pessoas 

encontram para expor preconceitos e agredir uns aos outros. E também refletimos 

muito sobre o quão classemedistas poderíamos estar sendo, na perspectiva das 

estruturas sociais que acessamos enquanto brancos, de classe média, estudantes 

da pós-graduação. Nossa amizade, de longa data e atualizada já em diversos 

contextos, agora se presentificava em Natal operando uma mesma gestualidade já 

conhecida: cervejas, cigarros, o chão de uma sala de estar onde pudéssemos rir à 

vontade e falar alto.  
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J.R., a bicha de Brasília que conheci na residência Pangéia, em Recife, veio a Natal 

no propósito de criarmos juntos - eu, V.D. e ela, um trabalho que partisse das 

nossas questões artísticas em relação à linguagem instrucional aplicada ao corpo 

em Performance. A bee permaneceu por uma semana, durante a qual investiu 

pesadamente dando em cima de meu namorado. Não é necessário dizer que o clima 

foi um pouco tenso, em especial pra mim - canceriano que sou, cheio de ciúmes e 

ao mesmo tempo tentando fazer parecer estar tudo bem; não colocaria a amiga na 

rua, mesmo sendo uma cobrinha. A trancos e barrancos, criamos um roteiro para um 

jogo que seria jogado pelos participantes através de trocas de mensagens de 

WhatsApp; neste processo, o jogador receberia instruções para realizar 

performances em sua casa. O projeto encontra-se parado no momento, mas ainda 

pulsa o desejo de finalizá-lo.  

Com todos foi possível trocar experiências de trabalho e, especialmente, afetos 

políticos, e cada visitante desta habitação possibilitou diferentes perspectivas da 

cidade.  

PERFORMANCES DE QUARTO E CURADORIAS DE CAMA 

V.D. mudou-se para esta casa em vinte e sete de maio de dois mil e dezoito, logo 

após o término do evento REPERFORMAR O AFETO: Professores Performers. 

Estávamos exaustos, deitados na cama, e falávamos sobre planos futuros. Ele disse 

que tinha vontade de morar comigo, e que se eu compartilhasse desse desejo 

poderíamos estudar uma circunstância boa para isso acontecer. Um notável cuidado 

virginiano ao dizer cada palavra. Eu, do meu lado, respondi: vem amanhã. E ele 

veio.  

LEONILSON 

Estou agora deitado na cama, a noite é solitária. V.D. saiu para o casamento de uma 

amiga. Alguns amigos me chamam para ir ao bar, mas não tenho vontade de beber. 

Há alguns filmes que gostaria de ver. No entanto, andei visitando a obra de um 

artista específico e lembro de um documentário sobre ele ao qual já havia assisto. 

Pego o notebook, me certifico de ligar a fonte na tomada, e dou play no filme. 
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Entre 1990 e 1993 o artista Leonilson (1957-1993) gravou seus diários em fitas K7, 

material que foi recentemente editado para o longa-metragem "A paixão segundo 

JL"59 (2015). O documentário mostra, na via das narrativas autobiográficas, que 

Leonilson vive a história do “patinho feio” que não vira cisne; confessa que não pode 

mudar o mundo. O filme revela seu processo criativo como uma construção artística 

que perpassa os pensamentos soltos e divagações cotidianas. Sobretudo, os diários 

revelam sua busca pelo outro, por construir uma relação. "Qual o meu lugar no 

mundo, a minha paisagem perfeita? A minha paisagem perfeita são esses rapazes, 

eles são o meu lugar". 

A produção do artista Leonilson é amplamente conhecida no circuito de arte 

brasileira e também nos meios acadêmicos, onde tem disparado notável interesse 

de pesquisadores de diversas áreas. Uma característica de destaque em seu 

processo criativo é o modo como ele conta a própria história, e como articula a 

narratividade em seus trabalhos de artes visuais. A recorrência e simplicidade 

gestual do bordado e da palavra escrita à mão remetem ao artesanato e às culturas 

frequentemente excluídas do circuito da arte. 

