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RESUMO

VERMELEJAR: inserções poéticas de um corpo-cor 
na cidade é uma pesquisa em Poéticas Visuais, 
que compreende uma série de ações performa-
tivas e intervenções urbanas realizadas em Por-
to Alegre e em Caxias do Sul. A autora estuda, 
nessas cidades, as diferentes possibilidades de 
se estabelecerem relações com o espaço urbano 
de maneira mais viva e próxima do corpo, con-
siderando outros elementos disparadores, como 
estudos sobre a cor vermelha e a forma das es-
truturas do urbano. Assim sendo, partindo do 
entendimento sobre a vida regulamentada nas 
cidades contemporâneas, esta pesquisa busca 
incidir no cotidiano por meio da transfiguração 
do tempo e de pequenos desvios nos sistemas 

urbanos em que as ações ocorrem, atuando dire-
tamente nas cartografias dos corpos na cidade. 
Dessa maneira, dentre os conceitos importan-
tes desenvolvidos na investigação, tem-se: cor-
po-cor performático, corpo-cor amorfo, encarnado 
e mole-estruturado; todos relacionados a ideias 
de maleabilidade e de processos ativos a partir das 
diferentes matérias propostas. Conceitos es-
ses que dialogam diretamente com os espaços 
imantados, propostos por Lygia Pape, e as acu-
punturas urbanas, de Jaime Lerner.

Palavras-chave: Arte contemporânea; ação 
performativa; intervenção urbana; corporalida-
de; vermelha.





ABSTRACT

VERMELEJAR: inserciones poéticas de un cuer-
po-color en la ciudad es una investigación en 
poéticas visuales, que comprende una serie de 
acciones performativas e intervenciones urba-
nas realizadas en Porto Alegre y Caxias do Sul. 
La autora estudia, en esas ciudades, las diferen-
tes posibilidades de establecerse relaciones con 
el espacio urbano de forma más viva y próxima 
del cuerpo, considerando otros elementos dis-
paradores, como estudios sobre el color rojo y la 
forma de las estructuras de lo urbano. Siendo así, 
iniciando del entendimiento sobre la vida regu-
lamentada en las ciudades contemporáneas, esta 
investigación busca incidir en lo cotidiano por 
medio de la transfiguración del tiempo y de pe-
queños desvíos en los sistemas urbanos en que 

las acciones ocurren, actuando directamente en 
las cartografías de los cuerpos de la ciudad. De 
esa forma, dentro de los conceptos importan-
tes desarrollados en la investigación se tienen:  
cuerpo-color performático, cuerpo-color amorfo, en-
carnado y suave-estructurado; todos relacionados 
a ideas de moldeabilidad y procesos activos a par-
tir de las diferentes materias propuestas. Con-
ceptos como ese que dialogan directamente con 
espacios imantados, Propuestos por Lygia Pape, 
y las acupunturas urbanas, de Jaime Lerner.

 
Palabras clave: Arte contemporânea; acción 

performativa; intervención urbana, corporali-
dad; roja.
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Figura 1 – Meio-fio, bairro Santa Cecília, Porto Alegre (2019). 
Foto: Marina Rombaldi. 

Fonte: Arquivo pessoal da artista (2019).
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Tudo começou com um encontro com um meio-
-fio. Um dia, caminhando pela avenida Protásio Al-
ves, em direção ao interior do bairro Santa Cecília, 
em Porto Alegre, onde fui afortunada por morar du-
rante algum tempo. Aconteceu ali, próximo ao via-
duto que segue pela avenida Goethe. Estava parado, 
espichado ao sol, dando a volta na calçada, a volta 
na coluna do viaduto, um meio-fio. Meio-fio, o bordo 
ao longo da rua, feito de concreto ou de paralelepípe-
dos dispostos um após o outro; aquilo que fica junto 
à pista de rolamento. Meios-fios são projetados para 
serem cinzas, ou amarelos, ou, em última instância, 
brancos. São projetados para serem como devem ser, 
organizados para viverem como devem viver até a 
sua possível inutilidade ou destruição. Falo a verda-
de quando digo que encontrei um meio-fio em tom 

verde-água; e foi ele que me convidou a olhar para 
certas coisas e acessar certos pensamentos sobre a cor 
e a forma que se fazem presentes no ambiente da ci-
dade e – posso estar delirando, mas – também, foi esse 
meio-fio que me convidou a repensar as formas como 
habito – e habitamos – o espaço urbano coletivo. 

Didi-Hubermann (2019) escreveu sobre o artista 
ser inventor de tempos, ter o poder de modelar, dar 
carne. Utilizou a metáfora da figura do funâmbu-
lo – o equilibrista que anda na corda bamba ou no 
arame, demonstrando sua habilidade em exibições 
públicas – dizendo que, nessa dança perigosa, se o 
funâmbulo não cair, eventualmente voltará a pisar 
no chão. É uma postura política, bamba, em que o 
artista vive sobre o fio, em constante perigo e fragili-
dade de cair para um lado ou para o outro, até que, se 
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conseguir manter-se equilibrado, voltará a pisar no 
chão. Talvez o meio-fio seja esse fio poético e subjeti-
vo pelo qual nos equilibramos durante os processos 
artísticos. Um fio-meio, talvez. É esse meio-fio-meio 
que aponta o início de uma meada por onde, por 
meio de cortes, nós, rompimentos e amarrações, dis-
cutir-se-ão ideias sobre corpo, cor e espaço público. 
É nesse meio-fio e nesse momento que encontro uma 
forma de fazer a arte presente em um espaço não so-
mente meu, e ali apontar encontros, desencontros, 
desterritorializações ou quaisquer que sejam os as-
suntos que dali devirem.

Às vezes, é mesmo um pouco difícil ser artista. Há 
dias em que as coisas saem enviesadas; parece que 
o corpo não corresponde aos reflexos da mente. Há, 
também, dias em que os limites da exaustão são atin-
gidos e que as proposições artístico-poéticas parecem 
não ter força alguma para transformar a rigidez do 
mundo. Apesar disso, seguimos.

Ao circular pela cidade, percebo os muitos feitos 
do ser humano. Talvez comecemos a descobrir algum 
sentido no que fazemos e no que buscamos quando 
vasculhamos um pouco mais de quem somos, da es-
tética que geramos, e a existência disso no mundo 
e na arte. Com base nisso, o que esta pesquisa pro-

põe é uma vivência da cidade, um direcionamento 
do olhar do artista e do cidadão comum como for-
ma de ampliar as subjetividades e as sensibilidades;  
é usar do que acontece lá fora, dos encontros e dos 
acasos dentro da rotina, para suscitar um espaço  
de reflexão e percepção, comunicando rupturas no 
cotidiano. 

Em uma – ou muitas – tentativa frustrada, per-
corri a cidade de Porto Alegre na busca por formas de 
dialogar, pelo poder falar e poder fazer. Esse movi-
mento e esse deslocamento representam uma espera 
por encontrar modos de ocupar um espaço que nos 
pertence. Iniciou-se, dessa forma, um processo de 
pensar o mundo e a cidade por meio de mecanismos 
imaginários e concretos – o qual foi desafiado pelo 
dia e pela noite, pelo fluxo, pelo tempo, cor, ruído e 
forma. O tecido urbano, as camadas da cidade e tudo 
que ali se prende: eu, o outro, nossos corpos, nossos 
diálogos silenciosos com o espaço e com outros indi-
víduos, toda uma carga cultural que constrói, molda 
e estimula nossas posturas e vivências. Não somos 
apenas nós, seres lotados de subjetividades, seres que 
moldam os espaços; mas, a cidade e o mundo tam-
bém nos moldam, nos fazendo construir respostas em 
relação a estímulos não lineares.
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Figura 2 – Artista com corpo-cor amorfo, Caxias do Sul (2021). 
Foto: Ingrid Bellenzier. 

Edição: Rodrigo Onzi.
Fonte: Arquivo pessoal da artista (2021).



30 MEIO-FIO: UM ARQUIVO

Dar corpo à cidade.
Dar cidade ao corpo.

Cidade-cor.
Corpo-cor.

Corpo assume cidade.
Cidade reveste corpo.

      
Epígrafe da autora.

Partindo da ideia de que a memória e as sen-
sibilidades corporais podem não ser fixas ao lon-
go do tempo e que muitos dos movimentos reali-
zados no dia a dia são despertados por estímulos 
externos, constituídos a partir de forças que não 
partem do nosso próprio corpo, podemos consi-
derar que “o corpo que se desloca não se conser-
va impune” (FARIA, 2013, p. 44). 

As proposições artístico-poéticas desenvol-
vidas nessa pesquisa são articuladas com o in-
tuito de estabelecer uma relação mais profunda, 
intensa e ativa com os espaços comuns e que 
nos pertencem por direito enquanto cidadãos.  
Vermelejar1: inserções poéticas de um corpo-cor na 

cidade (2021) busca atentar para a construção 
dos espaços da cidade e para seus estímulos e 
pensar em maneiras de utilizar os ambientes e 
mobiliários para além do sentido da ideia já tão 
discutida entre os limites de público versus priva-
do, ou de espaços institucionais versus espaços li-
vres, como pautado por autores como Carlo Mc-
Cormick, Ethel Seno, Marc e Sara Schiller (2010), 
Rosalyn Deutsche (1992) e Gisele Freyberger 
(2008).

Movida pela hipótese de que, quanto mais 
atentos estamos ao que nos circunda e quanto 
mais compreendemos e apreendemos o entor-
no, maiores são as possibilidades de constituir-
mos movimentos e posturas em diálogo ao que 
é externo ao nosso corpo. Assim sendo, esta pes-
quisa produz e analisa um conjunto de ações 
performáticas urbanas desenvolvidas por mim, 
as quais propõem desvios, trajetos, deslocamen-
tos e subversões do uso dos espaços das cidades 
de Porto Alegre e Caxias do Sul, no estado do 
Rio Grande do Sul, nos anos de 2020 e 2021. Os 
disparadores dessas ações são a cor vermelha, 
a forma e o modo organizacional do mobiliário 
urbano e a constituição dos próprios espaços pú-

1   A presente dissertação leva 
o título de Vermelejar, termo 
criado por mim que surgiu 
das primeiras impressões 
do público em relação aos 
dispositivos corpos-cor perfor-
mático e amorfo. Por diversas 
vezes, escutei e li expressões 
variadas a partir da música 
Vermelho, como vermelha-
ço, vermelhusco, vermelhante e 
outras, como vermelejo.  Essas 
expressões são oriundas da 
música que foi composta pelo 
cantor e compositor amazo-
nense Chico da Silva, bastante 
disseminada na voz de Fafá de 
Belém e David Assayag, e que 
tem relação com o tradicional 
Festival Folcórico de Paritins, 
no Amazonas. A partir dessas 
impressões, cheguei ao ter-
mo vermelejar, que indica um 
possível verbo, uma ação. É 
uma expressão de movimento, 
que se distancia do vermelho 
como termo masculino, e que 
tem uma relação poética com 
o carnavalesco e as relações 
corporais criadas por artistas 
como Hélio Oiticica, Lygia 

Pape e Lygia Clark.
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blicos. Ainda, indagando sobre um conjunto de 
possibilidades de constituir posturas e dialogar 
com a cidade, proponho vivências no espaço ur-
bano de maneira não automática e não sistemá-
tica, a fim de que este espaço se encontre mais 
diretamente ligado à experiência corporal.

Foi ao longo do bacharelado em Artes Visuais 
que passei a atuar por meio de práticas artísti-
cas que utilizavam do espaço da cidade. Naquele 
período, estavam entremeados, sem tanta cons-
ciência, diversos estranhamentos a respeito da 
relação da inserção do corpo atuando no espa-
ço público. Após a graduação, passei a morar e a 
estudar na cidade de Porto Alegre e foi a partir 
dessa vivência que surgiram alguns questiona-
mentos que abriram novas possibilidades de 
reconhecimento e de identificação com outras 
cidades também. Foi nesse período que se ins-
taurou um aprimoramento e amadurecimento 
das linguagens, práticas e escolhas artísticas, o 
que me direcionou para as pesquisas e experi-
mentos em performance e outras linguagens dela 
derivadas (foto performance, vídeo performance 
e intervenções urbanas performativas), susci-
tando nas proposições atuais. 

As intervenções/ações artístico-performáti-
cas desta pesquisa foram projetadas e propostas 
entre 2019 e 2021, inicialmente para a cidade de 
Porto Alegre e, em um segundo momento, para 
a cidade de Caxias do Sul – devido às condições 
e ao cenário que a pandemia mundial de CO-
VID-19 acarretou. A primeira série de ações é in-
titulada Corpo-cor encarnado (2020); e a segunda 
se mantém compilada sob o título geral de Deri-
vas do corpo-cor amorfo (2021).  

Tendo como centro a proposição de diferen-
tes conjuntos de ações, coloco em debate pos-
turas que estão coligadas tanto ao nosso corpo 
enquanto cidadãos, quanto ao meu corpo en-
quanto artista – e que ocorrem dentro de cidades 
pensadas para serem milimetricamente organi-
zadas, as quais desconsideram, muitas vezes, as 
diversas subjetividades individuais e as diferen-
tes possibilidades de uso e presença nos espaços 
coletivos. Por meio do corpo em estado perfor-
mativo e dos diferentes processos ativos que ele 
permite, este projeto busca explorar outras ca-
madas daquilo que atua diretamente na malha 
urbana e, por consequência, questionar o siste-
ma em que vivemos, a forma como nos compor-
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tamos, a resposta que o nosso corpo produz aos 
estímulos externos e às relações que estabelece-
mos com o espaço urbano contemporâneo e com 
os outros indivíduos.

Essas ações correspondem a um desejo de ha-
bitar e ocupar com o corpo, ampliar as possibilida-
des de interação e performatividade e analisar par-
te das relações que se estabelecem entre corpo e 
urbano. Desde o contato inesperado com o meio-
-fio em tom verde pulsante, o corpo surge como 
plataforma e veículo para depositar-se na linha da 
forma, atuar na densidade da cor, configurar-se 
no limite entre uma coisa e outra; surge, também, 
como meio para manusear matérias dentro da ci-
dade, debruçando-se em ensaios e experimenta-
ções com a cor vermelha.

Metodologicamente, essa produção dese-
nha-se por uma busca orientada e processual, 
entretanto, um tanto quanto experimental e es-
pontânea, que anda lado a lado com o caminhar, 
observar, encontrar e respeitar os atravessamen-
tos que podem vir a ocorrer. Com isso, procuro, 
no conjunto do mobiliário urbano, elementos que 
me despertem interesse por sua cor e forma, bem 
como me disponho a estar em uma postura atenta 

para os ambientes comuns e para a maneira como 
eles são utilizados pelos próprios cidadãos. 

Desse modo, a teoria e a poética apoiam-se e 
entrelaçam-se em três instâncias que se consti-
tuíram ao longo da pesquisa: corpo, cor e espaço; 
e sustentam-se, principalmente, nos conceitos 
de corpo-cor performático e corpo-cor amorfo. Am-
bos corpos-cor servem como orientação para uma 
disfunção do cotidiano. Em termos de experiên-
cia, os corpos-cor vermelhos estabelecem uma 
relação viva com o espaço, buscando ampliar a 
noção da corporeidade e da percepção através da 
matéria e da vibração cromática. 

O corpo-cor performático é entendido como 
um corpo que não é mais uma identidade, mas 
que assume a forma e a potência da cor, tor-
nando-se um dispositivo para a apropriação do 
espaço e para a inserção do corpo feminino em 
estado performativo na cidade – ambiente hos-
til –, sendo corpo como totalidade, e a cor como 
gesto. Esse corpo-cor performático assume uma 
qualidade mole-estruturada para determinar-se 
em novas estruturas, transformando-se em um 
simulacro do corpo2, criando sua temporalidade 
específica e distinta – existente pela duração em 

2 Nesta pesquisa, entende-se 
por simulacro uma possível 
configuração do corpo-cor 
performático, que funciona e 
aciona o corpo físico, asseme-
lhando-se e partindo da forma 
orgânica do corpo humano, 
mas que não se encerra nessa 
ideia à medida que atua como 
uma projeção corporificada, 
tridimensional, mole-estrutu-
rada do vermelho no espaço 

urbano.
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que está esculturalmente e firmemente posto –, 
conferindo e assumindo o seu lugar no espaço, 
próprio do existir na ação. 

O corpo-cor amorfo é um não objeto de arte, 
que é atravessado pelos conceitos do corpo-cor 
performático, entretanto, ampliado. Está relacio-
nado à matéria que permite a execução de uma 
série de processos ativos como meios de confi-
gurar as mais diversas relações com o mobiliário 
urbano e com os espaços da cidade, estabelecen-
do modos de entrelaçar-se, impor-se e atuar no 
espaço público a partir de amarrações, espicha-
mentos, extensões, enrolamentos, entre outros 
procedimentos. Além disso, esse corpo-cor amorfo 
lida com uma suposição e uma projeção de corpo 
coletivo, repensando as forças culturais, políticas 
e sociais que atravessam os diferentes corpos 
que circulam na cidade3, refletindo, também, so-
bre os tempos, fluxos e esperas.

Nesta pesquisa, o vermelho é a cor escolhida 
para as ações e intervenções performáticas que 
propus em ambas as cidades, e, dessa forma, os 
artistas, as artistas, os trabalhos dos coletivos e 
grupos abordados são, em sua maioria, atuantes 
por meio de intervenções urbanas e de ações per-

3   Em relação às forças que atuam e afetam os diversos corpos circulantes na cidade, trago e ressalto a publicação  
da pesquisadora Caroline Criado Perez (2019), a saber: Invisible Women: exposing data bias in a world designed for men. 
Nessa publicação, a autora se debruça sobre a falta de dados que coloca as mulheres perante uma sub-representação em 
relação à população humana nos bancos de dados e análises, o que interfere e distorce as estatísticas mundiais a respeito  
de uma série de coisas. Perez (2019) pinça alguns dos poucos dados que existem e que, apesar de rasos, são esses dados 
que seguram as mulheres ao redor do mundo para que elas não caiam em uma ainda maior invisibilidade social. De acor-
do com a autora, os critérios que são usados para a tomada de qualquer decisão coletiva partem, há anos, majoritariamen-
te, de grupos de indivíduos do sexo masculino, reforçando a existência de uma fenda gigantesca à qual as mulheres estão 
submetidas justamente por essas decisões serem tomadas por representantes de apenas uma parcela das sociedades.  
A pesquisa de Perez traz a possibilidade de refletirmos, inclusive, sobre as tomadas de decisões a respeito de tudo que 
incorpora o espaço urbano. Dessa forma, a partir de Perez, reflito sobre a minha atuação artística, pesquisadora e per-
formática que se desenvolve a partir do meu lugar, do meu corpo, do meu gênero e da minha raça, deixando explícito 
que existem forças bastantes determinantes da minha relação cotidiana com o espaço comum e que, possivelmente, são 
essas forças que me levam a questionar o que aqui é questionado. Assim sendo, é possível que percebamos que, de fato, 
existem determinados afectos e forças que exercem poder sobre a existência, a configuração, a experiência e os corpos dos 
indivíduos no espaço público. Entretanto, é importante salientar que nem todas as forças de controle, poder e violência 
são exercidas da mesma forma sob os diferentes corpos que perpassam esses espaços. Está bastante evidente que, sim, 
existem divergências nos modos como nos sentimos confortáveis de habitar ou ocupar determinados espaços da cidade  
(e em como essas ocupações e habitações variam entre serem ou não permitidas) e sim, essas diferenças estão relacio-
nadas à questão de gênero e, para além disso, questões raciais. Desse modo, a partir das forças verticais de poder são 
permitidas diferentes configurações de existências e presenças na cidade a diferentes corpos.
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formativas que se utilizam também do vermelho 
como elemento semiótico e que, além disso, têm 
proposições que bastante se aproximam com o 
que é aqui proposto. Além disso, busco trazer al-
guns artistas nacionais que ficaram à margem ou 
à sombra dos estudos em arte.

Quanto às pesquisadoras, pesquisadores, 
teóricas e teóricos, busquei referenciar-me em 
produções e em bibliografias nacionais que dão 
ênfase para aquilo que foi estudado com base nas 
vivências e nas experiências específicas do nos-
so país e da nossa sociedade. Procurei, também, 
destacar artistas e pesquisadoras mulheres, for-
talecendo uma rede de olhares, pensamentos e 
estudos que se aproximam da minha experiência 
enquanto mulher-artista-pesquisadora-cidadã. 
Além disso, escolho falar ao lado delas, buscan-
do, dessa forma, renovar o olhar sobre a arte e a 
história da arte.