Nos anos 1980, com a instauração da epidemia da AIDS e todos os seus estigmas, 

agrava-se a perseguição e preconceito contra homossexuais. Leonilson manifesta 

em seu trabalho confissões e desejos íntimos, contrariando o apagamento das 

vozes dos corpos gays. A singularidade de seus dias faz de sua produção única e 

tocante: seus segredos estão revelados, os desejos mais íntimos se desdobram em 

imagens que, ao se fazerem públicas, contestam por seu espaço no mundo. Como 

explicita o curador Bitu Cassundé60, responsável pela exposição “Sob o peso dos 

meus amores” (2011), 

A arte contemporânea sempre teve como um dos eixos mais latentes 
a aproximação com a vida, e algumas produções buscaram no 
contexto vida x arte a potência fundadora de sua poética, imprimindo 
nesse contexto o subjetivo e o autobiográfico. Dentro desse 
panorama, Leonilson agiu com propriedade e requinte ao articular, 
desde o início do seu trabalho, a sua vida como protagonista da sua 
obra.  (CASSUNDÉ, 2011, p. 102) 

                                                
59 A Paixão Segundo JL, documentário. Direção: Carlos Nader, Produção: JA FILMES / Itaú Cultural, 2016. 
60 Carlos Eduardo Bitu Cassundé é curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Fortaleza, 
Brasil) e coordenador do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes (Fortaleza, Brasil).  
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"Agora os trabalhos são tudo o que tenho. Uma tela não é diferente de uma manhã 

minha" (Leonilson, 2015). As gravações dos diários íntimos de Leonilson vem sendo 

apresentadas nos últimos anos, mesmo após sua morte. Essas gravações, usadas 

por curadores e outros agentes, prolongam a voz do artista e desdobram novas 

possibilidades de aproximação com obra. 

Escancarar certas formas de vida, torná-las visíveis é a tática estabelecida por 

Leonilson para posicionar-se enquanto homossexual nos anos 80. Seus trabalhos 

serviam como uma lente de aumento sobre as questões contra as quais o artista 

julgava importante posicionar-se. Ele sugere que não pode mudar o mundo, que só 

o que pode fazer é contar a sua história. 

Figura 20: obra Jogos Perigosos, Leonilson (1980).  

 
Fonte: https://casacor.abril.com.br/arte/obra-de-leonilson-sera-reunida-em-catalogo/ acesso em 
21/01/2019 

Fecho o navegador. 

Banheiro, pia, lavar o rosto com água gelada, arrancar as roupas, ligar o chuveiro 

frio, entrar no feixe de água de uma vez. Não precisa sabão, apenas: 

despressurizar.  
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Um cigarro na rede em frente à casa, olhando a rua.  

Penso em Leonilson e me inspiro em sua coragem para enfrentar os fantasmas de 

seu tempo, para "dançar no fio da navalha"61. Me cobro: pare de fugir da navalha. 

Não seja covarde, seja o artista que você cobra que os outros sejam. 

V.D. chega em casa.  

CRIANÇA VIADA 

“Você viu o link que te mandei?”, me pergunta V.D. respondo: “ainda não abri. Do 

que se trata?” Pegamos o notebook e abrimos o blog Criança Viada62.  

Criado por Iran Giusti, essa publicação virtual reuniu entre 2012 e 2014 fotografias 

de infância de pessoas interessadas em se expor como crianças viadas. Entre esse 

período de atividade o blog contou com a participação de mais de 250 colaboradores 

de todo o país, e teve notada repercussão nas redes sociais e grande mídia. 

As crianças viadas são aquelas flagradas em posturas que desafiavam as normas 

de comportamento de gênero: meninos “afeminados”, meninas “masculinizadas".  