Referência essencial nesta pesquisa é a artis-
ta brasileira Lygia Pape, que muito me ensinou 
sobre o criar e o viver a arte. Seu conceito de es-
paço imantado possibilita refletir sobre a poética 
dos espaços que existem na cidade – sejam eles 
concretos, sejam mais subjetivos – e sobre os ní-

veis sensoriais, encontros e movimentos que a 
cidade pode propor, atuando através da iman-
tação como força conglomeradora dos grupos de 
pessoas. A partir das suas andanças pela cidade, 
Pape percebeu outras formas de tecer relações 
com o espaço urbano. Em suas palavras, “chamei 
de espaços imantados porque aquilo tudo era 
uma coisa viva, como se eu fosse caminhando ali 
dentro a puxar um fio que se trançasse e se eno-
velasse ao infinito” (PAPE, 1983 apud MATTAR, 
2003). É esse fio de Pape, esse novelo que con-
figura quase um fio de Ariadne em um labirinto, 
que tratamos em diálogo com o encontro com o 
meio-fio verde. 

É a partir da tríade de conceitos corpo-cor-
-espaço que estabeleço como ponto de partida 
desta dissertação, a qual inicia, no primeiro capí-
tulo, refletindo sobre alguns tópicos, dentre eles 
as diferentes subjetividades envolvidas no pla-
nejamento urbano e na constituição das cidades 
a partir de autores como: Amos Rapoport (1977) 
e Caroline Criado Perez (2019). Ainda, discuto a 
relação das corpografias urbanas, sob o viés de 
Paola B. Jacques (2008), e o conceito de acupun-
tura urbana, de Jaime Lerner (2011). Em segui-
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da, proponho um sucinto panorama histórico 
da cor vermelha, tendo como base os estudos 
de Michel Pastoureau (2016), bem como outras 
perspectivas mais atualizadas e próximas da rea-
lidade do nosso país, como as de Lilia Schwarcz e 
Heloisa Starling (2018).

No segundo capítulo desta pesquisa, trato 
das ações do corpo-cor performático, dispositivo 
que compõe as ações performativas intituladas 
Corpo-cor encarnado (2020). Exponho parte da 
metodologia desta pesquisa em consonância ao 
trabalho da artista Valie Export. Ainda, nesse ca-
pítulo, abordo as relações temporais da cidade, 
de acordo com Milton Santos (2001), e a percep-
ção corporal como meio para vivenciar o espaço 
público, a partir de estudos de Juhaní Pallasmaa 
(2011); trago, também, relatos, descrições, refle-
xões e imagens das ações performativas realiza-
das na cidade de Porto Alegre.

No terceiro capítulo, aprofundo os estudos so-
bre a artista Lygia Pape, bem como o conceito de 
espaços imantados e de algumas outras obras que 
possibilitam a construção do presente trabalho 
em Poéticas Visuais. Além disso, discuto as pro-
posições de Hélio Oiticica e o reconhecimento do 

espaço urbano, da cor e do corpo coletivo que atua 
na cidade que ambos os artistas – Oiticica e Pape 
– propuseram e que atravessam esta pesquisa e 
produção artística. É nesse capítulo, também, que 
debato, de forma sucinta, sobre o trabalho de Cil-
do Meireles e a proposição da cor vermelha como 
atuação política na arte, juntamente à perfor-
mance de Eleonora Fabião e ao vermelho como 
padrão vibracional na cidade, bem como acon-
tece nos trabalhos Corpo-cor encarnado (2020) e 
Derivas do corpo-cor amorfo (2021) que desenvolvo 
aqui. Por fim, elaboro alguns pensamentos sobre 
uma estética mais corporificada, a partir dos es-
tudos da teórica Erika Fischer-Lichte (2011), para 
pensar sobre o corpo-cor performático como dispo-
sitivo que atua na cidade.

No quarto capítulo, retomo o trabalho de 
Hélio Oiticica e a projeção da corporificação da 
cor no espaço e, a partir dos estudos de Helena 
Katz (2012), Christine Greiner (2012) e Michel 
Serres (2004), teço alguns pensamentos sobre 
as relações do corpo com os espaços, para poder 
estruturar o conceito mole-estruturado que está 
atrelado como característica estética e física do 
corpo-cor performático. Nesse capítulo, também 
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aprofundo e compartilho mais percepções sobre 
a atuação dos corpos-cor nas ações performáticas. 

No capítulo cinco, discorro sobre o conceito 
de corpo-cor amorfo, que serviu como disposi-
tivo para a atuação artístico-poética durante a 
pandemia mundial da COVID-19. Entrelaçando 
as ações performativas com breves análises das 
projeções urbanas, busquei por outras formas de 
habitar o espaço público. Abordo, também, as-
suntos como a coletivização e o corpo coletivo, 
a maleabilidade da matéria, as diferentes cama-
das do urbano, os contrafluxos e as experiências 
coletivas subjetivas, sob o viés de autores como 
Suely Ronilk (1993; 2006; 2016; 2021), Vladimir 
Safatle (2016), Teresinha Barachini (2013), Nes-
tor Garcia Canclini (1997), Judith Butler (2018; 
2019) e Jacques Rancière (2009). Em consonân-
cia com as ações performativas e intervenções 
urbanas que proponho, analiso o trabalho de 
outros artistas e coletivos, como Willi Dorner, 
Anna Maria Maiolino, Daggi Dornelles, o grupo 
de artistas 3NÓS3 e Vera Junqueira. Esses artis-
tas, pesquisadoras e pesquisadores têm relação 
direta com as práticas executadas a partir do cor-
po-cor amorfo, das suas características maleáveis 
e dos processos ativos que permite. 

É a partir do capítulo cinco que é possível ter 
acesso ao vídeo documental das ações compi-
ladas sob o título de Derivas do corpo-cor amorfo 
(2021), relatos, reflexões e imagens de cada uma 
dessas ações. Esse capítulo é subdividido em oito 
partes, nomeados a partir de cada uma das dez 
intervenções urbanas, sendo a ordem não pauta-
da por uma cronologia, mas, sim, para estruturar 
o fio da meada das análises tecidas. Os subcapí-
tulos e intervenções urbanas são os seguintes: 
Tapete vermelho, Abre-alas, Interações I e Intera-
ções II, Lençol gigante, Vermelho cápsula, Vermelho 
aglutinante, Estandarte, Parada e A que horas você 
passou aqui?, todas executadas no ano de 2021, 
nas cidades de Caxias do Sul e Porto Alegre.

Nas considerações finais, retomo os princi-
pais conceitos trabalhados ao longo desta pes-
quisa e, por fim, realizo uma comparação poética 
com os últimos acontecimentos do cenário polí-
tico brasileiro. 

Para situar a leitora e o leitor, torna-se im-
portante descrever como se apresenta o volume 
Vermelejar em seu formato físico. Certas partes 
de algumas páginas escolhidas dessa publicação 
foram pigmentadas de vermelho, com um pig-
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mento extraído manualmente por mim a partir 
da moedura da semente de urucum - orgânico e, 
portanto, atóxico (ver Apêndice D). Dessa manei-
ra, ao manusear o volume e folhear as páginas, a 
leitora ou o leitor entra em contato com a matéria 
colorida e passa a circunscrever, com o decorrer 
da leitura do texto, a sua experiência pessoal em 
relação a esta pesquisa. Interferindo na condição 
física das páginas e no volume como um todo, o 
Vermelejar passa a ser cada vez mais avermelha-
do e transformado em uma espécie de cocriação.

Ainda, cada um dos exemplares impressos no 
ano de 2021 foi envolto em uma parte da malha 
vermelha que estrutura o corpo-cor amorfo que 
teve seus 1,75 metros de largura por 10 metros 
de comprimento subdivididos e distribuídos. 
Juntamente a um encarte contendo uma série 
de verbos orientadores, pode a leitora ou o leitor 
executar alguns dos processos ativos propostos 
pela artista da forma que desejar, no lugar que 
pretender e quando quiser. Mais informações e 
imagens podem ser acessadas no Apêndice D.
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Figura 3 – Registro de pesquisa, Porto Alegre (2021). 
Foto: Marina Rombaldi.

Edição: Rodrigo Onzi.
Fonte: Arquivo pessoal da artista (2021).
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1 QUE CIDADE? 

Perceber e entender os fluxos informes4 exis-
tentes nas cidades também nos faz perceber nos-
sos próprios tempos, permanências e posturas. A 
constituição do nosso corpo – enquanto estrutura 
objetiva e subjetiva5 e sua presença nos espaços 
públicos e coletivos – tem relação direta com as 
estruturas que estão presentes nesses ambientes.  
As estruturas do espaço urbano, desde as ar-
quiteturas capitalísticas e megalomaníacas até 
a minúcia de um calçamento ou de um detalhe 
fragmentado do muro são estruturas que, direta e 
indiretamente, indiciam ações, relações de poder, 
ordens culturais, sociais e políticas de determina-

dos contextos, grupos sociais e recortes tempo-
rais. A cidade tem um quê de ação inerente a ela. 
Logo, a experiência no espaço público torna-se de 
bastante importância no processo de constituição 
da nossa própria experiência de vida. 

Amos Rapoport (1977) confirma que as pro-
priedades físicas, espaciais e estruturais dos am-
bientes construídos nas cidades podem carregar 
diferentes significados e são comunicadores de 
ideias que vem a ser decodificadas a posterio-
ri por nós, observadores e seres circulantes. Ou 
seja, os espaços – incluindo os espaços urbanos 
trabalhados nesta pesquisa – trazem sugestões  

4   Os fluxos informes são 
aqueles que não necessaria-
mente estão relacionados ao 
deslocamento, por exemplo,  
de veículos ou pessoas – sóli-
dos e concretos – mas, sim, são 
aqueles que não têm forma de-
terminada, que são desorgani-
zados, abstratos, impalpáveis 
– intersubjetivos e sensíveis. 

5   Penso que o corpo se divide, 
possivelmente, em duas es-
truturas que coexistem: a es-
trutura objetiva e a estrutura 
subjetiva. A estrutura objeti-
va compreende aquilo que é, 
de fato, estrutural, como  
a estrutura óssea, o esqueleto, 
a carne. A subjetiva seria aqui-
lo que abarca a identidade do  
indivíduo que habita o corpo 
em sua existência, desde o seu 
lugar de origem e suas práticas 
culturais, até os seus desejos  
e afetos.



40 1 QUE CIDADE?

a respeito de diferentes padrões comportamentais 
que são esperados ou que devem ser adaptados 
àquele espaço, facilitando ou inibindo, assim, o 
uso coletivo desses ambientes e suas estruturas6. 

Além disso, para Rapoport (1977), existe uma 
relação direta entre a qualidade dos espaços ur-
banos construídos e os valores culturais que são 
levados em conta para sua construção e que são 
disseminados a partir de suas informações vi-
suais. Dessa forma, de acordo com o autor, para 
um espaço público ser considerado de qualidade, 
em sua concepção devem ser considerados dife-
rentes valores culturais, diferentes subjetivida-
des advindas dos diferentes grupos sociais que 
circulam por esses espaços, bem como diferentes 
propósitos de utilização. Logo, um espaço públi-
co de qualidade seria aquele que proporcionaria 
experiências também de qualidade para os dife-
rentes grupos que ali circulam, vivem, habitam. 
Contudo, até onde alcança essa qualidade e para 
quem essa qualidade olha? 

O que parece ser mais recorrente, confor-
me os centros urbanísticos se desenvolvem, é a 
construção de espaços públicos e privados que 

6   Retomo aqui a publicação de Caroline Criado Perez (2019). As pesquisas nas quais a autora se baseia mostram  
que o planejamento urbano falha em não garantir o direito das mulheres nos espaços públicos, como o direito  
à sociabilidade, ao de ir e vir, ao acesso ao espaço coletivo igualitário ao dos homens, ao direito da integridade física.  
A pesquisadora comprovou através de dados objetivos que, na verdade, as cidades são sim desenvolvidas por homens 
e para homens. Por exemplo, uma violação clara de direitos consiste em não levar em conta, no planejamento das ruas, 
o risco de as mulheres serem abusadas sexualmente nesses locais. Além disso, muitas configurações urbanas tratam do 
homem como o “ser humano padrão”, e isso é indicativo de que essa é a perspectiva inicial para o desenvolvimento de 
diferentes projetos e criações. Inclusive, esse é o ponto de partida para a construção dos espaços públicos, dos transpor-
tes coletivos, dos mobiliários, de móveis, entre muitos outros objetos e ambientes, que tomam por base as dimensões 
desse tipo de padrão de corpo masculino que circula. Soluções inovadoras para o espaço público são importantes, mas elas 
partem de dados para sua efetuação e os dados urbanos coletados e analisados são bastante rasos e vagos. Assim, tor-
na-se difícil rastrear tendências a respeito das relações de gênero no espaço público para que possam ser desenvolvidos 

programas de infraestrutura que abarquem as diferentes necessidades dos diferentes grupos sociais. 
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levam em consideração, geralmente, apenas as 
necessidades de uma determinada parcela de 
indivíduos, proporcionando qualidade apenas 
para pequenos grupos – os quais, na maioria das 
vezes, são de classe social mais favorecida – e 
atuando drasticamente na eliminação de uma 
outra grande parcela da população. Com espaços 
tão segregados e relativizados, em geral não nos 
sentimentos pertencentes aos nossos próprios 
espaços por direito enquanto cidadãos. 

Para a construção dos projetos urbanos e 
edificações, de acordo com Rapoport (1977), são 
levadas em consideração duas abordagens, a 
saber: a abordagem perceptiva7 e a abordagem 
cognitiva8. Ambas consideram diretamente a 
experiência dos sujeitos como usuários desses 
projetos para validá-los ou não, por isso decido 
pensar a partir delas. Ocupar a cidade é também 
exercício de cidadania. Daí a importância de per-
cebermos como se estrutura a relação da nossa 
própria existência e percepção enquanto corpo 
presente em relação aos espaços públicos e co-
letivizados por onde transitamos, e como esses 
espaços são pensados e construídos. 

7   A percepção está relacio-
nada à captação experiencial 
do indivíduo em relação ao  
ambiente e, também, 
aos valores que ele dis-
põe sobre o espaço.  
Ainda, está relacionada com 
uma espécie de interação total 
– inclusive, sensorial – do in-
divíduo em relação ao espaço 
(REIS; LAY, 2006).

8   A cognição indica o proces-
so de construção de sentido  
a respeito do ambiente exter-
no ao indivíduo e que acontece 
na mente, sendo constituída 
a partir da percepção prévia. 
Assim sendo: “É através da 
cognição que as sensações ad-
quirem valores, significados, 
e formam uma imagem no 
universo de conhecimento do  
indivíduo, envolvendo neces-
sariamente reconhecimento, 
memória e pensamento, e 
gerando expectativas sobre 
o ambiente, que se traduzem 
em atitudes e comportamen-
tos dos usuários” (REIS; LAY, 
2006, p. 23).

Considerando isso, de acordo com Reis e Lay 
(2006, p. 24):

Assim, na relação entre o ambiente 
construído e os seus usuários, o conceito 
de percepção serve para explicar reações ao 
ambiente construído imediato baseadas, 
exclusivamente, nos sentidos, enquanto o 
conceito de cognição serve para explicar 
reações ao ambiente construído mais amplo 
baseadas, além de nos sentidos, nos valores, 

conhecimento, personalidade, etc. 

Portanto, além de levar em consideração que 
os ambientes construídos – edificações, praças 
públicas, ruas, casas, passarelas, prédios públicos, 
edifícios, entre outros – determinam e oportuni-
zam formas de comportamentos e experiências 
estéticas que atuam diretamente na nossa cogni-
ção e percepção, pode-se pensar que todo o con-
junto do espaço coletivo pode não apenas ser con-
siderado como uma espécie de comunicador não 
verbal, mas, também, visual e auditivo, que nos 
entrega pistas, promove comportamentos e inter-
fere diretamente no nosso modus operandis indivi-
dual – privado – e coletivo nas sociedades atuais.
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Nesta pesquisa, parto da premissa de que a ex-
periência urbana, por intermédio de estudos da 
cor e da forma, pode estimular experiências não 
habituais dentro de espaços de território cotidia-
no, fazendo com que a cidade deixe de ser cenário 
para se tornar campo de pesquisa, sendo, neste 
caso, a cor e a forma as diretrizes disparadoras. 

Pensando a cidade como um corpo vivo no 
qual residem diversas possibilidades de ocupa-
ção, circulação e vivência, quem por ali peram-
bula acumula e cria diferentes corpografias por 
suas diversas experiências e formas de se rela-
cionar com esses espaços urbanos (JACQUES, 
2008)9. As ações parcialmente projetadas que 
desenvolvo resultam em reflexões que vão do 
campo micro ao macro como um pêndulo, des-
lizando do corpo para a cartografia; do privado 
para o público; do rijo para o maleável; do corpo-
-indivíduo para o corpo coletivo; refletindo sobre 
o que é poético e, talvez, até ordinário, mas que 
pode suscitar a transformação do olhar e da pre-
sença na cidade.

Que cidade?10 Uma cidade corpo vista a partir 
de outra perspectiva da qual não parecem fazer 
parte as construções pragmáticas projetadas, 

acinzentadas, cimentadas, cartesianas. Uma ci-
dade justaposta à cidade concreta; uma cidade 
que dialoga com o mover e com a própria consti-
tuição da experiência de vida, inferindo nas sub-
jetividades presentes e na relação dos padrões 
comportamentais sugeridos pela estrutura do 
ambiente urbano. Através de pontuais transfor-
mações causadas pelas intervenções urbanas, é 
possível pensarmos em criar condições para diá-
logos e trocas que se baseiam em uma corporali-
dade – a aproximação de experiência e de vivên-
cia entre diferentes corpos: corpos circulantes e o 
corpo da cidade.

Uma das principais referências para pensar-
mos a cidade como um corpo mutável advém de 
um conceito criado pelo urbanista Jaime Lerner11 
(2011). Em seu livro Acupuntura urbana, o autor 
propõe diversos meios para criar possíveis trans-
formações passageiras nos espaços urbanos que 
podem gerar um despertar das cidades, revitali-
zando-as e “curando as feridas” que os processos 
de urbanização foram causando e deixando para 
trás. Ele vai chamar essas intervenções pontuais 
de acupunturas urbanas. Essas acupunturas, se-
gundo Lerner (2011), são alterações em pequenos 

9   As corpografias, para Jac-
ques (2008), seriam as carto-
grafias escritas pelo próprio 
movimentar do corpo na ci-
dade. A partir da observação 
da formação e da constituição 
das favelas do Rio de Janeiro 
dos anos 60, como a favela 
da Mangueira, correlacio-
nando-as com o trabalho de 
Hélio Oiticica, Jacques indica 
que as áreas das cidades que 
são criadas pelos chamados 
não arquitetos e não urbanistas, 
ou seja, pelo cidadão comum 
a partir da observação das 
suas próprias necessidades e 
deslocamentos, são áreas que 
provocam a destruição do te-
cido urbano original e criam 
espaços com identidades pró-
prias – menos niilistas, mais 
afetivo-corporais. O objetivo 
dessas construções é criar la-
birintos através da experiência 
subjetiva dos sujeitos nas ci-
dades e, tão logo, modificar os 
próprios espaços e, também, 
as experiências que consti-

tuem esses corpos.
 
10   De acordo com Casey (1993 
apud HAESBAERT, 2014, p. 11), 
“onde nós estamos – o lugar 
que ocupamos [...] – tem tudo 
a ver com o que e quem somos 
(e, enfim, que nós somos). Es-
tar no mundo, estar situado, é 

estar em um lugar”. 
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pontos; pequenas e sutis atuações que podem 
ser feitas por meio de diferentes mecanismos. 

O autor sugere algumas acupunturas, como 
programas que reforçam a identidade cultural 
(circuitos de cinema nacional, a música que car-
rega os sons do cotidiano, as figuras musicais 
da história do país); atuações que acentuem 
as belezas naturais dos rios, dos espaços aber-
tos, dos verdes; diferentes formas de estabele-
cer outras frequências e ritmos ao se deslocar 
e utilizar diferentes meios de transporte, aban-
donando um pouco os carros e as vias rápidas; 
pequenas gentilezas para com o outro; buscar 
múltiplos usos dos mesmos cenários. Ainda, os 
sons, os silêncios, o cheiro e a cor também são 
pequenas intervenções acupunturais nas urbes. 
Um exemplo concreto de acupuntura, de acor-
do com Lerner (2011), seria a memória que ele 
tem de quando morava em frente a uma fábrica 
de bolachas no bairro Cabral, em Curitiba, e to-
das as quintas-feiras eram produzidas um tipo 
específico de bolacha que espalhava por toda 
aquela região um aroma de coco, transcrevendo 
uma experiência sensorial específica nesse dia 
da semana.

Entendo que as ações e intervenções perfor-
máticas desta pesquisa podem vir a se relacionar 
ao conceito de acupuntura urbana, no sentido de 
que vão ao encontro do que Lerner (2011, p. 58) 
escreve: “As ruas são cenários prontos, caros de-
mais para servir a apenas uma função. Por isso, 
podem e devem ter um uso múltiplo e escalonado 
do tempo”. Na medida que as ações vão pontual-
mente estabelecendo elos e presenças em deter-
minados espaços da cidade, recriam-se as formas 
de uso desses lugares e estabelecem-se tempos 
próprios de cada agir. O processo de acupuntu-
ra funciona a partir da inserção de uma agulha 
através da pele, ultrapassando os tecidos e esti-
mulando as terminações nervosas do corpo para 
ativar os processos de cura. Essas ações artísti-
cas funcionam de maneira semelhante, atuando 
como agulhas de acupuntura que tocam pontos 
específicos do urbano, buscando atingir direta e 
indiretamente os sistemas que ali coexistem. 

11   Jaime Lerner foi um ar-
quiteto e urbanista brasileiro 
nascido em Curitiba (1937 
- 2021) que também foi pre-
feito da cidade por três vezes 
e governador do estado do 
Paraná duas vezes. Lerner fi-
cou conhecido por requalificar 
os espaços públicos a partir 
do planejamento urbano, do 
transporte público e de pro-
gramas ambientais sociais, 
sendo eleito pela revista nor-
te-americana Planetizen, em 
2017, o segundo urbanista 
mais influente de todos os 
tempos. PLANETIZEM. Dis-
ponível em: planetizen.com/
news/2021/05/113490-jaime-
-lerner-one-worlds-most-in-
fluential-urbanists-passes-
-away-age-83. Acesso em: 18 
nov. 2021.
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Figura 4  – Caderno de anotações, Marina Rombaldi.
Fonte: Arquivo pessoal da artista (2019).
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1.1 O vermelho como agulha de acupuntura: 

acionando o corpo-cor

Ativando um olhar mais atento e não auto-
mático despertado pelo contato com o meio-fio, 
a caminhada e a circulação de rotina propuseram 
o reconhecimento do território das cidades, suas 
estruturas e suas paletas cromáticas. 

Os pontos de cor na urbe – ou os pontos de 
falta de cor – nos quais as ações e intervenções 
performáticas acontecem, foram coletados e ar-
quivados, sendo o vermelho escolhido de forma 
intuitiva pela sua presença e significância na me-
mória cultural, mas, também, pelo modo como 
contrasta com as estruturas predominantemen-
te construídas em tons cinzas, verdes, marrons. 

O vermelho atua como elemento compositivo 
dessas acupunturas urbanas surgidas, sendo pen-
sado como dimensão infinita, semiótica e para 
além dos valores psicológicos que o estruturam. 

O vermelho é a cor do caminho, do trajeto, da 
desorientação inicialmente orientada, que ativa 
uma série de corpos-cor, documentados e regis-
trados em formato de fotografia, vídeo e relatos e 
que, mais do que isso, circunscrevem-se na minha 
experiência e na experiência daqueles que se de-
param ou interagem com esses acontecimentos. 

Desse arquivo de mobiliários e espaços rea-
lizado previamente, surge uma espécie de mapa 
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ou trajeto a ser seguido de um ponto de cor a 
outro criado a partir de novas diretrizes de des-
locamento: o vermelho. O vermelho é uma cor 
enérgica, sinérgica e que quebra com as conven-
ções de um urbanismo ordenado, evocando dife-
rentes sensações, percepções e memórias.

Segundo Michel Pastoureau (2016), o verme-
lho foi a primeira cor explorada pelo ser huma-
no no processo de construção de um universo 
cromático. Desde muito cedo o ser humano pro-
duziu seus próprios pigmentos; desde o período 
Paleolítico, há 35 mil anos, no qual se produzia 
pigmentos vermelhos advindos da terra. No pe-
ríodo Neolítico, o vermelho era extraído de raí-
zes. Ao longo do tempo, esse pigmento também 
começou a ser obtido a partir de metais. Segundo 
Pastoureau (2016, p. 14)12: “Em muitos aspectos 
o vermelho aparece nas sociedades antigas não 
somente como a primeira das cores, mas, ainda, 
como a cor por excelência”. 

O vermelho é uma cor à qual são atribuídas 
diferentes simbologias. É bastante relacionada 
a atributos de poder, tanto religiosos quanto de 
guerra; àquilo que é sacro, aos poderes sobrena-
turais, às práticas ornamentais (joias, acessórios, 

vestes e decorações), às cerâmicas; ao sangue, ao 
caos, à crueldade, à morte; à carne impura, aos 
crimes, aos pecados e às impurezas; ao amor, à 
prosperidade, à fertilidade – tonalidade bastante 
presente nos cultos a divindades. É uma cor dire-
tamente relacionada à domesticação do fogo e, 
ainda hoje, muitos dicionários definem o adjeti-
vo vermelho como análogo da cor13.

As investigações mostram que três cores pa-
recem ter sido nominadas muito antes das ou-
tras: o vermelho, o branco e o preto. E é bastante 
significativo salientar que estas são as cores pre-
dominantemente presentes na cultura dos gru-
pos indígenas brasileiros, em suas pinturas cor-
porais e nas cerâmicas marajoara, por exemplo.

12   Do original: “Per molti as-
petti il rosso appare nelle socie-
tà antiche non soltanto come 
il primo dei colori, ma anche 
come il colore por eccellenza” 

(PASTOUREAU, 2016, p. 14).
 
13   E a respeito dos léxicos 
antigos, o vermelho é prota-
gonista nos dicionários, sendo 
a cor que apresenta sempre o 
maior número de vocabulá-
rios, tanto no hebraico quanto 
no grego e no latim. Os termos 
relativos às categorias cromá-
ticas designam ideias concre-
tas, bastante ligadas a adjeti-
vos, e não a substantivos – ou 
seja, a coisas. Com o passar 
dos anos, a cor foi perdendo a 
sua relação com a materialida-
de e começou a se tornar um 
elemento autônomo (PASTOU-

REAU, 2016).

Na Roma antiga, era extraído um tipo de ver-
melho advindo de uma concha bastante rara 
encontrada no Mar Mediterrâneo: a murex. Esse 
pigmento era somente utilizado para tingir as 
roupas do imperador e dos chefes de guerra. Na 
idade média, essa concha deixou de ser utilizada, 
e os tintureiros passaram a remover dos ovos da 
cochonilha um tom de carmim, um vermelho 
brilhante e vivo, que seguia sendo raro e utiliza-
do para tingir vestes dos senhores de alta classe.  
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Figura 5 – Urucum e processo de extração dos pigmentos das sementes de urucum.  
Imagens retiradas do livro Urucum: uma semente com a história do Brasil, de Paulo  
Roberto Nogueira Carvalho (2021), Pesquisador do Instituto de Tecnologia de Alimentos, da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ITAL). 
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Já os camponeses utilizavam em suas vestes 
apenas os pigmentos vermelhos removidos da 
planta ruiva-dos-tintureiros (Rubia tinctorum). 
O vermelho também foi, desse modo, ícone para 
a diferenciação de classes: o vermelho dos ricos 
era mais vivo; o dos pobres, mais opaco.  

Apesar das difusões que o vermelho obteve 
com o tempo, o vermelho vivo e vibrante aparece 
como elemento representante do espaço coleti-
vo, popular. No fim do século XVIII, a simbologia 
do vermelho atingiu um novo significado: o po-
lítico. A contextualização política do vermelho 
nasceu na Revolução Francesa e cresceu no cam-
po coletivo do século XIX, na Europa, assumindo, 
no século seguinte, uma dimensão internacio-
nal. Foi nesse contexto que, em muitos âmbitos, 
criou-se uma espécie de sinonímia em relação à 
palavra vermelho; é daí que diversos adjetivos, 
como socialista, comunista, extremista e revolu-
cionário, passaram a se associar à palavra. 

Até hoje, a bandeira vermelha continua a 
unir as forças do movimento operário e dos gru-
pos de esquerda e extrema esquerda que buscam 
uma revolução permanente. Devido a esses e a 
outros movimentos populares que aconteceram 
ao longo do processo histórico e que se desen-
volveram até hoje, o vermelho está relacionado 

à revolução e a força simbólica do povo. Até hoje 
não é possível separar o vermelho da significân-
cia e do seu legado político-ideológico.

Ainda de acordo com Pastoureau (2016), no 
que diz respeito ao campo simbólico, os símbo-
los não deixam verdadeiramente de existir ao 
longo do tempo; eles perduram. E essas relações 
simbólicas vão se imbricando culturalmente, in-
tervindo, também, na nossa relação contempo-
rânea com a cor.

É importante salientar que o Brasil também 
tem suas raízes vermelhas. A madeira de pau-
-brasil – transformada em mercadoria pelos eu-
ropeus e que dá nome a nossa terra – foi inten-
samente explorada para a extração de corante 
vermelho da seiva do seu tronco durante o pe-
ríodo colonial (1530-1822). Devido à presença da 
brazilina em seu interior, a árvore serviu como 
luxuoso material para tingimento de tecidos eu-
ropeus (ver Figura 6 e Figura 7).

As historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa 
Starling (2018), na obra Brasil: uma biografia, no 
primeiro capítulo, o qual é intitulado Primeiro 
veio o nome, depois uma terra chamada Brasil (p.31), 
sugerem que o corante advindo dessa planta era 
conhecido por diferentes nomes, dentre eles bre-
cillis, bersil, brezil, brasil, brazily, todos derivados 
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do nome latino brasilia, cujo significado é cor de 
brasa ou vermelho. 

Outra importante referência para a suposição 
poética das raízes vermelhas do nosso país está na 
nomenclatura do pau-brasil na língua tupi, Ibira-
pitanga, que fazia menção direta à cor presente na 
madeira. Ibirapitanga significa árvore vermelha 
(SCHWARCZ; STARLING, 2018). 

A articulação do nome de cada cor carrega 
em si uma carga cultural determinativa, corre-
lacionando semiótica, expressão linguística e 
história. Apesar disso, o que busco deixar aberto 
são a transformação dos estímulos sensoriais em 
objetos de percepção e a grande abertura de con-
teúdos que culturalmente possam ser acessados 
a partir das cores. Não podendo fazer com que a 
observadora e o observador possam livrar-se de 
toda a carga cultural popular indireta relaciona-
da ao vermelho, atenho-me aos diferentes estí-
mulos que a cor gera, acionando questões artís-
tico-político-poéticas.

Assim sendo, a realização das ações e inter-
venções urbanas desta pesquisa, pautadas a par-
tir de estudos da cor vermelha e de sua vibração 
cromática, implicou diretamente na metodolo-
gia e desenvolvimento dos dois dispositivos de 
ação: o corpo-cor performático e o corpo-cor amor-
fo, que passaremos a tratar a seguir.
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Figura 6 – Pau-Brasil (Caesalpinia echinata).  
Fonte: Klimanaturali (2011)14. 

14   Disponível em:  
http://www.klimanaturali.org/2011/06/pau-brasil-caesalpinia-echinata.html. 

Acesso em: 8 set. 2021.
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Figura 7 – Seiva avermelhada no tronco do Pau-Brasil.
Fonte: Super Interessante (2016)15.

15   INTERESSANTE, Super. Por que o pau-brasil se chama pau-brasil? Leia mais em:  
https://super.abril.com.br/blog/oraculo/por-que-o-pau-brasil-se-chama-pau-brasil/. 2016.  

Revista Abril Mídia S.A.. Disponível em:  
https://super.abril.com.br/blog/oraculo/por-que-o-pau-brasil-se-chama-pau-brasil/. Acesso em: 8 set. 2021.
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2 O CORPO-COR  
ENCARNADO EM PERFORMANCE

 
Figura 8 – Confecção e prova dos primeiros figurinos.

Fonte: Arquivo pessoal da artista (2020).
Figura 9 – Artista juntamente com Mariá Lorenzi.

 Fonte: Arquivo pessoal da artista (2020).
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Ao pensar o corpo-cor performático, indaguei-
-me: como poderia me isolar um pouco da iden-
tidade pessoal individual e tornar-me plataforma 
para dialogar com o espaço, quase que em uma 
brincadeira e um jogo sobre o mover? Como in-
serir esse corpo feminino nesse espaço da cidade 
que, por vezes, é tão adverso? Como performar um 
corpo-cor-objeto? O desejo de tornar-se cor foi 
uma tentativa de aproximação, de fundir-me ao 
espaço, de o corpo ser veículo de diálogo com a 
arte e com a cidade. 

Nas ações que são compostas pelo corpo-cor 
performático, o corpo, vestido com o figurino, 
desloca-se pela cidade em uma busca pela cor 
em função da cor da roupa. Nessa caminhada, as 
relações externas são importantes e todo objeto 
pode ser transformador dessa experiência que 
jamais poderá se repetir da mesma forma uma 

O corpo-cor performático constitui-se a partir 
da confecção de um figurino de malha verme-
lha, projetado especialmente para o corpo que o 
preenche, servindo como plataforma para esta-
belecer uma relação mimética com os mobiliários 
urbanos16. Esse figurino recobre todo o corpo, do 
pescoço aos pés, tendo uma máscara que reveste 
o rosto e a cabeça, deixando apenas os olhos visí-
veis17, como é possível ver nas figuras 8, 9 e 10.

16   Os figurinos foram confec-
cionados por Mariá Lorenzi.

17   Para pensar nesse cor-
po ilusório proposto, di-
reciono-me ao concei-
to de mimese apropriado 
diretamente da Biologia.  
O mimetismo é uma caracterís-
tica adaptativa de animais ou 
plantas de imitar estratégias 
como padrão de cores, odor, 
emissão de sons e característi-
cas físicas de outro organismo 
para obter diferentes vanta-

gens (SANTOS, c2021).

Figura 10 – Artista com figurino do Corpo-cor encarnado (2020)  
e matéria do Corpo-cor amorfo (2021).

 Fonte: Arquivo pessoal da artista (2021).
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outra vez. O verbo que acompanha esse performar 
é colar, compor com o corpo e com os elementos 
que fazem parte da cidade, transformando-os em 
unicidade. A pesquisa constitui-se em boa parte a 
partir do que o entorno fornece: percepção, cons-
ciência do estar; a obra inicia-se em um espaço-
-entre. Os disparadores ativam reflexões que irão 
transformar a artista e sua percepção18.

Referência importante para pensar os estados 
performativos do corpo como meio de transfor-
mação no espaço público foi a obra Body Configu-
rations (1976), da artista austríaca Valie Export. 
Nessa obra, que consiste em ações que tomam 
lugar na cidade, dentro de ambientes ou na natu-
reza, Export utilizou o seu corpo de uma maneira 
quase que escultural para linear e sublinhar limi-
tes, espaços e indicar as poderosas restrições das 
construções ao seu redor (Figura 11). Evocando a 
relação entre a linguagem do corpo e o ambiente 
urbano, a artista inseriu o seu corpo no espaço 
público, revelando as relações de poder e contro-
le que atuam através das construções e nas ruas, 
adicionando uma dimensão conceitual na qual o 
corpo se torna um lápis desenhando linhas. In-
serção, adaptação, adição e elevação são os prin-
cípios desse ajustamento do corpo nas constru-
ções (MUELLER, 1994).

 

18   Segundo Oiticica (1971,  
p. 320): “Criar não é a tarefa  
do artista. Sua tarefa é mudar  
o valor das coisas”. 

Figura 11 – Body configurations in Architecture, Valie Export (1976).
Fonte: Roswitha Mueller (1994, p. 101 e 102).



19   Ibidem.

Figura 13 – Body configurations, Valie Export (1976).
Fonte: Departamento de fotografia, acervo digital 

Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (c2021)19.

Figura 12 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, 
Porto Alegre (2020). 

Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 
Fonte: Acervo pessoal da artista (2020). 
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21   Conforme Braga (2007,  
p. 118), sobre o corpo: “A síntese 
de todos os sentidos efetuado 
pelo corpo ao perceber o mun-
do. Assim como um binóculo 
une duas imagens monocula-
res, o corpo sintetiza ‘imagens’ 
fornecidas por cada sentido”.

20   THE MUSEUM OF MO-
DERN ART (MoMA). Dispo-
nível em: https://www.moma.
org/collection/works/147166.  
Acesso em: 28 jul. 2020.

Figura 14 – Anotações prévias; mapeamento iniciado para Corpo-cor encarnado (2019/2020).  
Fonte: Arquivo pessoal da artista (2020).

Apesar dessas ações serem designadas para 
reforçar a cultura conformista da Áustria em um 
período pós-guerra (MoMA, 2020)20, Valie Ex-
port tensiona o individual e o ideológico, bem 
como as forças que definem a realidade urbana, 
registrando os efeitos psicológicos dos ambien-
tes construídos e dos ambientes naturais nos 
indivíduos (MUELLER, 1994). Essa atenção, di-
recionada para as forças e limites existentes no 
espaço coletivo, também surge neste projeto, 
no qual um corpo busca acomodar-se em uma 
variedade de estruturas no espaço, pensando a 
geometria dura da arquitetura e o corpo como 
constructo cultural, que se desdobra e se ex-
pande em espaços que não foram propriamente 
construídos para esse estar (Figura 13).

A partir do trabalho de Export, penso nas di-
versas possibilidades de desdobramentos e de 
ações performáticas que tem o corpo artístico 
– plataforma propositora dessa ampliação da 
sensorialidade em relação ao entorno – atuando 
como aparato que limita e conduz e é limitado e 
conduzido pela forma. O que acontece naqueles 
cenários urbanos realiza-se a partir do corpo e no 
corpo; nesse corpo que cai, que recai sobre o es-
paço e que também é meio para estabelecer uma 
ponte do interno com o mundo externo, sendo pla-
taforma para experienciar de diferentes maneiras21.
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Depois de trabalhar no desenvolvimento e na 
confecção do figurino, decidi executar a primeira 
saída experimental do projeto em 20 de janeiro 
de 2020, em Porto Alegre. Nessa primeira ação, 
realizei um mapeamento a partir de diversos 
locais da cidade que me pareciam sugestivos e, 
de certa forma, disponíveis para algum tipo de 
performatividade, como a base do viaduto Ti-
radentes; partes do mobiliário urbano do bairro 
Bom Fim; bancos da praça próximos ao túnel da 
Conceição; corrimão e rampa do viaduto nas re-
dondezas da rodoviária da cidade, entre a aveni-
da Castelo Branco e o Largo Edgar Koetz, entre 
outros espaços avermelhados. 

Em 20 de janeiro de 2020, saímos caminhan-
do, Desireé Ferreira22 e eu, do bairro Santa Cecí-
lia, às 8h da manhã. O sol batia muito forte e pela 
manhã cedo já podíamos sentir o calor tomando 
conta, o ar quente empurrado por uma leve brisa 
em direção aos nossos rostos. Movimento coti-
diano, fluxo contínuo, as pessoas circulando pelo 
bairro em direção às suas atividades rotineiras. 

Logo  ao  iniciarmos  nosso  deslocamento, eu  
–  que  já  vestida  com  a  cor  –  percebi  que  não 
conseguiria  suportar  a  sensação  térmica  da-
quele dia  e  tive  que  despir  a  parte  superior  do  
figurino e deixar de lado a máscara que recobria 
a cabeça e o rosto.  A  cada  movimento  de  ves-
tir-me  e  despir-me,  as pessoas direcionavam 

olhares curiosos e, principalmente,  estranhos.
Direcionamo-nos à Praça Largo Dr. Adair Figuei-
redo, no Bairro Petrópolis. Chegando lá, ativei o 
corpo vermelho e iniciei a ação. Em um primei-
ro momento, senti-me travar, havia algo ali que 
fugia completamente da minha noção de com-
portamento no mundo e do meu planejamento. 
Consegui entrar em um estado de concentração 
suficiente para o momento e comecei a realizar 
alguns procedimentos com o meu próprio corpo, 
moldando, dobrando, encaixando-me naqueles 
vazios, preenchendo e acompanhando as formas. 
Todos os movimentos que eu realizava partiam de 
um tombamento da verticalidade do corpo. 