Décadas depois, o blog constrói uma atmosfera favorável para uma performance 

autobiográfica em coro que reconta aos outros participantes - e na frente de quem 

mais estiver interessado, a sua versão da história. A criança-viada cresceu, é agora 

adulta e se descobre capaz de reverter o gesto que era motivo de chacota em 

instrumento político.  

Já deitados, divagamos um pouco sobre isso e fazemos conexões com nossas 

próprias histórias. Fomos também crianças viadas, constatamos. Mas que bom que 

existam iniciativas como essa de Iran Giusti. Nesta perspectiva, podemos dizer que 

se trata de uma tática analítica contra o apagamento. Estamos olhando para 

histórias invisibilizadas.  

                                                
61 referência à expressão usada por Naira Ciotti em carta à Renato Cohen, meados de 2014.  
62  Por não se adequar às mudanças nas normas e diretrizes de publicação da plataforma 
http://tumblr.com, a página Criança Viada foi retirada do ar em meados de 2018.  



 84 

PROJETO VICENTEVINICIUS 

Após o banho. E após vários banhos. E antes de dormir, e durante o café da manhã. 

E também enquanto executamos tarefas ordinárias, tarefas criativas, tarefas 

maquínicas de produção. Sempre nesses intervalos V.D. e eu podemos 

problematizar assuntos e trocar referências artísticas. Assim também nos 

alimentamos um do outro, assim também é comer o outro; andamos assim, a nos 

comer cotidianamente.  

Falamos agora Vicente e V.D., a partir do quarto, da cama, do lençol. Estamos 

apoiados em travesseiros, roupas, objetos acumulados nos bolsos dessas. Estamos 

agora no lugar do desejo, do erotismo, da entrega dos corpos (mesmo que em 

sono).  

Figura 21: marcas do corpo no lençol.  

 
Fonte: arquivo do autor (Vicente Martos, 2018) 

Nos últimos meses, nosso namoro e rotina vem se desdobrado em um intenso 

proliferar de ideias e trabalhos, que estetizam nossa existência enquanto casal. 

Nossos desejos encontraram espaço de elaboração e investigação artística na 

intersecção de pesquisas em corpo, design e performance. 
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Assumimos que a experiência, e todos os traços deixados pelo contato “desatento” 

com biografias de outros corpos, não serão simplesmente apagados dos nossos. 

Assim experimentamos perverter esses traços, ao passo que retomamos a 

capacidade de falar sobre nós mesmos. Nossa produção quer deslocar-nos do lugar 

que nos estava destinado - o lugar do viado, do gay - para instaurar outras zonas de 

compartilhamento, e para exercitar conscientemente nossa presença.  

Com isso, tentamos entender a autobiografia como a projeção de vozes que se 

fazem ouvir como discurso e não só como ruído, através do qual os agentes 

recobram sua capacidade e potencial de falar sobre si mesmos à revelia de um 

consenso. Através de seus próprios recursos esses agentes se afirmam diversos 

diante de normas e modelos de relação. 

Nossos corpos, ao serem combatidos, apagam-se em outras manifestações sutis: a 

cultura, as posturas, a gestualidade, os desejos, as formações familiares, os afetos. 

Nos parece que seguir existindo já envolve uma resistência. Em nossa produção 

estética, escancaramos a intimidade do toque dos nossos corpos, ampliando a 

investigação e composição autobiográfica ao âmbito de nossas vivências 

acadêmicas em diálogo com os demais artistas e pesquisadores.  

Nossa prática desloca imagens e narrativas de um contexto privado - as paredes do 

nosso quarto, para o contexto público, onde cenas de um homem sentado em seu 

namorado ainda podem ser vistas como tabu. Reperformar o afeto de casal é um 

movimento que instaura um novo espaço de sensibilização, que contraria a 

experiência corporificada da separação entre gays e héteros.  
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Figura 22: imagem de ensaio fotográfico realizado por Paulo Fuga (2018)  

 
Fonte: acervo do autor (Paulo Fuga, 2018)  

Na perspectiva estético-política nossa produção perverte os modelos de relação 

heteronormativas, desafiando e atualizando a noção de casal em nossos próprios 

corpos. Em tempos de marcada violência contra homossexuais, nos referenciamos, 

entre outros artistas, em Leonilson, para seguir a proposta da convidada Saskia 

Sassen na criação de um espaço de intimidade onde seja possível acolher o outro. 