Minha respiração era ofegante, empolgada, 
curiosa; sentia-me como qualquer outra coisa 
possível que não o meu corpo. Sentia-me uma 
coisa, uma forma, uma cor. Percebi, depois de um 
tempo e tanto, muitos olhares travados em mim. 
Um homem em situação de rua que dormia no 
banco da praça levantou, ajeitou suas coisas e 
sentou-se com a atenção e o corpo direcionados 
para o que a ação pretendia, acompanhando to-
dos os movimentos e deslocamentos que eu fa-
zia; outro homem, funcionário da prefeitura que 
higienizava aquele espaço cedo da manhã, parou 
o que fazia e por todo o tempo esteve também a 
perceber meu corpo se comportando e ocupando 

22   FERREIRA, Desireé. Até 
onde ela vai? Muro, corpo e 
cidade: uma prática artística 
feminista em deslocamento. 
2020. Dissertação (Mestrado 
em Artes Visuais) – Progra-
ma de Pós- Graduação em 
Artes Visuais da Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre, 2020.  
Disponível em: ht-
t p s : / / l u m e . u f r g s . b r /
h a n d l e / 1 0 1 8 3 / 2 1 7 8 6 9 .  

Acesso em: 16 ago. 2021.
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de diferentes formas o espaço. Diversas outras 
pessoas também passaram por ali, entretanto, 
essa atividade incomum não foi suficiente para 
interromper seus fluxos naquele momento (ver 
Figura 15 e Figura 16). 

Sinergia talvez seja uma palavra que possa 
ser usada para descrever essa ação performativa. 
Lembro de perguntar-me, em silêncio, há quanto 
tempo eu não permitia a meu corpo de ser e estar 
de outras formas no espaço que não aquelas que 
conheço, que apreendi ou que estou visualmente 
acostumada com. O estranhamento talvez tenha 
vindo exatamente dessa não familiaridade do 
corpo-espaço. A mimese, a semelhança entre a 
forma que eu assumia quando vestida e aquela 
construção do espaço despertavam infinitas ou-
tras possibilidades de fazer presenças e estados 
que eu, talvez, não permitiria que acontecessem 
se não fosse a atenção direcionada para a cor 
como disparadora. 

Existe uma espécie de potencialidade criati-
va que enxergo nessas infinitas formas e dobras 
do espaço que parecem convidar o meu corpo a se 
grudar a elas. O planejamento à priori não passa de 
uma utopia; é o momento da própria ação, da iden-
tificação e da aproximação com outros corpos se-
melhantes que despertam as possibilidades do agir. 

  
 

  
    

Figura 15 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020). 



Figura 16 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 
Fonte: Acervo pessoal da artista (2020). 
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Seguimos o trajeto em direção às bases ver-
melhas que sustentam o viaduto Tiradentes, 
também em Porto Alegre. Posicionei-me na base 
daquela estrutura, onde se encontravam arqui-
teturas acinzentadas que foram criadas especial-
mente para impedir corpos de ocuparem aquele 
metro quadrado específico da cidade. Degraus 
de concreto vertiam do chão no sentido diagonal, 
apontando diretamente contra o meu corpo, for-
çando a minha saída, impedindo-me de perma-
necer (ver Figura 17 e Figura 18). Quantos corpos 
foram forçosamente distanciados por essa mesma 
estrutura? E de quais formas? 

Consegui suportar por apenas alguns minutos 
a pressão que meu próprio peso fazia contra aque-
la estrutura, causando-me bastante dor. Talvez 
três, quatro, cinco minutos; não sei dizer ao certo. 
Com meu rosto colado ao chão, as costas voltadas 
para o mundo externo, enxergava pequenos inse-
tos e vidas, sentia outros cheiros e temperaturas.

Porto Alegre, uma grande metrópole; uma 
cronópolis, como aponta Milton Santos (2001), 
feita de sincronias e dessincronias. Uma cidade 
organismo vivo e complexo que transporta, cir-
cula e funciona em diferentes camadas e direções 
a partir de vários guias, sendo o tempo um deles. 
Ainda, para esse autor, o tempo na cidade con-
temporânea é predominantemente o tempo hege-
mônico da economia, da política, da globalização; 

é o tempo rápido. Mas na cidade também existem 
subtempos, outras camadas de tempos que se en-
trelaçam e dissolvem; há a convivência de diferen-
tes tempos justapostos, tempos mais lentos, tem-
pos outros; segundo ele: “A materialidade impõe 
um tempo lento” (SANTOS, 2001, p. 22). 

Pensemos nessa ação performativa também 
como forma de reconfiguração de um espaço ful-
cro da cidade de Porto Alegre, exemplificado pelo 
viaduto Tiradentes. Lugar de diferentes desloca-
mentos, direções, velocidades e temporalidades; 
sendo eixo que une dois espaços na área central da 
cidade. A base do viaduto, o limite entre o chão e o 
concreto vermelho que sustenta esse eixo ligante. 
No limite vermelho entre o vertical e o horizontal, 
o corpo-cor se deposita. Durante a ação, pessoas 
circulando em diferentes compassos, veículos 
passando em diferentes direções. Tempos coe-
xistindo; também o tempo parado, tão lento que 
é quase imóvel. Cidade, tempos, fluxos, pausas.  
O corpo-cor estático, enquanto o mover acontece.

As interrupções criadas pelo corpo-cor perfor-
mático interferem diretamente na materialidade 
concreta da cidade, reforçando a redução da ve-
locidade, apontando para as paradas ou mudan-
ças de circuito. Por meio da cor, estabelece-se a 
criação de tempos e situações não habituais, efê-
meras e acupunturais.



Figura 17 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre 
(2020). 

Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).



Figura 18 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre 
(2020).
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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Saímos do viaduto e, em seguida, eu e Desireé 
direcionamo-nos para o próximo local mapeado; 
nesses deslocamentos, o que mais nos despertou 
curiosidade foi a quantidade de outros pequenos 
pontos de cor que nossos olhares encontravam; 
a cidade nunca aparentou ser tão constituída de 
vermelho; de repente, havia uma infinidade de 
pontos de cor. 

Chegamos à esquina da rua Santo Antônio 
com a rua Irmão José Otão, no bairro Bom Fim. 
Ali existia um encontro magnífico de vermelhos 
vibrantes: o hidrante construído em cima de 
um calçamento acinzentado; a ciclovia pintada 
no chão de asfalto; a porta de ferro do estabele-
cimento que ficava à esquerda; e a árvore cheia 
de flores vermelhas recobrindo parte do azul do 
céu. Vesti-me, assumi – ou fui assumida pelo – o 
corpo-cor e esperei para atravessar a rua ao lado 
das pessoas que ali faziam isso também. Os olha-
res faziam pausas nesse acontecimento. Os car-
ros reduziam a velocidade. O vermelho vibrou 
e solicitou paradas e atenção. Atravessei a rua e, 
gentilmente, depositei-me próxima ao hidrante; 
senti o sol ferver a minha pele em contato com 
aquele metal, delineando as formas do meu cor-
po e mesclando as minhas curvas às curvas da-
quele elemento (ver Figura 19). 

Após, caminhamos em direção a um largo/
praça próximo ao fim do Túnel da Conceição, 
onde sempre observava, ao passar de ônibus, um 
banco vermelho próximo à escultura Túnel do 
Túnel, de Tina Felice (1996). 

Nessa ação, permiti que o meu corpo experi-
mentasse um objeto tão banal do espaço urba-
no, feito utilitariamente para sentar, a partir de 
uma outra orientação inicial, muito mais livre. 
Busquei subverter as condições de uso desse ob-
jeto de forma orgânica e o mais distante possível 
da maneira convencional de uso. O uso inverti-
do do banco permitiu-me ver o mundo a partir 
de outra perspectiva: o cinza da cidade deixa-
va de ser a base de onde tudo vertia e dava lu-
gar a outras percepções. Aos meus olhos, Porto 
Alegre, naquele momento, era verdadeiramente  
e indubitavelmente uma cidade completamente 
vermelha (Figura 20).

Em relação a essa estrutura especificamente, 
também apostei em trabalhar com as ideias de 
direcionamento e posicionamento e com os sen-
tidos paralelos e perpendiculares do corpo em 
relação ao espaço e àquele item do mobiliário.
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Figura 19 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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Figura 20 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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Por fim, deslocamo-nos até a passarela pró-
xima à rodoviária que interliga as vias avenida 
Castelo Branco e o Largo Edgar Koetz. A passa-
rela é alta e alongada e, embaixo, na avenida, os 
carros, ônibus e caminhões passavam em uma 
velocidade assustadora. Sentei-me com os pés 
dependurados, soltos, balançando ao vento. A 
única coisa que me impedia de cair no chão era 
o corrimão vermelho, no qual me apoiava e me 
agarrava em uma tentativa de lidar com o medo. 
Um homem da equipe da Empresa Pública de 
Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) 
que trabalhava ali embaixo atravessou a rua e me 
cuidou com seus olhos preocupados.

Dali seguimos para a rampa de subida e des-
cida da mesma passarela, que é em forma de 
caracol e circundada por um guarda-corpo ver-
melho, também em caracol. Segui o trajeto do 
mesmo corrimão e deitei-me de maneira que 
meu corpo acompanhasse a sua curvatura e seu 
ângulo em um vermelho quase enferrujado. Ali 
trabalhavam comerciantes ambulantes e alguns 
imigrantes que gritavam coisas que eu não podia 
compreender, mas que me soavam como comen-
tários alegres em meio a risadas (Figura 21). 

Figura 21 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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Permaneci ali por um tempo, levantei-me e dei-
-lhes um sorriso; pela primeira vez em toda a ação, 
não despi a parte superior do figurino. Era o últi-
mo vermelho que eu havia mapeado. Meu corpo 
havia se tornado item da paisagem urbana, sendo, 
por vezes, mais perceptível ou mais camuflado.

Dei um último abraço de corpo de despedida 
para com esse corrimão que me conduziu por 
aquela última ação performativa semimapeada. 
Já sentia nostalgia de ser cor e forma (Figura 22).

Essas ações do corpo-cor performático deman-
daram muita força e resistência do meu organis-
mo. Realizei tanto esforço para estabelecer esses 
elos miméticos a partir da cor que, ao final, en-
contrava-me exausta, desgastada, tomada por 
hematomas, vermelhidões e dores musculares. 
Naquele instante, recordo-me de muito refle-
tir sobre a possibilidade de o espaço da cidade, 
por negar a minha presença, ter lesionado o meu 
corpo como forma de reforçar os impedimentos, 
barreiras, forças e violências que atuam sobre os 
corpos. Trinta horas após essa primeira série de 
ações, cheguei à conclusão de que, talvez, para 
além disso, as marcas que ficaram em meu corpo 
foram as de quem abraça e é abraçada pela cida-
de, um abraço apertado, utópico e difícil23.

23    Segundo Pallasmaa (2011, 
p. 28): “Em particular, a ci-
dade contemporânea é cada 
vez mais a cidade dos olhos, 
desvinculada do corpo pelo 
movimento rápido e pela efê-
mera imagem que temos de 
um avião. Os processos de pla-
nejamento têm favorecido a 
idealização e a descorporifica-
ção dada pelos olhos cartesia-
nos que controlam e isolam; os 
planos urbanísticos são visões 
extremamente idealizadas e 
esquematizadas vistas por 
meio de le regard surplombant”. 
Sendo a expressão le regard 
surplombant referente à ideia 
de um olhar que se projeta, a 

vista de cima.

De acordo com Pallasma (2011, p. 11): “A ar-
quitetura [e mais, o espaço urbano como um 
todo] articula a experiência de se fazer parte do 
mundo e reforça nossa sensação de realidade e 
identidade pessoal; ela não nos faz habitar mun-
dos de mera artificialidade e fantasia”.

Intrínseca a essas ações, existe a importân-
cia da experiência corporal. Apesar de a pele do 
corpo ser temporariamente substituída por uma 
malha que a recobre, a pele originária [órgão do 
tato] é o que auxilia o nosso corpo a nos situar-
mos a respeito de quem somos e onde nos loca-
lizamos no mundo em referência a nós mesmos. 
Senti, no caso dessa produção artística, como se 
a pele se estendesse em uma nova camada ver-
melha expandida. A pele, ao mesmo tempo que 
se constitui como divisão corpo-aquilo que é ou-
tro, que é o limite para aquilo que está dentro em 
relação ao que está fora, também é aproximação 
da relação do corpo com o mundo. 

Em sua publicação Os olhos da pele, Juhaní 
Pallasmaa (2011) – arquiteto nascido na Finlân-
dia, alinhado com a filosofia da Fenomenologia 
da Percepção, de Merleau-Ponty (1945) – escre-
ve que as estruturas do espaço urbano foram se 



Figura 22 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 
Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).



70 2 O CORPO-COR ENCARNADO EM PERFORMANCE

unindo, ao longo do tempo e da estruturação do 
sistema capitalista, aos bens de consumo pro-
movidos pela publicidade, a qual busca esmae-
cer a nossa capacidade de reflexão individual. De 
acordo com Pallasmaa, na relação corpo-espaços 
construídos existe uma predileção pela visão que 
foi se estabelecendo desde a filosofia grega até 
hoje e que, por consequência, acaba por suprimir 
nossa percepção do espaço e da história através 
dos outros sentidos. Para desestruturar essa su-
premacia do visual, é importante recordarmos 
da nossa experiência corporal como ela é: como 
um conjunto que se dá a partir da união e proces-
samento de todos os sentidos. O corpo compila 
as percepções articuladas pelos sentidos, pro-
cessa as respostas sensoriais, os pensamentos e 
a consciência. 

O antropólogo Ashley Montagu (1986, p. 3, 
apud PALLASMAA, 2011) sugere que os sentidos 
seriam, de certa forma, extensões e especializa-
ções do tato24. Logo, não existiria razão lógica 
para pensar que a visão é o sentido primário e, 
em uma inversão um tanto quanto poética, su-
gere que o tato é originador de todos os nossos 
sentidos, como se os outros órgãos de captação 

do mundo externo fossem diferentes especiali-
zações da pele.

O espaço urbano, constituído nessa esfera 
niilista, reforça o afastamento das relações in-
terpessoais e, também, fortifica a constituição 
de uma cidade apreendida somente através da 
visão. E quando nos colocamos somente a ver o 
entorno e não o vivenciar/o experienciar, estamos 
coagindo com as diretrizes limitantes da cida-
de. Nesse contexto é que são importantes ações 
que caminhem em direção à exploração de mais 
plasticidade e sensorialidade e que buscam en-
globar outras subjetividades. O enfrentamento 
dessas ordens verticais no sistema urbano está, 
justamente, em encontrarmos formas de não 
deixar o espaço urbano e seus constituintes (ar-
quiteturas, mobiliários, espaços e suas relações 
políticas e culturais) domesticarem o corpo. En-
contrar formas de transgressão e transformação 
é, também, subverter os usos da cidade – e das 
camadas epiteliais – como possibilidades de ha-
bitar esses tempos e espaços.

24   Isso porque, no período 
de organogênese (processo de 
formação dos órgãos e demais 
tecidos que compõem o orga-
nismo e que ocorre dentro do 
estágio do desenvolvimento 
embrionário do ser humano), 
o sistema nervoso central e pe-
riférico, os epitélios sensoriais 
do olho, da orelha e do nariz, a 
epiderme e anexos, entre ou-
tras partes do organismo, ori-
ginam-se de um mesmo folhe-
to germinativo, o ectoderma.  
Informações retiradas da 
página da Disciplina de Em-
briologia Humana, da Facul-
dade de Medicina de Marília. 
Disponível em: https://www.
famema.br/ensino/embrio-
l o g i a/o rg a n o g e n e s e . p h p.  

Acesso em: 8 jul. 2021.
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Figura 23 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020).
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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3 A EXPERIÊNCIA DA IMANTAÇÃO

O artista é sempre este: um dançarino cujo 
movimento se rompe na opressão de sua cela.  
O que não tem espaço em seus passos e no 
impulso limitado de seus braços, vem na 
extenuação de seus lábios, ou precisa arranhar 
as paredes, com dedos feridos, as linhas ainda 

não vividas de seu corpo.

 Rilke (2011, p. 138).

Buscando estabelecer mais conexões sensí-
veis, complexas e corporais dentro das possibi-

lidades daquilo que nos cerca, o surgimento de 
poéticas que propõe momentos de suspensão a 
um nível que possibilite respiros e fluidez opor-
tunizam uma vivência da arte e do mundo mais 
dinâmica e, também, mais diretamente ligada 
ao corpo. Quando falamos em suspensão, pen-
samos em uma tentativa artística de criar uma 
manifestação poética de caráter não permanen-
te e com narrativas subjacentes. O trabalho de 
Lygia Pape toca em vários aspectos dos temas 
da impermanência, da vivência e da conquista 
da ampliação da percepção. A riquíssima produ-
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ção dessa artista brasileira inicia em meados dos 
anos 1950 e abre caminhos para a arte como um 
exercício experimental da liberdade de criação, 
segundo Pedrosa (1960 apud SANT’ANNA, 2011). 

Reconhecida pela transformação e pela cons-
tante mutação de suas obras, Pape utilizou de 
diversas plataformas, de fotografias, esculturas, 
gravuras, textos e arte participativa até o desen-
volvimento de conceitos próprios, integrando 
esferas estéticas, políticas e éticas. Investigou o 
dualismo entre matéria e forma, inseriu a tem-
poralidade nos seus processos de arte, utilizou da 
abstração europeia como ponto de partida para 
algumas criações, também passando a levar em 
conta a luz e os efeitos do olhar do espectador, 
caminhando, enfim, para as ações performáticas 
nos anos 1960, nas quais capta o desenvolvimen-
to da cidade e do ser humano, apontando para as 
organizações do espaço e da sociedade – estas as 
que mais importam para este estudo.

Apesar dos distintos resultados plásticos, é 
possível perceber a coerência no que Pape bus-
cou como pesquisa artística. A sensação que a ar-
tista nos passa é a de que todas as suas obras, em 
sua essência, são estruturadas de forma que es-

tão extremamente ligadas à importância da cor, 
do corpo na cidade e da conexão direta da arte 
com o mundo e a sociedade. 

A pesquisa que Pape realiza sobre os espaços 
expressa uma visão mais sensível, desenvolvida 
a partir do contato direto com o urbano, fazen-
do com que mapeie uma espécie de corpo coletivo 
que também existe nesses ambientes. No lugar de 
dissolver as fronteiras entre vida e arte, Pape cria 
uma ponte entre esses campos, que é percorrida 
pelo próprio criar por meio do corpo, trazendo 
entendimentos sobre as duas partes, suas seme-
lhanças, diferenças e diálogos (MATTAR, 2003).

Em sua dissertação de mestrado intitulada 
Catiti catiti na terra dos Brasis, Lygia Pape (1980) 
apresenta a recorrente preocupação com o popu-
lar, com as vivências urbanas, com os povos ori-
ginários e com as raízes do Brasil, temáticas que 
aparecem frequentemente em seus trabalhos. 
Ademais, essas temáticas foram fundamentais 
para as aulas de Semiótica do Espaço que admi-
nistrava no curso de Arquitetura da Universidade 
de Santa Úrsula, em Botafogo, de 1972 a 1985. A 
produção e a pesquisa acadêmica de Pape foram 
importantes meios de resgatar e trazer visibili-
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dade às culturas marginais ou originárias, como 
as das periferias do Brasil e dos povos indígenas 
(OSÓRIO, 2006 apud MACHADO, 2008).

Exemplos são os trabalhos como os Mantos 
Tupinambás (1996-2000) e Bus Stop (1999). Em 
Bus Stop, a artista encontra-se na parada de ôni-
bus lendo o jornal diário, utilizando uma capa 
vermelha – tão vermelha quanto a nuvem que 
paira sobre a Baía de Guanabara em uma das 
proposições utópicas dos Mantos Tupinambás. 
O corpo da artista presente na obra, inserido no 
ambiente urbano utilizando o manto como for-
ma de reflexão sobre a história da nossa terra, 
enfoca maior visibilidade a essas questões, tra-
zendo-as para a sociedade contemporânea (Fi-
gura 24 e Figura 25). 

Em Mantos Tupinambás (1996-2000), Pape  
trata do tema da relação desse grupo originário 
indígena com as terras brasileiras a partir de di-
ferentes materiais, inclusive utilizando de penas 
vermelhas semelhantes as do pássaro guará,  as 
quais eram utilizadas para a confecção dos  man-
tos artesanais dessa etnia. Um manto – impossí-
vel de ser executado – foi idealizado como uma 
imensa nuvem vermelha utilizada para cobrir 

a Baía da Guanabara, demarcando um território 
anteriormente de posse indígena. A presença da 
cor vermelha das penas do pássaro explora o po-
tencial da cor e a relação da antropofagia com a 
cultura brasileira. 

Sobre esse trabalho, a artista comenta que:

[...] a história do chefe Cunhambebe, que 
usava um manto feito de penas tiradas do 
pássaro guará (...) essas coisas pra mim tem 
uma ligação muito grande. Além disso, há a 
questão da antropofagia, da devoração da 
cultura do outro. Mantos Tupinambás já fiz 
vários. Um é uma grande nuvem vermelha 
sobre a cidade, que só está no livro, pois é 
praticamente impossível de realizar. Porque 
quando eu atravesso a Baía de Guanabara, 
faço um filme, imagino baleias, botos, 
os índios, eu fico sonhando, visito meu 
passado, a história se superpõe (PAPE, 2000 

apud MATTAR, 2003)25.

25   Entrevista a Adolfo Mon-
tejo Navas para o no.com, em 
20 de novembro de 2000. In: 
MATTAR, Denise. Lygia Pape: 
intrinsecamente anarquista. 
Rio de Janeiro. Relume Duma-
rá, Prefeitura, 2003. 





Figura 25 – Bus Stop, Lygia Pape (1999).
Fonte: Caroline Soares de Souza (2013, p. 124).

< Figura 24 – Manto Tupinambá, Lygia Pape (2000).
Fonte: Lygia Pape (c2021)26.

26   LYGIA PAPE. Disponível em: https://lygiapape.com/artis-
ta/. Acesso em: 11 set. 2021.
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Em ambos os trabalhos, o corpo presente e 
as memórias na cidade são ressaltados pela cor. 
Quando produzia gravuras, Pape predominan-
temente usava os tons brancos e pretos; e foi a 
partir do aprimoramento dessa linguagem e téc-
nica que passou a pensar outras relações ainda 
mais intensas27. Assim, percebemos que alguns 
trabalhos da artista têm grande enfoque na cor e 
na forma, entretanto, em tantos outros trabalhos 
existe uma forte presença dos encontros e movi-
mentos que integram os fluxos da vida na cidade. 

Ao longo dos anos de trabalho, Pape gerou 
diversos conceitos artísticos. Dentre eles, temos 
o conceito de espaços imantados. A artista utiliza 
esse termo para se referir a algo que existe no 
ambiente comum que cria uma poética singular, 
prendendo a atenção e atraindo os sentidos e o 
olhar do andante como um imã; ou seja, algo no 
ambiente da cidade que cria uma aura que eleva 
esse elemento ou lugar a um outro patamar sen-
sorial, diferente de tudo que acontece naquele 
mesmo espaço naquele mesmo momento. 

Pape considerava, portanto, um espaço iman-
tado dentro da cidade do Rio de Janeiro, por 
exemplo, os vendedores ambulantes que reuniam 
diversas pessoas ao seu redor quando suas ban-
cas estavam postas. Esses vendedores montavam 
seus espaços de venda e trabalho, utilizando-se 

27   Nesse viés, cabe citar aqui 
o que Bachelard (1994 apud 
BORJAS-VILLEL; VELÁSQUEZ, 
2012, p. 31) escreveu: “perder 
a cor – a maior das seduções 
sensíveis – [...] conserva uma 
oportunidade: ele [o artista] 
pode encontrar, ele tem de 
encontrar o movimento”. Ou 
seja, dos trabalhos em gravura 
em tons pretos e brancos, Pape 
passa a pensar no movimento 
das formas o que, com o passar 
do amadurecimento da produ-
ção artística, leva-a a aplicar 
em seus trabalhos diferentes 
tonalidades mais vivas e vi-

brantes, como o vermelho. 

dos mais diversos mecanismos para atrair o públi-
co durante o expediente, criando uma energia que 
se propagava e que, ao final, dissipava-se. 

Pensava a partir desse conceito na construção 
poética dos espaços, refletindo sobre o fluxo e o 
cruzamento dos corpos, o trânsito do ser humano 
no urbano e os deslocamentos que o espaço inci-
tava serem feitos, como desvios, subidas e desci-
das; e, além disso, os diversos grupos peculiares 
de pessoas e atividades que ela enxergava ali. 
Esse espaço imantado, como é possível perceber na  
Figura 26, a título de exemplo, indica a obra de 
arte como algo que é intermediário entre o eu e o 
outro, com fluxo aberto e indeterminado. É a obra 
de arte continuamente presente, sempre recome-
çando a partir de um impulso que a gera e é gera-
do por ela (BORJAS-VILLEL; VELÁSQUEZ, 2012).

Em se considerando os escritos deixados por 
Pape, devido ao seu contato frequente com a ar-
quitetura popular por causa dos seus colegas, 
como o artista Hélio Oiticica, podemos perceber 
que, além da arquitetura do espaço, foi crescente 
a percepção e a relevância da cor como elemento 
essencial na sua poética e na sua pesquisa. 

A artista brasileira transcrevia a importância 
da cor tendo como base a observação das habita-
ções mais populares. Esses lares tinham as cores 
como elementos inseridos a partir da compo-
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Figura 26 – Espaços imantados, Lygia Pape, Rio de Janeiro (1995/2011).
Fonte: Metropolitan Museum of Art ([2017])28.

sição de matérias simples, tanto de forma mais 
consciente quanto de maneira mais intuitiva. 
Muito próximo do que Oiticica buscou fazer com 
os Parangolés (Figura 27 e Figura 28), essas ha-
bitações marcavam a percepção das diferentes 
estruturas-cor presentes nos espaços. 

Pelo reconhecimento do ambiente suburba-
no, a artista trazia à tona a liberdade existencial 
que ali fluía. Até os tempos atuais, esses ambien-
tes são locais nos quais as pessoas constroem o 
espaço em que moram e, de certa forma, acabam 
vivendo dentro dessas estruturas de cor que de-
senvolvem. É por meio das cores das construções 

28   WALL STREET IN-
TERNATIONAL MAGA-
ZINE. Disponível em: 
h t t p s ://w s i m a g.c o m/m e -
tropolitan-museum-of-art/
artworks/94104. Acesso em:  
11 set. 2021.

29   JORNAL GHZ. Dispo-
nível em: https://gauchazh.
cl icrbs.com.br/cultura- e -
- l a z e r/ n o t i c i a / 2 0 1 4 / 0 8/
Documentario-apresenta-
-o-artista-Helio-Oiticica-co-
mo-narrador-da-propria-o-
bra-e-vida-4586286.html. 
Acesso em: 11 set. 2021.

de suas moradias e residências, das arquiteturas 
criativas e intuitivas desses espaços que os in-
divíduos podem, talvez, marcar sua presença. A 
cor pode ser, também, sua identidade. Segundo 
Pape (1988), esses elementos cromáticos indi-
cam uma linguagem típica, local, uma vontade 
que traz a cor como marca, marcando escolhas 
pessoais que não são meramente estéticas e que 
revelam identidades. Essas combinações colo-
ridas das casas desses lugares são necessárias 
para aqueles que ali vivem, pois criam surpresas 
visuais cotidianas e fazem com que esses grupos 
de indivíduos desenvolvam repertórios próprios, 
sendo independentes do mundo externo. A cor é 
necessária para aquele viver.

Figura 27 – Hélio Oiticica com moradores da Mangueira vestindo os Parangolés.
Foto divulgação do filme “Hélio Oiticica”, de César Oiticica Filho.

Fonte: Jornal GHZ (2014)29.
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Nesta pesquisa, penso a cidade como um es-
paço no qual residem diversas possibilidades de 
imantação. Apoio-me nesse conceito de espaços 
imantados para sugerir que o que surge no cam-
po poético da pesquisa – no ambiente coletivo, a 
partir da cor como disparador e como forma de 
ativação do espaço da cidade e do corpo – é, tam-
bém, um espaço imantado. Além disso, esse con-
ceito de imantação anda lado a lado com a noção 
de acupuntura urbana proposta por Lerner. 

Ao optar pelas diretrizes que uma única cor 
pode fornecer ou criar, ao estabelecer pequenas 
intervenções artísticas pontuais; ao atentar para 
as transições, conexões e contaminações de tudo 
que rodeia; ao subverter as maneiras como o es-
paço urbano pode ser ocupado; ao conduzir ou-
tras formas de circulação e trânsito nesses am-
bientes; ao interagir no espaço público a partir 
de processos ativos que transformam a paisagem 
e os corpos a partir da cor; nisso tudo, há uma 
possibilidade de imantação. Imantação através 
da criação de acontecimentos que se tornam 
pontualmente atrativos e que tentam romper 
com a composição temporal, arquitetônica, bio-
lógica, cultural e social dos ambientes. 

Figura 28 – Parangolé Estandarte, Hélio Oiticica.
s.d. Arquivo HO/Projeto HO.

Fonte: Paula Braga (2011, não paginado).
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Segundo Paulo Herkenhoff (2010, p. 20), Pape 
também traz em seu trabalho uma ideia de plu-
sissensorialidade, com o intuito de questionar os 
modelos de existência a partir do contato com o 
espaço, com outras formas de enunciação, com 
a fenomenologia do aparato sensorial e com a 
migração e atravessamentos de sentidos em um 
corpo que está à deriva. 

A artista ancora a prática artística por inter-
médio da presença do corpo como meio para re-
por as possibilidades expressivas, articulando os 
sentidos e reconhecendo, além de tudo, a cor e o 
espaço pelo próprio mover do corpo. Em suas pa-
lavras, “ser devorada ou devorar é o processo de 
incorporação mútua” (PAPE, 1980 apud BORJAS-
-VILLEL; VELÁSQUEZ, 2012, p. 22). Isto é, nessa 
ideia de antropofagia, devorar e ser devorada30 
pelos processos artísticos, pelo contato com o es-
paço e pela ativação da cor, criando, assim, iden-
tificações e aproximações entre sujeito e mundo.

Levando em conta a ideia de imantação, o ob-
jeto de experimento e das ações propostas nesta 
pesquisa é, primeiramente, agir e intervir a par-
tir da cor. Talvez o vermelho seja interessante 
para dialogar com os espaços comuns justamen-

te por ser uma cor que estimula e induz a ação, 
utilizada em liquidações, sinalizações de urgên-
cia ou para chamar atenção e forçar o observador 
ou usuário a refletir antes de tomar uma decisão 
a respeito de alguma coisa. 

Dessa forma, o meu corpo é colocado em es-
tado performativo de atenção e recepção aos 
elementos do mundo como disparadores da pes-
quisa em poéticas visuais, determinando uma 
apreensão do espaço externo de formas mais 
sensíveis e instintivas. Por meio do devir, do ob-
servar e do sentir em relação ao espaço cotidia-
no, nesta pesquisa, alguns objetos e ambientes 
acabam sendo mais relevantes do que outros 
elementos que também fazem parte do contexto 
geral da cidade. Assim, os ambientes e mobiliá-
rios que se integram com as ações performativas 
tornam-se, por importância e de forma não in-
tencional, momentaneamente isolados de seus 
contextos. Esse momento pode ser caracterizado 
como um momento de imantação. Esses obje-
tos sendo observados,  assim,  ora  sozinhos,  ora   
interligados  ao conjunto  a  que  pertencem. 

Pensar nos desvios que o vermelho conduz 
nesta pesquisa, no trabalho artístico e nas vivên-

30   Como comenta Lygia 
Pape sobre os processos an-
tropofágicos ao longo do tex-
to da sua Dissertação de Mes-
trado Catiti-Catiti na Terra dos 
Brasis (1980). Publicado, origi-
nalmente, no volume 6 (1988) 
da Arquitetura Revista, pu-
blicação semestral do Núcleo 
de Pesquisa e Documentação 
da FAU/UFRJ. Disponível em: 
https://revistas.ufrj.br/index.
php/ae/article/view/22498/0. 
Acesso em: 3 mar. 2020.
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cias em coletivo, leva-me ao trabalho do artista 
brasileiro Cildo Meireles. Sinto-me acolhida por 
sua visão da arte como elemento fundamental de 
conexões e sentidos, bem como os contextos po-
líticos, sociais e culturais que aparecem em seu 
trabalho. Sua obra Desvio para o vermelho (1967-
1984) ressoa, neste momento, atrelada a outro 
contexto. Apesar de há muitos anos ter tido o pri-
meiro contato de estudo com essa obra, em 2020 
ela rebate nesta pesquisa como instrumento, 
modo e matéria; um procedimento que ecoa. O 
que são esses corpos-cor performáticos postos nas 
formas da cidade se não causadores de desvios?

Desvio para o vermelho, de Cildo Meireles, nas-
ceu como ideia em 1967 e foi executada em dife-
rentes versões desde 1984. Em um confronto de 
organizações e sensações, a obra é formada por 
três ambientes. O primeiro espaço é Impregna-
ção (Figura 29), sendo composto pelo interior 
de uma casa com todos os móveis e uma coleção 
inteira de objetos vermelhos recolhidos, doados, 
emprestados e comprados, milimetricamente 
organizados. Há, no chão, um tapete vermelho, 
o qual transpõe a sensação de casa e abrigo, já 
que é solicitado ao visitante que circule pelo am-
biente descalço. Toda a luminosidade e cor do 
primeiro espaço cessam, e o visitante é guiado 
ao segundo ambiente, Entorno (Figura 30), no 

Figura 29 – Desvio para o vermelho I: Impregnação, Cildo Meireles (1967-1984).
Foto: Eduardo Eckenfels. Coleção Inhotim.

Fonte: Inhotim, ([2021])31.

 

Figura 30 – Desvio para o vermelho II: Entorno, Cildo Meireles (1967-1984).
Foto: Pedro Motta. 

Fonte: Inhotim ([2021])32.
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qual há um corredor escuro e um frasco caído ao 
chão de onde escorre um líquido vermelho. Esse 
líquido cria um trajeto que move o observador 
até o terceiro espaço: Desvio, que também é escu-
ro; nele, há uma pia branca desnivelada de onde 
corre um líquido que, como os demais elemen-
tos, é vermelho. 

A ideia de desvio, de acordo com Marco Antô-
nio de Andrade (2007), pode ser entendida como 
uma interpenetração e hibridização dos ambien-
tes, um espaço que se derrama sobre o outro. Um 
vermelho que flui de um objeto a outro.

É importante considerar que essa obra foi 
desenvolvida em um contexto político muito 
marcante no Brasil, época de medo, violência e 
agressões do período do regime militar (1964-
1985). O vermelho emerge da obra com força  
e atinge o observador com conotação e metáfo-
ra de agressão e opressão – ainda que a arte de 
Cildo Meireles não seja panfletária33. Mesmo que 
a manifestação política não seja o tema central,  
as possibilidades de leitura sob esse viés são  
existentes devido à dramatização de uma reali-
dade criada pela própria obra. Apesar disso, Mei-
reles nos lembra que “em última análise qual-
quer trabalho é politico” (FURLANETO, 2014, p. 
4 apud LEITE, 2019, p. 72).  

31   INHOTIM. Disponível em: https://www.inhotim.org.br/item-do-acervo/desvio-para-o-vermelho/. 
Acesso em: 11 set. 2021.

32   Ibidem. 

33   Desvio para o vermelho foi comprada pelo acervo do Instituto Inhotim, onde é exibida, permanentemente, desde 2006. 
É importante refletir sobre a obra, dados os seus conceitos e proposições, a postura do artista e o fato de ela estar situada 
e sob responsabilidade de um espaço no qual o empresário e idealizador e alguns de seus familiares tenham sido denun-
ciados, em 2013, por envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro proveniente da sonegação de contribuições 
previdenciárias, segundo o Ministério Público Federal (MPF, 2017). Para mais informações, acessar: http://www.mpf.
mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-mg-empresario-idealizador-do-museu-de-inhotim-e-condenado-por-
-lavagem-de-dinheiro.
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Tomo emprestadas as palavras de Meireles 
porque, de certa forma, o que resulta das orien-
tações para o corpo-cor performático propostas a 
partir da estruturação da cidade de Porto Alegre 
também não deixa de compor uma espécie de 
coleção de espaços urbanos subvertidos. A partir 
das ações performáticas, os espaços da cidade são 
coletados, remontados, recriados e libertos como 
outra imagem e composição únicas (Figura 31).

34   De acordo com Borges 
(2014), o termo desvio para o 
vermelho corresponde a uma 
alteração na forma como a 
frequência das ondas de luz é 
percebida por um observador 
em movimento de distan-
ciamento em relação à fonte 
emissora. Quando o astrôno-
mo Hubble começou a exa-
minar as galáxias, verificou 
que todas elas apresentavam 
uma coloração tendendo para 
o vermelho. Segundo o artista 
(MEIRELES, 2013, não pagi-
nado), na física a expressão 
desvio para o vermelho é um 
padrão utilizado para saber a 
distância de sistemas, galá-
xias, corpos celestes em ge-
ral. Por ter o comprimento de 
onda maior, o vermelho é o 
que menos se desvia quando 
é decomposto, e esse procedi-
mento é utilizado pela física 
para, basicamente, medir dis-

tâncias.

Em Desvio para o vermelho, a cor está direta-
mente ligada à arquitetura e ao espaço no qual 
ocorre. Em entrevista para a Revista Carbono, 
Cildo Meireles (2013, não paginado) diz: 

Eu imaginei que, de repente, você estava 
numa sala, e, não interessava saber por que 
razão, todos os objetos eram vermelhos. Eu 
queria o máximo possível de tonalidades de 
vermelhos naturais.  [...] vai ter essa cor, o 
líquido que sai da garrafa vai ter essa mesma 
cor e o líquido que vai sair da pia inclinada 
vai ter a mesma cor, você cria unidade. [...] 
Quer dizer, de uma certa maneira, a garrafa 
explica a sala, mas na verdade o que ela 
introduz é a ideia de horizonte perfeito que 
é a superfície de um líquido em repouso. E, 
caminhando mais, você chega nessa pia que 
desmente justamente essa ideia de horizonte 
perfeito, e introduz esse desvio. Na verdade, 
o que acontece são desvios de desvios, assim 
como a primeira sala, que é uma coleção de 
coleções. [...] A ideia do título veio depois. Já 
estava pronta, precisava de um título, e eu 

me lembrei dessa expressão da física34.



Figura 31 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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À respeito da utilização de um padrão cromá-
tico para recriar os espaços da cidade, coloco-me 
a pensar sobre o trabalho da performer e teórica 
da performance Eleonora Fabião. Nascida no Rio 
de Janeiro em 1968, cidade onde ainda atual-
mente vive e trabalha, Fabião realiza ações. Per-
formando na rua desde 2008, busca estabelecer 
diálogos com diferentes matérias, interessada 
nas poéticas do encontro e do estranho35.

Em Mancha Vermelha (2013), a artista tam-
bém tem o vermelho como presença e movi-
mento na cidade, como causador de desvios da 
percepção. Nesse trabalho, a artista caminha en-
sacada em plástico vermelho na cidade, criando 
um campo cromático móvel, saturado e brilhan-
te, que provoca uma ativação das percepções em 
relação a paisagem de formas mais sensoriais e 
menos racionais (Figura 32). A cor vermelha de-
tém um padrão vibracional que cria na cidade 
uma experiência específica, sendo elemento que 
rearticula o espaço. Considerando a natureza 
metafísica da luz e da cor, é possível pensar que 
existe uma dimensão que é tocada pelo vibracio-
nal do vermelho que é, mais do que material, 
imaterial (RAMOS, 2019). 

Figura 32 – Mancha Vermelha, Eleonora Fabião. Rio de Janeiro (2013).
Foto: Felipe Ribeiro. Imagem digital; dimensões variáveis.

Fonte: Prêmio PIPA (2017)36.