Assim, contar a própria torna-se tática analítica.  

RADIOVIRILHA 

Entendemos o projeto VicenteVinicius como a instauração de novos lugares de 

escuta para construção autobiográfica. Assim nos posicionamos, diante de um 

contexto de censura à nudez e a manifestações públicas de afeto, de combate à 

união matrimonial e direitos a adoção por casais homoafetivos. 

Na performance Radiovirilha, nossos corpos se transformam num aparelho de som; 

nossas virilhas, num canal de compartilhamento para narrativas confessionais, 

referindo-se à estética das locuções radiofônicas em experiências de conexão 

multissensorial entre os nossos corpos e o de outras pessoas. 
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Na primeira parte do trabalho, nossas memórias de infância foram registradas com 

um gravador de som. Posteriormente, elas foram editadas em uma espécie de 

paródia de programa de rádio. Então, num momento de mostra, seminus, acoplamos 

smartphones e fones de ouvido a nossas mãos e nos instalamos em espaços 

públicos e galerias de arte, criando um dispositivo sonoro. As pessoas são acolhidas 

entre nossas pernas e recebem nossas mãos deles sobre suas orelhas. Aceitar esse 

contato as permite ouvir o conteúdo da rádio. 

Figura 23: performance Radiovirilha no REPERFORMAR O AFETO: Professores Performers, 
maio/2018 

 
Fonte: arquivo LABPerformance UFRN (Renan Carlos, 2018) 

Ao longo de 2018, levamos o aparelho da Radiovirilha a contextos diversos: na 

mostra “Corpos Possíveis” (Galeria Bólide 1054, Natal); na residência artística 

Comuna Pangéia (Recife), e na Mostra-Fórum de performances do evento Reformar 

o Afeto (UFRN/IFRN, Natal). Em cada espaço, a escultura formada por esse 

encontro de corpos atualiza o modelo de interação criado em diálogo com novos 

elementos, desafiando o espectador/ouvinte/usuário a atravessar uma barreira 

comportamental que poderia nos separar dos outros indivíduos. 

A natureza do espaço, seja ele público ou privado, interfere significativamente no 

contato estabelecido com o espectador/ouvinte/usuário, que é recrutado na 

performance para a contestação dessa barreira comportamental. A nossa virilha é o 
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lugar de acolhimento para um corpo que escuta, toca, e acessa confissões. Nesse 

momento se faz imprescindível a passividade e o silêncio desse corpo. 

META-PERFORMANCES INSTRUCIONAIS 

Os trabalhos Manual para Máquinas de Sentar e Manual para Máquinas de Pisar 

(2018) são duas publicações independentes, que têm como referência a linguagem 

instrucional de manuais impressos para práticas corporais, como: aikido, kung-fu, 

yoga e treinamentos de dança. Associamos uma representação gráfica dos nossos 

corpos a instruções escritas:   

Deitar com a região frontal da máquina, evitando sobrecarregar 
qualquer ponto de apoio. Repousar as coxas sobre o chão, 
reservando espaço para o pênis (quando houver). (...) Entregar por 
inteiro a máquina ao chão. (...) Quando pisar, o usuário estará 
inteiramente de pé sobre a máquina. (...) Ao identificar alguma dor, 
por melhor que ela seja, é importante ponderar sobre a permanência 
do uso. Ocasionalmente é possível que surjam pensamentos de 
humilhação. Desfrutar deles.63 

Os manuais ilustrados com nossos corpos em contato são registros de explorações 

homoeróticas, ação política que subverte a noção de pornografia ao âmbito da 

instrução. Classificamos esse trabalho como uma meta-performance, à medida em 

que disponibilizamos procedimentos possíveis de serem executados por outros 

corpos. 

Figura 24: Manual para máquinas de pisar, trabalho de VICENTEVINICIUS 

 
Fonte: arquivo do autor (Vicente Martos, 2018) 
                                                
63 Trecho extraído da obra ManuaI para máquinas de pisar (VicenteVinicius, 2018). 
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Oferecemos este material na expectativa que as pessoas possam se experimentar 

em novas situações, e, através dessa prática, construir corpos capazes de se 

conectar por outras maneiras. Queremos com isso alertar para o fato de que, além 

da “família tradicional brasileira”, existem outros modelos de afetos a serem vistos e 

respeitados. As publicações pretendem contribuir para o universo de imagens de 

relações normativas, problematizando o apagamento de outros laços humanos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM SISTEMA CASA-CORPO-UNIVERSO 

[Boa noite caro leitor/ouvinte. Estamos agora em nossa última transmissão, falando 

diretamente da casa/chalé. Ainda é suportável estarmos aqui porque é de manhã e o 

sol não esquentou o imóvel como um forno – esse é um fenômeno diário.  

Escutamos agora os vizinhos do lado esquerdo, um casal heterossexual que discute 

com os seus cães sobre o lugar certo de fazerem necessidades fisiológicas. Do lado 

direito, o vizinho que vive solitário – a mulher o abandonou repentinamente, ouve 

seu repertório matinal de músicas do Led Zeppelin e Engenheiros do Hawaii. A 

leitura a seguir é o fechamento dessa dissertação. Foi um prazer estar com vocês, 

me despeço deixando-os ao som dos vizinhos discutindo entre si – prefiro isolar-nos 

dos Engenheiros, por questão de gosto pessoal] 

Chegamos ao fim da dissertação, e ao mesmo tempo ao fim da Pesquisa-Casa. 

Continuo residindo, continuo sendo esse eixo central em um sistema Casa-Corpo-

Universo: do universo filtro seus elementos através do corpo, e organizo-os de outra 

forma – a forma autoral; meu corpo se desdobra em casa. No sentido contrário, a 

organização da casa possibilita um corpo, com sentidos e percepções alargadas, 

ampliando-se e selecionando o Universo. Esta é a dialética proposta ao habitar: 

administrar as trocas e entender novas corporalidades possíveis.  

A partir da minha casa eu pude criar curadorias com trabalhos que não tenho à 

disposição; pude lembrar de passagens, fatos e conteúdos importantes para a 

concepção do meu corpo como agora se apresenta; também pude criar diálogos 

com autores distantes, desdobrados da leitura de seus livros. Nesta residência, pude 

fazer contato com os mortos, falando com eles diretamente e fazendo perguntas. Eu 

poderia agora escrever uma carta à Renato Cohen, o principal fantasma que persigo 

em performance.  

Querido Renato Cohen,  

Escrevo nesta manhã de terça-feira, janeiro de 2019.  
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Estamos já há mais de dez dias sob o novo governo; as notícias de articulações 

políticas64 que envolvem cortes de verba, fechamento de Ministérios, contratações 

ilegais, mais e mais escândalos de corrupção65 etc. Não vale a pena aqui dar um 

panorama exato do noticiário brasileiro, apenas ressaltar os ânimos que 

transbordam desse corpo que escreve.  

Se eu pudesse descrever uma qualidade de resistência ao corpo, nas suas 

dimensões física e cognitiva, assim seria: a paralisação. Mediante ao contexto, 

Identifico em mim mesmo um sentimento de desamparo. Observo e deixo a imagem 

se desfazer em mim. Como uma meditação. No fluxo natural dos meus desejos 

busco estetiza-la. Anteriormente, o sentimento era uma aversão paralisante, pessoal 

e particular; Agora, é uma imagem livre, movendo subjetividades de outros corpos e 

outras presentificações.  