Em Corpo-cor encarnado (2020), o que faço 
também é uma reavaliação da noção de espaço 
por meio da identificação cromática. Assim como  
Fabião, convido o outro a viver o vermelho em po-
tência máxima, correlacionado ao ambiente e ao 
comportamento no espaço público. A cor invade 
o cenário a ponto de ser elemento constituinte 
de um todo, distanciando-se da normalidade e 
da naturalidade do cotidiano. É esse momento 
de suspensão/imantação que possibilita o cor-
po de agir como forma de recriação da cidade.  

35   Para ver mais sobre Eleo-
nora Fabião e seus trabalhos, 
acessar o site PIPA (c2021), 
disponível em: https://www.
premiopipa.com/pag/artistas/
eleonora-fabiao/. Acesso em: 

5 set. 2021.

36   PRÊMIO PIPA. Disponível 
em: https://www.premiopipa.
com/pag/artistas/eleonora-fa-

biao/. Acesso em: 11 set. 2021.
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A cor vermelha como disparador aponta para 
novas dinâmicas da arte em sentidos ideológicos 
– em relação ao conjunto cultural de ideias sobre 
a cor, a forma e a cidade – e antropológicos – re-
lacionado ao aparato cultural surgido da relação 
estabelecida entre a sociedade, a cidade e a sua 
história, e vice-versa.

Nesta pesquisa, apesar de as ações serem par-
cialmente planejadas, elas sempre incorporam 
um caráter de improvisação, sendo situações que 
nunca se repetirão da mesma maneira. As ações 
e intervenções performáticas existem sem a  
necessidade direta da interação de público,  
entretanto, em todas elas se mantém em aberto 
a possibilidade da participação, o que gera um  
caráter de imprevisibilidade (MELIM, 2008b).

Para pensar nessas proposições, reflito a partir 
de uma estética mais livre e menos estática, com 
base no que pauta a teórica Erika Fischer-Lichte 
(2011) sobre essa teoria não tradicional, que com-
preende a obra de arte como transformada em um 
acontecimento – daí a utilização dos termos ação 
e intervenção performativa – e a transformação da 
percepção de mundo que daí pode surgir.

O diálogo e as transformações do corpo a partir 
do espaço são fundamentais para pensar também 
na corporização da cidade, em uma cidade viva e 
mais próxima do cidadão. Segundo Fischer-Li-
chte (2011, p. 172, tradução minha)37, corporizar  
“significa, neste caso, fazer com que o corpo, ou no  
corpo, venha a existir alguma presença que só 
existe em virtude dele mesmo”. Essa ideia de  
corporização é central para pensar em como a  
atividade performativa cria abordagens na cida-
de que indicia esse espaço como organismo vivo, 
por meio das quais derivam questões sobre cor-
poralidade e diálogos também no que diz respeito  
à relação entre espectador, arte e cidade. 

Consoante Fischer-Lichte (2011, p. 336, tra-
dução minha)38: “O estado não-cotidiano de 
permanente e intensiva atenção converte essas 
experiências em componentes da experiência es-
tética. Com ele [estado não-cotidiano] tem lugar 
também uma transfiguração do lugar comum”. 

Feitas essas considerações sobre a expe-
riência da cor enquanto ativação do corpo, da 
imantação e da relações do corpo com diferentes 
espaços, a seguir passo a dissertar sobre o cons-
tructo corpo-cor.

37   Do original: “Significa 
en este caso hacer que con el 
cuerpo, o en el cuerpo, venga 
algo a presencia que sólo exis-
te en virtude de él” (FISCHER-
-LICHTE, 2011, p. 172).

38   Do original: “El estado 
no-cotidiano de permanente e 
intensiva atencióno convierte 
essas experiencias en com-
ponentes de la experiencia 
estética. Con ello tiene lugar 
también una transfiguración 
del lugar común” (FICHER-LI-
CHTE, 2011, p. 336).
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4 O CONSTRUCTO CORPO-COR

É com essa perspectiva transformada a cada 
contato com a cidade que brota a capacidade de 
uma sinestesia entre corpo e espaço, dois dos três 
pilares de sustento desta pesquisa. O trabalho 
do artista Hélio Oiticica é importante para pen-
sar nessas sinestesias, sendo referência para a 
compreensão da arte como estruturas orgânicas, 
proposições de organismos vivos, não objetos39 
e, também, na exploração do campo subjetivo. 
Sem intenção de realizar um apanhado de obras 
e projetos do referido artista ao longo de sua vida, 
apoio-me na dilatação das capacidades do sujeito, 
na proposição de exercícios criativos de vivência e 
percepção do viver, no viver de forma não progra-
mada e não planejada que Oiticica propôs. 

39   A teoria do não objeto é designada por Ferreira Gullar, em 1959, publicada no Suplemento Dominical do Jornal do 
Brasil como contribuição à II Exposição Neoconcreta realizada nos anos 1960, no Rio de Janeiro. Nessa publicação, Gullar 
apresenta uma teoria sobre a arte de vanguarda, comentando que os artistas neoconcretos deveriam se ater a criar não 
objetos que rejeitariam as funcionalidades da arte e se refeririam apenas a si mesmos, distanciando-se das linguagens 
clássicas da arte que tinham nomes e funções sociais pré-estabelecidas. A teoria do não objeto não pretende designar 
uma negativação do objeto, mas, sim, apontar um antiobjeto, um objeto especial capaz de sintetizar experiências, um 
objeto fenomenológico. O não objeto não se esgota nas suas possibilidades de uso ou de sentido, ou seja, vai além da 
sua utilidade ou da sua designação verbal. Em suma e de forma simplista, transcende a racionalidade e as relações 
mecânicas (GULLAR, 2015). 
Manifesto disponível em: GULLAR, Ferreira. Manifesto. In: Monoskop. 2015. https://monoskop.org/images/b/b3/Gullar_
Ferreira_1959_1977_Teoria_do_nao-objeto.pdf. Acesso em: 25 ago. 2021.
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Essa corporificação da cor abordada nas obras 
de Oiticica e, também, no sentido de a cor tor-
nar-se corpo-forma é o centro de algumas ques-
tões aqui abordadas. No lugar de corpo-forma, 
penso que a corporificação da cor a transforma 
em um corpo-cor, literalmente. Dessa maneira, 
quando utilizo o termo corpo-cor, refiro-me a 
essa matéria que aponta para o habitar em es-
truturas já existentes e não percebidas no espaço 
urbano contemporâneo, utilizando a cor como 
elemento que une, que dispara o movimento, 
que assume o poder de deslocar e inventar, que 
privilegia alguns aspectos e oculta outros e se 
projeta na cidade de maneira material ou poé-
tica. É um processo aberto em sua concepção e 
produção que estabelece um continuum corpo-cor 
que se revela em estados impermanentes, que 
passa de um modo de ser e estar a outro. Dessa 
forma, o corpo-cor atua em duas instâncias: cor-
po-cor performático e corpo-cor amorfo.

“Hélio não tinha ginga”, escreveu Michael As-
bury (2011)41; concordo. Acredito que todos nós 
não temos ginga até que nosso gingado seja ativa-
do por alguma coisa. O gingado do som, o ginga-
do da cor da rua e dos desvios, ou o gingado que o 

Os seus trabalhos, sendo analisados em con-
junto de obras ou em sua individualidade, pro-
põe o gesto da imanência do ato corporal. Aqui, 
nesta pesquisa, a criação pelo ato corporal traz a 
transformação do próprio sujeito, sendo um des-
ses sujeitos a própria pesquisadora, e do espaço 
no qual a ação ocorre. 

O que é relevante, nesse contexto, é olhar a 
cor como estrutura, abrigo, vivência e habitação 
para o corpo, a qual ganha destaque na obra de 
Oiticica e, ainda, é reforçada nesta pesquisa.

Sobre a estrutura-cor, o artista nos diz que:

A cor é uma das dimensões da obra. 
É inseparável do fenômeno total, da 
estrutura, do espaço e do tempo, mas como 
esses três é um elemento distinto, dialético, 
uma das dimensões. Portanto possui um 
desenvolvimento próprio, elementar, pois 
é o núcleo mesmo da pintura, sua razão de 
ser. Quando, porém, a cor não está mais 
submetida ao retângulo, nem a qualquer 
representação sobre este retângulo, ela tende 
a se «corporificar»; torna-se temporal, cria 
sua própria estrutura, que a obra passa então 
a ser o «corpo da cor» (OITICICA, 1960, não 

paginado)40.

40   OITICICA, Hélio. Aspi-
ro ao grande labirinto. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1986, p. 
23. Trecho  de  texto  escrito  
em 5  de  outubro  de  1960 
e encontrado no catálogo 
da exposição temporária 
“Hélio Oiticica: o museu é o 
mundo” (2013), no Museu 
Coleção Berardo em Lisboa, 
Portugal. Disponível em:  
https://pt.museuberardo.pt/
sites/default/files/documents/
folha_de_sala_helio_oiticicapt.

pdf. Acesso em: 22 abr. 2020.

41   Michael Asbury faz essa 
provocação no título de seu 
texto para pensar em novas 
análises para além do discur-
so que define o trabalho de 
Hélio Oiticica, referindo-se a 
uma contradição existente nas 
evidências fotográficas e nos 
testemunhos sobre o artista 
e o seu envolvimento como 
passista na escola de samba 
Estação Primeira de Manguei-
ra. De acordo com Asbury, as 
perspectivas da sua virtuosi-
dade como bailarino e do seu 
gingado intocável seriam re-
ducionistas e restringiriam as 
possibilidades das discussões 
a respeito das articulações de 

seus trabalhos e pesquisa. 
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espaço e a forma estrutural do urbano nos fazem 
ter ou em nós fazem brotar. Um delirium ambula-
torium42 vivido como um devaneio que advém dos 
objetos do mundo e é capaz de ativar uma potên-
cia criativa; ou um gingado, quem sabe? 

Quanto a isso, tomo emprestadas as palavras 
de Suzana Vaz (2006) sobre o trabalho do artis-
ta para explicitar a ideia de que tipo de corpo-cor 
proponho. Segundo a autora: 

Hélio começa por referir que “é preciso 
que a cor viva, ela mesma; só assim terá 
um único momento, carrega em si o seu 
tempo, e o tempo interior, a vontade de 
estrutura interior”, para “tornar-se tem-
poral, criar a sua própria estrutura, na 
qual a obra é o ‘corpo da cor’”; mais tarde 
explica o “desenvolvimento nuclear da 
cor” como se esta “pulsasse do seu estado 
estático para a duração”, numa busca da 
“dimensão infinita da cor”, reconhecen-
do, porém, nesse problema plástico um 
“sentido puramente transcendental de si 

mesmo” (VAZ, 2006, p. 79-80). 

É essa vida que a cor pode ter como presen-
ça no espaço e como dimensão infinita. É a cor 

como sentido, como ação e sensação e que exis-
te – ou é – no mundo, integrando a tríade cor-
po-cor-espaço. A cor que se projeta, criando um 
corpo performático que atua em vermelho; um 
vermelho que rompe com cenários, que une di-
ferentes corpos, que se materializa em diferentes 
estados, que transcende os limites do espaço. 
Um corpo-cor não no sentido experimental, mas 
experimentável.

A proposição de cor-luz, como nos indica Oi-
ticica (1979 apud BRAGA, 2007, p. 47-50), pode, 
ainda, ser relevante para a reflexão da cor como 
ação, principalmente se pensada a partir do 
trabalho Mancha Vermelha (2013) de Eleonora  
Fabião. Essa cor-luz é abordada como uma cor 
que o intelecto por si só não apreende, de modo 
que é necessário consumir o objeto e absorver 
todas as camadas inferiores daquilo que é visível. 
A cor também é metafísica, é tempo. É elemento 
ativo no sentido de dentro para fora. Não é uma 
abstração da cor em sua forma, mas do conheci-
mento que temos do que é uma cor; com foco di-
recionado para o que se constrói no próprio agir e 
tem qualidades próprias no campo da percepção. 

42   O conceito delirium am-
bulatorium tem relação com a 
prática de deambular como 
centro da vida e do trabalho 
de Hélio Oiticica, sendo mé-
todo de fruição e propondo a 
emancipação do corpo pelo 
embate e intersecção com o 
mundo. Esse conceito também 
diz respeito à movimentação 
e à circulação pelos espaços 
da cidade e, para além disso, 
indica um encantamento com 
o  entorno em uma afetação 
mútua do próprio artista ou 
do participante - utilizando 
seus  Parangolés - em relação 
ao mundo.
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A cor ou sua ausência, dentro do campo que 
foi aberto por artistas como Malevich e o próprio 
Oiticica (Figura 33) – sejam capas coloridas, se-
jam bólides, sejam brancos sobre brancos – e que 
esta pesquisa busca, mais uma vez, trazer para 
mais perto da vivência, é uma cor que atua no 

43   O termo corpo-cor indica 
uma coisificação. É este experi-
mentar e vivenciar, em todos 
os sentidos e gestos do corpo, 
a cor que está na coisa. “A cor 
é a síntese, o elemento de con-
ciliação entre o homem e a na-
tureza. [...] na obra de arte [...] 
que se quer com a cor? Afirmar 
ou se perder? Apenas vivê-la” 
(OITICICA, 1960 apud BRAGA, 

2007, p. 50).

44   LURIX ARTE CONTEMPO-
RÂNEA. Disponível em: http://
www.lurixs.com/noticia/hlio-
-oiticica-propositions. Acesso 

em: 11 set. 2021.

sensório e no intuitivo. São vermelhos sobre in-
finitos tons de vermelho; vermelhos fluidos so-
bre vermelhos sólidos; vermelhos rígidos sobre 
vermelhos orgânicos e, assim, em incontáveis 
contatos e aproximações43.

Figura 33 – Parangolé P4 Capa 1 (1964).
Crédito: IMMA/Sergio Zalis.

Fonte: Lurix Arte Contemporânea (c2016)44.
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4.1 O estado mole-estruturado

Katz e Greiner (2012), em Por uma teoria do 
corpomídia, comentam sobre os movimentos e 
estados do corpo e sobre como eles também são 
formas de se comunicar com o mundo. Acrescen-
tam, ainda, que todas as informações que che-
gam ao corpo por ele são processadas e são trans-
formadas em partes da estrutura dele mesmo. O 
corpo não deve ser visto como um recipiente de 
depósito das informações que chegam do mun-
do, mas, sim, como uma plataforma, uma ponte 
de troca com o ambiente. 

Segundo essas autoras:

O corpo é o resultado desses cruzamentos, 
e não um lugar onde as informações são 
apenas abrigadas [...] A mídia à qual o 
corpomídia se refere diz respeito ao processo 
evolutivo de selecionar informações que 
vão constituindo o corpo. A informação se 
transmite em processo de contaminação 

(KATZ; GREINER, 2012, p. 130).
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Dessa forma, o corpo é resultante de uma  
série de combinações de coisas que por ele per-
passam. Por intermédio dos sentidos compac-
tados no corpo, as mídias externas são captadas 
e disparam transformações – contaminações – 
principalmente pelos entrecruzamentos e trocas. 

O corpo-cor performático presente nesta pes-
quisa e nessas ações do Corpo-cor encarnado 
(2020) é elemento fruto de instabilidades e 
construções; é um corpo que se desdobra, am-
plia, move-se e fixa-se. Dessa forma, o figurino 
proposto atua tornando o corpo orgânico, o meu 
corpo vivo, um dispositivo vermelho mole-estru-
turado (ver Figura 34).

O conceito mole-estruturado está diretamen-
te ligado à estrutura de malha que envelopa o 
corpo físico e o transforma em um elemento de 
composição, mas sem perder as qualidades da 
forma. Assim, a fisionomia desse corpo se tornou 
ambígua: maleável, flexível, orgânica e lisa ao 
mesmo passo que firme, delineada, forte e rígida. 
Salientando os limites da forma, contornando as 
linhas, substituindo a pele; o vermelho como 
superfície de contato. O corpo-cor performático é, 

portanto, uma estrutura que existe no limite en-
tre corpo e coisa – no melhor e mais gentil sentido 
de objetificação de uma forma. 

O que é, afinal, essa característica mole-estru-
turada? A condição mole-estruturada se figura a 
partir do entorno e é reformulada pela matéria 
da malha vermelha, que recobre o corpo e forne-
ce uma possibilidade de ilusão. Esse corpo passa 
a ser, para a percepção háptica, uma estrutura 
flexível e para a percepção visual e composicio-
nal, um elemento rígido. 

O corpo performático presente neste estudo 
é, então, um corpo que simula e dissimula45. O 
corpo físico, carnal e tenro – a realidade – cede 
lugar a um corpo que simula um elemento escul-
tórico que aparenta ser rijo. O corpo mole-estru-
turado é, por fim, um simulacro do corpo46, uma 
enganação sobre a forma e meio de estabelecer 
um cruzamento de sentidos e se mimetizar ao 
espaço. É a partir da investigação corporal do 
corpo-cor performático que busco torcer os limites 
do corpo em relação ao espaço, ampliar as no-
ções da corporeidade e frisá-las como variáveis.
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45   De acordo com Baudrillard (1991, p. 9-10): “Dissimular é fingir não 
ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. O primeiro re-
fere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. [...] Logo fingir, ou 
dissimular, deixam intacto o princípio da realidade: a diferença conti-
nua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto que a simulação põe 
em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário”.

46   No contexto da arte contemporânea, utiliza-se frequentemente o 
conceito de simulacro de Jean Baudrillard (1991), pensado principal-
mente pelo viés das tecnologias e da informação e de uma sociedade 
que substitui toda ou parcialmente sua realidade e seus significados por 
símbolos. O referido autor toca no fato de que o mundo se transformou 
em uma imagem, não existindo de forma dissociada dela. Simulacro se-
ria, então, uma espécie de segundo batismo das coisas (BAUDRILLARD, 
1991). Simular é fingir uma presença ausente, criar uma imagem que não 
possui um correspondente na realidade. Os simulacros são parte de um 
procedimento de produção de sentidos; como se as coisas se transfor-
massem em relação a sua forma original e, quanto mais distantes da 
realidade inicial, menos clareza se tem sobre qual é esse referencial.

Figura 34 – Corpo-cor encarnado, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2020). 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2020).
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O corpo-cor performático é meio para acessar 
outras constituições de corpo. Consoante esse 
viés, Michel Serres (2004, p. 138) afirma que:

Nosso corpo não cessa de assumir milhares 
de formas imprevisíveis: ele se transforma. 
Longe da estabilidade, ele se move; longe 
do movimento isolado, ele muda [...]. Não 
se desloca apenas sobre o trajeto daqui 
para acolá, mas forma-se, deforma-se, 
transforma-se, estende-se, alonga-se, 

figura-se, desfigura-se, transfigura-se.

Passo, agora, a falar do Corpo-cor amorfo (2021). 
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5 DERIVAS DO CORPO-COR AMORFO:  
O CORPO-COR ATUANDO  
EM CENÁRIO EPIDÊMICO

O corpo-cor performático foi o que deu origem 
ao que surgiu na segunda etapa da pesquisa: o 
corpo-cor amorfo. Durante a ocorrência da pan-
demia mundial de COVID-19, apesar de reclusa 
e impedida de circular livremente nas ruas para 
executar os procedimentos performáticos, eu 
havia adquirido mais de dez metros de compri-
mento da mesma malha vermelha — aquela 
com a qual havia feito o figurino das ações per-
formativas anteriores — para poder constituir o 
que imaginei que viria a formar novos figurinos 
a serem usados por outras pessoas para a realiza-
ção de uma possível proposição de performance 

participativa. Entretanto, devido às condições 
sanitárias, encontrei-me com toda aquela ma-
téria em minhas mãos, fazendo volume pelos 
cantos da minha casa, observando-me enquanto 
eu a observava. Cada vez que o vermelho pulsa-
va em minha retina, escapando pelo canto dos 
olhos, despencavam perguntas: quais os conjun-
tos de afetos criativos quando há a impossibilida-
de de contato com o corpo coletivo? Qual a rela-
ção do corpo-cor com as proposições externas em 
momentos de encarceramento e espera? Como 
pensar as relações dos corpos com o espaço urba-
no através da cor em momentos como o de agora?
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Esse corpo-cor amorfo, formado pela mesma 
matéria da malha vermelha do corpo-cor perfor-
mático, transformou-se em um dispositivo para 
realizar ações em relação ao mobiliário e a cidade 
em maior dimensão e escala, evocando diferen-
tes associações com o espaço urbano de forma 
que o vermelho passou a ser um outro tipo de 
elemento impositivo e compositivo. No corpo-cor 
performático, existe uma relação de maior sutile-
za e minúcia que no corpo-cor amorfo expande-se 
e irrompe de fato os cenários urbanos.