Não mais paralisadas, as minhas imagens correm soltas por aí.  

Apesar de concordar com grande parte de seu elogio à tecnologia, preciso dizer que 

tenho lá as minhas ressalvas. A rede possibilita a manifestação de uma massa de 

gente que pode agora falar muito. Mas são muitos, ou seja: muitos falando muito. 

Concordo totalmente com o direito à manifestação, mas desconfio de nossa 

capacidade de acessar tantos discursos simultâneos e paralelos; para conceber 

esse corpo que agora lhe escreve precisei privar-me de certos artifícios. Deixei as 

redes sociais por algum tempo, cuidei da alimentação, cuidei de habitar bem a casa; 

formas que encontrei de acessar um estado de residência.  

Sobretudo, nesta residência artística pude experimentar o silêncio. Assim também 

pude acessar um corpo generoso ao trabalho que tinha de fazer.  

Aqui no sistema Casa-Corpo-Universo, o mundo agora é como um plano de fundo 

formado por Afectos e Perceptos, aos quais meu corpo resiste em política, em 

postura, em criação. O meu amor, minha família, meus desejos, minha pulsão de 

                                                
64 A rede BBC News disponibiliza em sua página um acompanhamento diário das ações do Governo 
do presidente Jair Bolsonaro, disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/topics/f21d4493-e3bd-
47df-b23c-1d57f0e3e818  
65 Por exemplo, a paralisação nas investigações de pagamento de propinas envolvendo o político 
Flávio Bolsonaro e seu assessor, Fabírio Queirós, conforme reportangem disponível em 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46885591  
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vida não são como os deles. Se o fascismo mostra suas caras, precisamos evocar a 

nossa.  

E é nesta direção, de imagens que correm soltas, que propusemos a performance 

multimídia Isto Não É Uma Festa, realizada por mim, V.D. e o músico e produtor 

XVS. Até o momento estamos testando essa organização enquanto uma 

configuração efêmera de elementos dos quais dispomos: as posturas corporais, a 

música composta por XVS, fotografias e vídeo-performances que gravamos. Outras 

imagens que remetem à nossa intimidade: um tapa, um corpo que pula no colo do 

outro em busca de bases sólidas, objetos que nos transformam em dispositivos para 

acessar outras imagens. Como você sugere: este trabalho não tem textos, mas 

hipertextos.  

Do nosso quarto, da nossa casa compõem-se as imagens que tornamos presentes 

através dos nossos corpos. São posturas - ou ações, que partem dos nossos afetos: 

os desejos, o medo, a noção de diferença e de similitude. Essas imagens são 

invisíveis: existem no campo virtual, são potências discursivas, respostas aos 

hipertextos. Renato, é assustador o crescimento do pensamento fascista no Brasil e 

também em outros lugares do mundo. Não importa o quanto as associações, 

paradas, movimentos sociais, cada indivíduo que deu a cara a tapa nas últimas 

quatro ou cinco décadas: os corpos gays continuam a precisar resistir. Novamente, e 

ainda mais. 

Às vezes fico estarrecido ao lembrar de situações que ocorreram no último ano. Por 

exemplo, em vinte e oito de outubro de dois mil e dezoito, elegemos Jair Bolsonaro o 

Presidente da República. Noite histórica, mas não heroica. Eu, V.D. e mais dois 

amigos estávamos em Pirangi, litoral sul de Natal/RN, quando a apuração acontecia. 

Por volta das 19 horas saí para comprar algumas latas de cerveja (nem eu e nem o 

vendedor da mercearia nos demos conta da lei seca). Quase de volta ao condomínio 

de nossa amiga, o portal da UOL Notícias soltou o resultado trágico.  