Nas ações que ocorrem a partir do corpo-cor 
amorfo, revisito os espaços de acupuntura da 
primeira ação – Corpo-cor encarnado (2020) – e 
amplio esse mapeamento, no qual outros cená-
rios e a conjuntura do momento atual atuam em 
atravessamentos e transversalidades, transfor-
mando cada ação.

Pensando na geometria dura da arquitetura 
que conduz, direciona e limita os corpos e nesses 
elementos maleáveis que se desdobram, expan-
dem e questionam os limites, procuro por novas 
possibilidades de romper com o panorama cro-
mático e temporal clássicos da cidade que se en-
contrava quase vazia. 

Em 2020, esta pesquisa – bem como grande 
parte de todas as atividades profissionais, de la-
zer ou até vitais – foi interrompida ou, ao menos, 
modificada pelas condições pandêmicas em que 
o mundo se encontrava e, até agora, encontra-se. 
No contexto atual da pandemia da COVID-19, 
que vem se arrastando e perpetuando paralisa-
ção e distanciamento, é necessário re-aprender, 
re-criar e re-existir. É bastante complexo tratar 
de redes coletivas quando os contrapesos atuan-
tes nos espaços comuns são de esvaziamento, da 
dissipação e de uma atmosfera quase que oca. 

Alinhada com o que escreveu Milton Santos, 
ainda em 2006, reflito: vivemos tempos de mu-
dança. De acordo com o referido autor:

Em muitos casos, a sucessão alucinante 
dos eventos não deixa falar de mudanças 
apenas, mas de vertigem. O sujeito no lugar 
estava submetido a uma convivência longa 
e repetitiva com os mesmos objetos, os 
mesmos trajetos, as mesmas imagens, de cuja 
construção participava: uma familiaridade 
que era fruto de uma história própria, 
da sociedade local e do lugar, onde cada 

indivíduo era ativo (SANTOS, 2006, p. 222).



Abraço esse cenário distópico para pensar 
que, apesar da modificação no modo como os 
ambientes públicos exerceram seus funciona-
mentos ao longo desse período de total insalu-
bridade, terror, medo e desmanche assolando o 
Brasil, em muitos lugares e, principalmente, nos 
centros urbanos, mesmo esvaziados de pessoas, 
ainda é possível perceber como se dão as relações 
de poder capitalistas, patriarcais e raciais que se-
guem se fazendo presentes e exercendo forças 
sobre os nossos corpos que circulam. Afinal, a 
articulação do corpo com o espaço externo nem 
sempre é somente poética, mas é, também, bas-
tante política.

Se antes a cidade tinha, teoricamente, poten-
cial criativo livre, agora ela se fecha para muitas 
proposições. O que resta é transformar e rein-
ventar. Rancière (2009) escreveu que as imagens 
sem destino próprio e determinado, que surgem 
da arte como caminho experimental de buscar 
novos sentidos para a vida, desliza por um cará-
ter da iminência e indica um modo de ser sensí-
vel da própria arte. Importa o que a arte suscita. 

Nesse sentido de transfigurar o lugar comum 
e restabelecer laços e pertencimentos com os 
espaços da cidade – e suscitar entendimentos 
– faz-se decisiva a pesquisa sobre o trabalho do 
artista e coreógrafo austríaco Willi Dorner, con-
forme demonstra a Figura 3547. 

Figura 35 – Bodies in urban spaces, Willi Dorner, desde 2007.
Foto: Lisa Rastl. 

Fonte: Willi Dorner (c2021)48.

47   Para mais informações, 
acessar: https://www.willidor-
ner.com/. 

48   WILLI DORNER. Dispo-
nível em: https://www.willi-
dorner.com/project/bodies-in-
-urban-spaces/. Acesso em: 12 
set. 2021.
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No projeto Bodies in urban spaces, Dorner busca 
tornar determinados espaços urbanos mais  per-
ceptíveis, transformando a cidade e tocando, de 
alguma forma, os habitantes. A partir de uma série  
de movimentos executados por um grupo de dan-
çarinos, essas performances propostas condu-
zem o público passante a uma real corrida na qual  
se deslocam para determinados lugares públi-
cos e semipúblicos ativados pela curiosidade  
daquele acontecimento49. Os bailarinos inte-
ragem no espaço com seus corpos de maneiras 
bastante inusuais, constituindo intervenções 
muito rápidas e temporárias. 

De acordo com o coreógrafo, “quanto mais 
o uso do espaço público é restrito e os espaços 
urbanos estão sujeitos a grandes modificações, 
mais há motivos para uma análise crítica e a sua 
aparição em público”50 (DORNER, [2012], não 
paginado, tradução minha)51. Willi Dorner refle-
te sobre o pulsar da cidade, revelando sob uma 
outra óptica diferentes maneiras de viver e espa-
ços para habitar. 

Nessa relação estabelecida entre artista, pú-
blico e espaço da cidade, o urbano é, explicita-
mente, o espaço de cena, um palco. Por não serem 

transformados em sua materialidade e concretu-
de ou produzidos diretamente para essas ações, 
os mobiliários urbanos continuam a existir após 
essas intervenções do corpo e da cor, exatamente 
da mesma forma como existiram até então.

Durante bastante tempo, quase seis meses do 
processo da pesquisa, indaguei sobre como solu-
cionar os problemas e desejos que foram se re-
troalimentando conforme a produção se desen-
volvia. Muito do que me interessa se desenvolve 
no âmbito social, nas relações interpessoais, na 
relação do sujeito com a arte, na ampliação das 
percepções do mundo e de si, no conhecimen-
to e reconhecimento dos espaços que nos são 
destinados por direito e história e dos espaços 
conquistados pelas lutas sociais, nas possibili-
dades ampliadas da arte e das subjetividades,  
nas aproximações. 

Do Corpo-cor encarnado (2020), passei a 
pensar nas relações de encarceramento que  
envolvem um corpo ativo que se coloca em espera 
e escuta; nos afetos criativos entre corpo e forma. 
Qual corpo? Qual forma? O que entendo por corpo 
quando sou impedida de circular normalmente 
nos espaços coletivos? Recuso-me a pensar que 

49   Para assistir a uma das 
performances de Willi Dorner 
na Suíça, acessar: https://www.
youtube.com/watch?v=DaMk-
8q0aJyE. Acesso em: 26 ago. 

2021.

50   Do original: “The more the 
use of public space is restric-
ted and urban space is subject 
to big modifications, the more 
there is cause for critical exa-
mination and its appearance 

in public” (DORNER, [2012]).

51   WILLI DORNER [2012]. 
Disponível em: http://www.
ciewdorner.at/index.php?pa-
ge=work&wid=57. Acesso em: 

20 jul. 2020.
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a configuração do agora seja um novo modo de 
vida que vai perdurar. Considero a realidade atual 
como uma atmosfera pesada e tenebrosa que con-
duz o real por um plano bastante aterrorizante.  

Em meus planos anteriores à pandemia mun-
dial da COVID-19, havia uma intenção de que 
poderiam ser construídas ações que dialogas-
sem com as ideias de corpo coletivo, por isso, 
como comentei anteriormente, havia adquirido 
e mantido em minha casa uma longa tripa de 
malha vermelha que, quando a situação estives-
se mais favorável ou adequada, seria levada para 
se transfigurar em uma série de outros figurinos, 
para abrigar outros corpos, semelhantes ao que 
eu havia utilizado nas ações performativas antes 
da pandemia.

Com todas as adversidades e impossibilida-
des, percebi-me por bastante tempo enclausu-
rada em espaços fechados, com restritas saídas 
ao campo de pesquisa – o espaço urbano – e com 
muita cautela, proteção e distanciamento, o que 
impedia o corpo de estar em estado performati-
vo tão próximo das estruturas e chão da cidade e, 
por razões sanitárias, não poderia convocar uma 
série de sujeitos que se colocariam em risco.

Foi neste cenário de isolamento e incerteza 
que saí para a rua para vivenciar as formas do 
espaço urbano diferentemente de como isso foi 
feito anteriormente, como em Corpo-cor encar-
nado (2020). Por intermédio da cor, vivenciar 
tempos, estruturas e fluxos e pensar em manei-
ras de como estabelecer uma comunicação dire-
ta e visual com os usuários desses espaços, dire-
cionando novas formas de cognição a partir da 
transformação da percepção e das associações 
subjetivas e indiretas que atuam no campo da 
experiência individual-coletiva.

As captações de imagem que compõe as dez 
ações das Derivas do corpo-cor amorfo (2021)  
que vem a seguir, foram compiladas em 
um vídeo que pode ser visualizado no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=hvEeJ9Aa_bY 
A captação e os registros foram realizados por  
Ingrid Bellenzier, Iury Fontes e Nicole Martinato; 
e a edição e a concepção dos trabalhos são de 
Marina Rombaldi.
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Figura 36 –  Artista circulando com o corpo-cor ao lado de Ingrid Bellenzier, Caxias do Sul (2021).
Foto: Nicole Martinato. 
Edição: Rodrigo Onzi.
Fonte: Arquivo pessoal da artista (2021).
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5.1 Tapete vermelho (2021)

Decidi, depois de um longo tempo, seguir 
o conselho que me foi sugerido por minha cara 
orientadora de pesquisa, Cláudia: levar meus 
problemas de pesquisa para um passeio. Bem, 
assim o fiz, de súbito, um dia qualquer, sem ne-
nhuma programação ou organização prévia. Car-
reguei essa matéria possível (1,75 metros de largu-
ra por 10 metros de comprimento) pelo centro da 
minha cidade natal, Caxias do Sul52.

52   Naquele momento, eu estava passando alguns dias na residência da minha família, na cidade de Caxias do Sul. Desde 
que todos os processos de pesquisa e arte foram interrompidos pela pandemia da COVID-19, aproximadamente em abril 
de 2020, passei a realizar este trajeto Caxias do Sul <–> Porto Alegre com bastante frequência – dado o fato de que era o 
único momento em que eu me deslocava da minha residência para um outro espaço/lugar – e sempre acompanhada dos 
figurinos e livros que compunham minha pesquisa. Foram, certamente, mais de seis meses de produção extremamente 
lenta e difícil, tentando reestruturar a pesquisa em sua tríade inicial, corpo-cor-espaço. Enquanto isso, muito percorri 
esse trajeto carregada das matérias que poderiam vir a compor, em algum momento, partes desta pesquisa.
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Caminhei por parte da cidade com esse cor-
po-cor sobre meus ombros tal qual um corpo 
polposo, denso, corpulento. Enrolado, seus dez 
metros de comprimento tinham um peso que 
se assemelhava a uma média de cinco quilogra-
mas. Estendido sobre os meus ombros, pendia, 
e parecia pesar muito mais, forçando o centro 
gravitacional do meu corpo com bastante inten-
sidade em relação ao chão. Decidi caminhar para 
o início da avenida Júlio de Castilhos, no bairro 
Cinquentenário, que frequentei muito quando 
criança e, depois de adulta, passei a evitar por ra-
zões de segurança. Esse é um lugar que me cha-
ma a atenção até hoje pela curiosa atmosfera de 
despovoamento que foi se estabelecendo, pouco 
a pouco, ao longo dos anos. 

Lá existe uma passarela que liga o Parque Cin-
quentenário, que fica em um nível mais alto que 
a via, ao Largo do Correio Rio-grandense, que 
fica no mesmo nível da avenida. Essa passarela 
se forma com uma rampa em curva no seu início, 
partindo da via, e depois segue reta até alcançar 
a altura do parque. É feita de concreto e está sus-
pensa em cordões de aço – o que faz com que ela 
seja sutilmente instável e se balance quando é 

atravessada por muitas pessoas ao mesmo tem-
po. Essas cordas de aço estão ligadas a duas colu-
nas de concreto vermelhas (Figura 38). 

< Figura 37 – Tapete vermelho, Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier. 
Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).

Figura 38 – Passarela que liga o Parque Cinquentenário ao Largo do 
Correio Rio-grandense, bairro Cinquentenário, Caxias do Sul (2021). 

Fonte: Google Street View (2019)53.

Subi essa passarela com o corpo-cor-mole-de-
sestruturado pendendo sobre meus ombros. Com 
a circulação e o movimento de pessoas perpas-
sando aquele caminho, a passarela chacoalhava 
bastante, causando uma sensação de vertigem.

A malha foi sendo desenrolada aos poucos 
até ser esticada em seu comprimento – não ain-
da o comprimento máximo, mas o comprimento 
desejado naquele primeiro momento. Após, foi 
aberta em sua largura. Em sua horizontalidade, 

53  GOOGLE STREET VIEW. 
Disponível em: https://www. 
g o o g l e . c o m . b r / m a p -
s / @ - 2 9 . 1 6 8 2 3 2 9 , -
-51.1977767,3a,75y,216.93h,9
7.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-
5MX2L6UCt5PhjYFDiYNm-
F Q ! 2 e 0 ! 7 i 1 63 8 4 ! 8 i 8 1 9 2 .  
Acesso em: 12 set. 2021.
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ocupou quase toda a largura da passarela, in-
tervindo diretamente no espaço daquele espa-
ço. O corpo-cor, corpo-matéria, destrinchou-se 
naquele ambiente como uma espécie de tapete 
vermelho que cobria a passarela, transforman-
do aquele espaço de caminhada em alguma coisa 
que parecia ser mágica, digno de ser atravessado 
com passionalidade.

Pessoas por ali circulavam. De início, um ho-
mem aproximou-se diminuindo sua velocidade 
aos poucos. Carregava uma sacola em suas mãos 
e questionou se iria “atrapalhar alguma coisa” 
ao transpassar a passarela – que era, por si só, 
um caminho de passagem; e em momento al-
gum o deixou de ser. Em um segundo momen-
to, um homem em sua bicicleta aproximou-se. 
Duas pessoas mais jovens o acompanhavam. 
Todos, montados nas bicicletas, pararam e ques-
tionaram se podiam passar por ali. Foi-lhes res-
pondido que: “pode passar”. Titubearam e lhes 
foi repetido que, sim, eles poderiam passar. He-
sitaram, conversam entre si e desceram de suas 
bicicletas. Caminharam em direção à ação que 
seguia acontecendo (Figura 37). 

Ao atravessarem esse tapete vermelho que se 
constituiu, seus corpos fizeram movimentos ex-
tremamente curiosos. Buscaram desviar ao má-

ximo, passando pelos centímetros de concreto 
que ficaram descobertos de vermelho. Não pa-
reciam querer intervir, em circunstância alguma, 
no que estava acontecendo. Cederam aos limites 
que a proposta artística impôs aos seus corpos e 
movimentações e quase não conseguiram passar 
sem intervir ou marcar com os pés o corpo-cor 
amorfo que estava ao chão. Tinham que esco-
lher entre pisar com as solas de seus sapatos ou 
atropelar com as rodas da bicicleta. O que seria 
menos agressivo e interventor? Optaram, assim, 
por caminharem por cima do tapete vermelho. 
Entretanto, o fizeram de forma muito sutil, como 
se estivessem caminhando sobre algo extrema-
mente precioso e delicado. Pisando em ovos.  
O quão frágil a arte é – ou pode ser?

Essa situação me remeteu ao trabalho de 
Anna Maria Maiolino54 (Figura 39).

Figura 39 – Entrevidas, Anna Maria Maiolino. Série Fotopoemação (1981).
Fonte: Revista Philos ([2021]).

54   Anna Maria Maiolino 
nasceu em 1942, em Scalea, 
na Itália, e atualmente vive 
e trabalha em São Paulo. Em 
seus trabalhos, utiliza de di-
versas linguagens artísticas, 
como gravura, escultura, mul-
timídia, desenho, pintura, 
performance e instalação. Em 
geral, traz um cunho narrativo 
a respeito de temas urbanos e 
cotidianos, relacionando-os à 
presença da figura da mulher 

nesses espaços. 
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Em Entrevidas (1981), Maiolino nos traz essa 
ação de pisar em ovos – postura que por algum 
tempo estamos assumindo em relação ao mundo 
em seu modo pandêmico de existência. Nessa per-
formance, a artista recobriu o chão com ovos de 
galinha (na rua Cardoso Júnior, no Rio de Janeiro) 
e fez um convite ao espectador para elaborar prá-
ticas de inovação e de liberdade no modo de se re-
lacionar com o entorno, incitando-o a perpassar a 
via de outra maneira, tomando consciência do seu 
peso e do lugar que ocupa. O ovo é, por si só, um 
elemento que tensiona as relações de vida e morte 
e que demanda cautela em seu manuseio. 

O corpo-cor amorfo, reconfigurado no chão, 
obrigou os passantes a transfigurarem seus des-
locamentos e a própria estrutura de seus corpos 
naquele espaço, criando consciência do seu estar. 
Seus corpos recompuseram-se em relação à nova 
paisagem urbana temporária e pareciam tentar 
flutuar na passarela. “Pode pisar, sem problemas”.  

Em um segundo momento, recolhi o corpo-cor 
amorfo em partes, devolvendo-o aos poucos às 
minhas costas, voltando ao ponto inicial da ação. 
Relação corpo–matéria. Relação corpo–corpo. 
Relação corpos–corpo-cor. Corpocidade. Criou-se 
uma espécie de casulo constituído das sobrepo-
sições das camadas da malha vermelha sobre o 
meu corpo (Figura 40).

Figura 40 – Casulo formado a partir do corpo-cor amorfo, 
Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021). 

Captação: Ingrid Bellenzier.
Edição: Rodrigo Onzi.

Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Do estático do chão para o movimento or-
gânico do próprio peso da matéria, um quase-
-parangolé desconfigurado, transformado em 
sua versão mais simplória de matéria, de forma 
intuitiva, o qual se tornou uma espécie de habi-
tação para o corpo, marcando, principalmente, a 
percepção do movimento do corpo em relação à 
maleabilidade da matéria enquanto eu me des-
locava. No chão, como horizontalidade, e sobre o 
meu corpo, em outra fisicalidade orgânica e flui-
da. Ou seja, a malha (matéria) em relação ao cor-
po, naquele espaço aberto, além de reconfigurar 
os movimentos dos outros indivíduos que se de-
pararam com o acontecimento, propõe-se, tam-
bém, a romper os contornos e esboços do corpo, 
desfazendo e desestabilizando sua forma natu-
ral e colocando a exigência da construção de um 
novo corpo, novos modos de sentir, pensar, agir 
e ver. Uma espécie de fecundação entre corpo e 
formas, produzindo novos sentidos, produzin-
do outra coisa, um novo embrião de mundo que 
surge a partir da experiência (ROLNIK, 1993)55.

Enquanto tudo isso acontecia, um pequeno 
inseto, vermelho vibrante, também percorria a 
passarela. Um micro-corpo-cor.

55   Palestra proferida por 
Suely Rolnik – intitulada “Pen-
samento, corpo e devir. Uma 
perspectiva ético/estético/
política no trabalho acadêmi-
co” – no concurso para o cargo 
de professor titular da PUC/
SP, realizado em 23/06/93, 
publicada no Cadernos de 
Subjetividade, v.1 n.2: 241-251. 
Núcleo de Estudos e Pesquisas 
da Subjetividade, Programa 
de Estudos Pós-Graduados de 
Psicologia Clínica, PUC/SP. São 

Paulo, set./fev. 1993. 
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5.2 Abre-alas (2021)

Abre-alas que o tapete vermelho quer se 
corporificar.

 A ação Abre-alas (2021) estruturou-se na Pra-
ça Largo Dr. Adair Figueiredo, em Porto Alegre 
(Figura 41 e Figura 42). Foi uma possiblidade de 
repensar a configuração de Tapete vermelho em 
outras circunstâncias, outra paisagem e outro 
lugar. No Largo, existe uma escadaria de concre-
to que busca conectar dois pavimentos diferen-
tes da cidade. Essa escadaria, mais longa do que 
alta, conta com mais patamares do que degraus 
e conecta as ruas Coronel Lucas de Oliveira e  

Vicente da Fontoura, cortando o Largo transver-
salmente. Possui, ainda, corrimões (guarda-corpo) 
em suas laterais pintados em um tom de vermelho 
já bastante envelhecido pela ação do tempo.