Na rua, os ânimos estavam aflorados. Enquanto uns estavam a comemorar e a 

soltar fogos de artifício, outros se punham a voltar com olhares cabisbaixos para 

suas casas. Uma amiga nos conta, dias depois, que o namorado precisou tirar a 

camisa vermelha para não chamar atenção por receio de ataque por extremistas de 
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direita. Entre nós instaurou-se uma falta de fala. Saímos a caminhar pelas ruas 

desertas do condomínio, ainda sem palavras. As mansões desocupadas, duas ou 

três praças até chegarmos na portaria que dava acesso à praia, já fechada àquela 

hora. Nos encostamos no parapeito da lateral, ainda sem trocar palavras. Ao olhar o 

desenho dinâmico das ondas na areia, lá em baixo, percebi que estávamos sobre 

uma grande falésia. De longe era possível ver as luzes da cidade para além do mar 

e das dunas.  

Penso em minha mãe, em São Paulo, em outras partes do Brasil onde as pessoas 

poderiam estar exaltando seus ânimos coletivamente. Naquele dia, lembro de ficar 

aflito com o chalé da Ponta Negra, o seu portão frágil, os muros baixos e sem 

cercamento elétrico. Tive uma sensação de medo ao pensar em como estaríamos, 

naquela casa, vulneráveis às interferências do outro. Isso pode ser perigoso, viver 

publicamente como um casal de dois homens. As instituições públicas de segurança 

estariam lá para me socorrer caso algo violento aconteça? Mais que pela instituição 

e por um possível contrato social, sinto que nesse momento a sensação de 

segurança vem por outra via: a do contato. Estou seguro enquanto estiver cercado 

de pessoas com as quais eu possa me abrir, desnudar-me das armaduras sociais. 

Estabelecer bons laços com os vizinhos, novamente a busca que tinha lá no 

Condomínio, quando comecei a te escrever cartas.  

Esta residência, que foi também uma pesquisa de Mestrado, se desdobrou em 

trabalhos artísticos, parcerias, amizades. Nesse recorte de tempo, estive engajado 

em encontrar as narrativas invisíveis performadas pelo meu corpo. No deslocamento 

para Natal encontrei uma maneira de "isolar" esse viver, como em um laboratório; 

construir nova vida, prestar atenção em cada passo. Tomar notas sobre. Mas 

também foi nesse deslocamento que pude identificar os fantasmas que me 

perseguiam e que eu estava perseguindo: as memórias da casa, as cores e cantos 

que eu colecionava em meu repertório.  

Revelar as performances do quarto, nesta Pesquisa-Casa, se mostrou uma forma de 

posicionamento político perante às trevas que se anunciam. Minha vida em casal: 

imagens que se batem com as das famílias tradicionais. Operamos enfrentamentos 

a partir dos contrastes. Estamos aqui: nas pesquisas, nos processos artísticos, nos 
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macro e micro enfrentamentos de cada dia. Atentos ao que está em volta, àquilo que 

se mostra e, principalmente, àquilo que não estamos vendo.  

A arquitetura da Casa Amarela agora se refaz; não mais de tijolos, concreto e tinta, 

estamos agora em uma casa onde os cômodos se acumulam sobrepostos, 

aproximados pelas experiências. Assim, a casa é a própria experiência do corpo que 

vai carregando consigo sua concha. Nessa Pesquisa-Casa, o principal movimento é 

dobrar-se para dentro: assim tornamos os cômodos mais amplos e diversos. A tinta 

que cobre a Casa é amarela: é o sol, o calor e o brilho da luz que ofusca os olhos 

todo dia; as dunas e falésias do Rio Grande do Norte, grandes rebatedores de um 

amarelo intenso; areia em múltiplas formas e estados. Meu corpo agora têm mais 

cômodos, esses muito mais arejados. Ao fim da residência vou deixando a Casa 

Amarela, ou melhor, vou carregando a Casa Amarela, com a sensação de não ser 

mais o mesmo.  
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