Nessa escadaria, experimento o quanto da 
matéria consegue atravessar esse espaço de cir-
culação e como ela pode interromper, de manei-
ra indireta, a passagem dos transeuntes. Durante 
e após finalizada a intervenção, algumas pessoas 
transitaram, um galo cacarejava ao fundo, uma 
criança estava em prantos. Pássaros gritavam. 



Figura 41 – Abre-alas, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Figura 42 – Abre-alas, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Naquele momento, apesar de estar acompa-
nhada por duas pessoas, Ingrid Bellenzier e Iury 
Fontes, que me auxiliaram na captação e nos 
registros, e mais um tanto de gente que estava 
por ali circulando, abateu-me uma sensação de 
solidão, distanciamento e vazio. O coletivo esta-
va vazio. Por mais que o som caótico da cidade 
trouxesse uma falsa sensação de que a vida fun-
cionava e o espaço estava sendo habitado, que 
temporalidades transcorriam essa ação? De que 
tipos de formas de habitar estamos falando?

O corpo-cor amorfo foi estendido sobre os 
guarda-corpos da escadaria, sendo preso com 
amarrações do primeiro ao segundo lance de 
escada. Coloco-me ao lado oposto de onde isso 
acontece e exerço força sobre a matéria, tencio-
nando-a no ar sobre a escadaria. Cria-se, com 
isso, uma espécie de rede vermelha que paira 
sobre o chão e ocupa o espaço de passagem e que 
se estrutura a partir de três pontos fixos que exe-
cutam forças opostas: dois ferros da estrutura do 
guarda-corpo e o meu corpo. 

Em seguida, repito, como uma nova-velha-
-vez, a experiência do tapete vermelho. A esca-
daria me trouxe um visual interessante, um tom 
de triunfo, como se houvesse uma porta de en-
trada para o espaço, um festejo quase mórbido. 
Abre-alas que eu quero ocupar. Abre-alas, você 
também pode passar.

Estendi o longo e largo tecido vermelho de 
forma centralizada na escadaria, cobrindo os de-
graus mais próximos do seu início. Ou do fim da 
escadaria, dependendo de qual ponto se parte e 
a qual ponto se deseja chegar. Supus que, por se 
tratar de uma escada, seria mais difícil para que 
as pessoas pudessem desviar da matéria.

Afastei-me com a câmera nas mãos e aguardei 
ansiosamente. Assisti às pessoas criarem seus 
próprios desvios. Não ousaram tocar ou pisar no 
corpo-cor. Fecha-alas, ninguém quer passar. 

Existe um caminhar repleto de atravessa-
mentos quando falamos do processo criativo: 
entre aquilo que se busca e aquilo que se executa 
de fato; entre aquilo que se projeta e aquilo que 
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Figura 43 – Registros da ação performativa Abre-alas, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021). 
Captação: Iury Fontes.
Edição: Rodrigo Onzi.

Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).

56   Sandra Rey, nos comentários finais de A parte de Sombra na última obra de Marcel Duchamp, de Jean Lancri (Editora Ufrgs, 
2019), de que tomei conhecimento a respeito durante as reflexões surgidas em uma comunicação pessoal proferida pelo 
Prof. Dr. Eduardo Figueiredo Vieira da Cunha, no texto Lições da escuridão 3 – Utopia/Distopia (no prelo). Texto enviado vir-
tualmente como atividade da disciplina Tópico Especial I – Lições da escuridão: momentos sombrios, depressões sazonais, desertos, 
negativos e ausências no campo da arte 2020/1, ministrada no Curso de Mestrado em Artes Visuais, na área de concentração 
de Poéticas Visuais, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É possível 
encontrar informações a respeito dessas ideias de Sandra Rey também no artigo Os escritos de artistas como elemento me-
ta-artístico, no 27º Encontro da Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas – Práticas e ConfrontAÇÕES, 
São Paulo, 24 a 28 de setembro de 2018. Para mais informações, acessar: ://anpap.org.br/anais/2018/content/PDF/27encon-
tro______REY_Sandra.pdf.

57   Daggi Dornelles é bailarina, atriz, coreógrafa, diretora e professora nascida em Porto Alegre, tendo já morado em São 
Paulo e na Alemanha. Retornou ao Brasil em 2003. Trabalha em companhias e produções como coreógrafa, ensaiadora, 
diretora e assistente de direção. 

se concretiza; entre aquilo que se deseja e aquilo 
que se alcança; existem muitas sutilezas e trans-
formações. Esse é o coeficiente da arte56.

Soou-me um tanto quanto cômico quando 
um homem, com seu cachorro, escolheu subir 
pelos morros que ficavam nas laterais da escada, 
na parte externa ao piso de concreto, em vez de 
caminhar próximo ao tapete. Algumas pessoas 
pararam por segundos e observaram. Será que 
se autoquestionaram a respeito da sua relação 
com aquilo que estava acontecendo? Atravessei, 
então, eu mesma, aquele caminho vermelho que 
construí no espaço público. Decidi abrir-alas, 
inaugurando aquela travessia do seu início-fim 
ao seu fim-início. Afinal, as obras de arte se cons-
tituem no percurso, não é mesmo? Recolhi o cor-

po-cor amorfo e retirei-me (Figura 43). 
Daggi Dornelles (2010)57, em sua ação Cor 

Veste Cidade – não sei se ouço quadros, ou vejo con-
tos..., atenta-se à cidade e, a partir da observa-
ção daquilo que a cidade comunica, investiga as 
possibilidades do urbano como tela, na qual os 
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58   Ver mais em https://por-
toalegreseu.wordpress.com/
artistas-do-seu-2010/grupo-
-cdm/. Acesso em: 28 jun. 2021.

59   SEMANA EXPERIMENTAL 
URBANA (SEU). Disponível 
em: https://portoalegreseu.
wordpress.com/artistas-do-
-seu-2010/grupo-cdm/. Acesso 

em: 12 set. 2021.

limites se borram e o imaginário é disparado por 
pinturas que a artista cria através de elementos 
– objetos, tecidos e corpo em uma escala de mo-
nocromia – que se fixam e recriam os fluxos do 
ambiente urbano inconstante, repleto de infor-
mações e bastante acinzentado. A cor de vestir 
envolve e encarna a cidade58 (Figura 44). 

É importante salientar que, nesse trabalho, 
Dornelles atinge um grau de interação com o pú-
blico que é oportunizada, especialmente, pelo es-
tranhamento que a artista causa ao utilizar da cor 
como veste e performar através desses figurinos e 
cenários monocromáticos. Mas, ainda, essa inte-
ração também acontece pelo fato de a performan-
ce ter sido realizada em um contexto de vida um 
pouco mais normal (não pandêmico).

Figura 44 – Cor Veste Cidade – não sei se ouço quadros, ou vejo contos..., Daggi Dornelles, Porto Alegre (2010).
Semana Experimental Urbana (SEU), Porto Alegre, junho de 2010.

Foto: Frank Jeske.
Fonte: SEU ([2010])59.



5.3 Interações I e Interações II

Figura 45 – Interações I, Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021). 
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Tudo pode ser corpo, dependendo da pers-
pectiva a partir da qual nos colocamos como 
observadores. Há, na paisagem da cidade,  
naquilo que estrutura o espaço urbano, um  
tanto de simbolismos e metáforas, mas um  
tanto de relações objetivas e concretas também.  
Considero que, ao me apropriar dos elementos 
do mobiliário urbano e de sua imagética, além 
de ocultar, transformar, amarrar e encobrir,  
criam-se novas silhuetas – vermelhas – que  
reforçam novas possibilidades das próprias es-
truturas existentes na cidade.

Interações (2021) foi uma ação realizada em 
dois momentos e lugares diferentes: em Caxias do 
Sul (Interações I) e em Porto Alegre (Interações II).

No primeiro momento, em Caxias do Sul  
(Figura 45 e Figura 46), os elementos do mo-
biliário que dispararam a interação foram três 
bancos. Esses três corpos, estruturados por  
madeiras, relacionavam-se com a paisagem em 
uma perspectiva curiosa: levemente posicio-

nados em diagonal e, de uma forma não linear, 
criavam uma espécie de ziguezague em relação ao 
ponto de fuga. Decidi experimentar como o cor-
po-cor amorfo poderia estabelecer-se nessa pai-
sagem, unindo esses elementos e correlacionan-
do-os com eles mesmos. Percebi que a própria 
perspectiva60 da paisagem era modificada por 
causa da interação do vermelho com os bancos 
nessa horizontalidade-não-plana. 

Buscando até onde alcançava e tocava cada 
parte do corpo-cor nessas estruturas, cobri esses 
elementos. O corpo-cor amorfo instalado na pai-
sagem atuou como uma espécie de fechamento 
de um cenário inóspito, inabitado, vazio. A cor 
vermelha cortou a perspectiva e rompeu com 
os acinzentados, verdes e amarronzados da ima-
gem. Neste momento, atentei-me a como a fai-
xa vermelha rasgava a fotografia da paisagem, 
rompia o olhar e abria como que uma fenda 
avermelhada em meio ao cenário urbano.

60   Em relação ao conceito da 
perspectiva, Pallasmaa (2011) 
escreve que as relações de 
volume e profundidade, por 
exemplo, são captadas pelo 
olho, constituem-se na retina 
e na cognição. Porém, essas 
relações só são experimenta-
das e verificadas por meio do 
toque, do volume, inserção e 
aproximação do corpo com 

aquela paisagem.

> Figura 46 – Interações I, Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021). 
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Interações II aconteceu em Porto Alegre, na 
Praça João Paulo I, no bairro Santana, em meio 
a outras ações que realizei em um dia que me 
propus, após um longo tempo de distanciamen-
to das práticas na cidade, a sair para intervir 
e produzir. Nesse local, havia bancos também  
estranhamente posicionados, como em Intera-
ções I (2021). Esse espaço e sua composição eram 
ainda mais curiosos do que o anterior. Os bancos 
da praça não ficavam de frente uns para os ou-
tros, mas, sim, de costas, e com uma distância de 
mais de 1,5 m entre um banco e outro (ver Figura 
47 e Figura 48). 

Até agora me soa muito singular esses bancos 
estarem posicionados de forma que, ao sentar-
-se, um indivíduo permaneceria com suas costas 
voltadas para as outras pessoas que, possivel-
mente, também estariam compartilhando da 
mesma experiência, e o seus olhares seriam for-
çadamente direcionados para uma única parte 
específica e diferente da Praça: como se os ban-
cos determinassem exatamente o ponto de vista 
que você deveria ter para observar aquele espa-
ço, dificultando o contato do olho no olho.

Figura 47 – Praça João Paulo I, bairro Santana, Porto Alegre (2021).
Fonte: Google Street View (2019)61.

61   GOOGLE STREET VIEW. 
Disponível em: https://www.
g o o g l e . c o m . b r/ m a p s /@ -
-30.0412088,-51.209972,3a,
3 0. 5y, 2 8 8 .74 h , 8 0.7 5 t/d a -
ta=!3m6!1e1!3m4!1sjmUkI432I-
n T 8 Z t i 8 d q M a q -
g!2e0!7i16384!8i8192. Acesso 

em: 12 set. 2021.

Figura 48 – Praça João Paulo I, bairro Santana, Porto Alegre (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier. 

Edição: Rodrigo Onzi. 
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).

> Figura 49 – Interações II, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021).
 Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Juntos, esses bancos constituem uma espécie 
de cercamento de um canteiro. Por lógica, o espa-
ço coletivo seria para, de uma forma ou outra, 
coletivizar. E me parece um tanto quanto distan-
ciado pensar em formas de socializar com outros 
indivíduos ou até com o espaço quando a própria 
estrutura do mobiliário se impõe como proposi-
tora de uma não interação. Dessa vez, a intenção 
da ação estava em interagir com esses bancos 
de modo a uni-los. Por intermédio do corpo-cor 
amorfo, a intenção era criar uma rede de coleti-
vização, reunindo esforços para aproximar esses 
mobiliários e agrupá-los (Figura 49). 

Do outro lado da praça, há mais dois ele-
mentos integrantes desse conjunto de bancos, 
os quais estão posicionados, certamente, a mais 
de dez metros de distância do primeiro conjunto 
(ver Figuras 50, 51 e 52). Seria bastante curioso 
experimentar ter um diálogo com alguém pauta-
do em uma distância como essa, principalmente 
quando falamos sobre distanciamentoS mais do 
que nunca. Tento unir esses mobiliários, criando 
aproximações por intermédio do corpo-cor, mas 
não obtenho sucesso62.  

Figura 50 – Praça João Paulo I, bairro Santana, Porto Alegre (2021). 
Fonte: Google Street View (2019)63. 

Naquele momento, uma certa sensação de so-
lidão e estranhamento toma conta de mim. Uma 
espécie de vazão, despovoamento. As interações, 
distanciadas, ficam apenas no olhar – reforçando 
essa constituição de cidade niilista. É difícil ten-
tar produzir a partir dos sentidos táteis quando 
tanto das relações interpessoais se constituem 
somente por uma aproximação visual. Parece 
contraditório e soa como um desastre.

62   De acordo com Jac-
ques (2011, p. 141): “Pode-
mos territorializar o que 
bem entendemos. Traçar 
um território seria, então, 
‘marcar as suas distâncias’, 
ou demarcar-se dos outros.  
O mais territorializado não é o 
mais consolidado, ao contrá-
rio, as consolidações demons-
tram, sobretudo, falta de certe-
za em relação à constituição de 

um território”.

63   GOOGLE STREET VIEW. 
Disponível em: https://www.
g o o g l e . c o m . b r/ m a p s /@ -
-30.0412987,-51.2099542,3a,
7 5 y , 2 7 3 . 3 3 h , 7 6 . 1 6 t / d a -
ta = ! 3 m 6 ! 1 e 1 ! 3 m 4 ! 1 s h e t6 _
m q z p - x 1 Y d R H 0 n i j u -
A!2e0!7i16384!8i8192. Acesso 

em: 12 set. 2021.



Figura 51 – Interações II, Marina Rombaldi,  
Porto Alegre (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier.
Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Figura 52 – Interações II, 
Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021). 

Captação: Iury Fontes.
Edição: Rodrigo Onzi.

Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Talvez tenham sido os sentimentos de im-
potência, desabitação, vazio e distanciamento 
que tenham me levado a percorrer o espaço e 
observar o meu entorno. Repousei meu olhar 
em uma outra praça próxima. Percebo um gru-
po de jovens que se reunia ao ar livre para, pro-
vavelmente, conseguir manter a segurança do 
distanciamento recomendada nesse momento. 
Para poderem enxergar, escutar e se manterem 
voltados, como se é esperado, de frente uns para 
os outros, optaram por sentarem-se em uma es-
pécie de caixa de concreto redonda que continha 
areia e ficava posicionada logo ao final da desci-
da do escorregador infantil (Figura 53). 

Por que razão esse grupo não escolheu se reu-
nir nos bancos que tem justamente o objetivo de 
acomodar pessoas? Será que aquela ambienta-
ção da praça cumpre com a sua função, sendo um 
projeto urbanístico de êxito, considerando que a 
experiência dos sujeitos em relação a esses proje-
tos é quase que nula?

Figura 53 – Praça Major Joaquim de Queirós, bairro Santana, Porto Alegre (2021). 
Captação: Iury Fontes.
Edição: Rodrigo Onzi.

Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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5.4 Lençol gigante (2021)

[...] uma das armas mais perversas do poder é 
levar os sujeitos a se verem como impotentes e 
incapazes de operar grandes transformações. O 
poder age deprimindo-nos, ou seja, levando-nos 
a crer que não temos força, que as causas de nosso 
sofrimento social são demasiado complexas para 
termos o disparate de querer mudar o rumo dos 

acontecimentos 

Safatle (2015, não paginado).

Um lençol gigante ou um corpo vermelho 
abraçando a cidade?

> Figura 54 – Lençol gigante, Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Nas intervenções performáticas desta pes-
quisa, o tecido faz-se presente de diferentes for-
mas: tanto na forma de figurino como na sua 
desconfiguração. A partir dos processos ativos 
de amarrar, prender, soltar, espichar, esten-
der, distender, dobrar, jogar, arrastar e chacoa-
lhar, a própria estrutura maleável evidencia a 
tridimensionalidade do espaço; e pela sua mate-
rialidade vai constituindo – pela alteridade – as 
relações dos tempos e fluxos presentes na cidade. 

Essas ações propositivas e quase que teatrais 
nas áreas públicas tem bastante relação com a 
qualidade da matéria que se coloca como opo-
sição às características mais endurecidas da ci-
dade – e, portanto, opostas à constituição formal 
do tecido –, estabelecendo diferentes relações e 
entrelaçamentos nas estruturas urbanas e fazen-
do referência também à organização espacial. 

O corpo-cor amorfo, associado às condições do 
próprio espaço – estruturas do urbano e as in-
tempéries climáticas – estabelece-se pela sua es-
cala e cor, constituindo uma forma maleável que 
se impõe, faz-se e desfaz de diferentes formas 
em cada lugar. Confrontam-se, aí, relações de 
horizontalidade, verticalidade e diferentes pul-
sações. A matéria do corpo-cor amorfo tem essa 
qualidade de metamorfosear-se no espaço e, en-
quanto artista propositora, tenho pouco controle 
da permanência da sua forma.  

Até onde alcança o corpo cor? Onde está meu 
corpo em relação às escalas do espaço urbano? 
Onde está e como atua o corpo-cor amorfo em re-
lação ao meio coletivo?

São questionamentos como esses que fazem 
pensar em dimensões relativas, pesantes, maté-
rias de diferentes qualidades que se interconec-
tam em um mesmo cenário. O corpo-cor amorfo 
é matéria que figura uma certa fragilidade, en-
tretanto, tem peso e massa que atuam durante a 
sua queda e se entregam à gravidade, transcre-
vendo, em sua constituição, o tempo proposto 
pelo gesto ativo da intervenção. A matéria resis-
te, criando alguns desenhos na paisagem que são 
propostos pelo próprio ato de cair, somatizado à 
movimentação do vento e do próprio mexer da 
malha que rompem, mais uma vez, com a orga-
nização da paisagem urbana. 

O plano da verticalidade da cidade faz com 
que fique em evidência tudo aquilo que se coloca 
no mesmo sentido. O próprio movimento da ma-
téria-cor, escorrendo pela borda da passarela até 
tocar o chão verde vibrante, é a aparição de uma 
transversalidade no plano cartesiano, naquilo que 
é cartografado dentro de uma métrica limitante.

Em Lençol gigante (2021), a matéria vermelha 
coloca-se verticalmente em paralelo ao olhar e à 
postura do espectador, no entanto, forçando a as-
similação de outra escala e dimensão (Figura 54). 
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Além disso, interfere diretamente na percepção 
visual pela intensidade com a qual se presentifica 
enquanto vibração e cor naquele cenário. O corpo-
-cor amorfo – saindo de um amontoado e subindo 
do chão da passarela, deslizando por cima do meu 
corpo e atravessando as minhas costas até se sus-
pender – atua como uma espécie de extensão da 
própria postura corporal vertical que vai, aos pou-
cos, lançando-se de forma ainda mais orgânica, 
como se se desconfigurasse em uma projeção um 
tanto quanto alargada do corpo (Figura 55). 

Escorrendo como uma cascata gigante até to-
car o solo, cria uma brincadeira com os direciona-
mentos e posições vertical x horizontal. Crianças 
correm pela passarela, ficam abismadas e boquia-
bertas com aquela composição. “Pra quê um lençol 
tão grande?” escuto ao fundo, em meio a risadas 
(ver Figura 57). O vento preenche esse corpo-cor 
amorfo que se contorce e distorce, criando espas-
mos de cheio e vazio – como se inflasse a matéria. 
Uma ideia de pulsação, de coisa que se preenche 
e esvazia a partir de um sopro; um corpo vivo. Ao 
desprender o lençol gigante das minhas mãos, a 
gravidade atua sobre ele, criando dobraduras que 
se assemelham a ondas de vibração, de reverbera-
ção que se constroem e se repetem do início ao fim 
do tecido, até que ele se desmanche e caia em um 
desmaio teatral.

Figura 55 – Registros da ação performativa Lençol gigante,  
Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021).

Captação: Nicole Martinato.
Edição: Rodrigo Onzi.

Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Já que o ato de ver é tão lógico e automatizado, 
conferir novos sentidos é, também, convidar a ha-
bitar através da participação visual ativa; no sen-
tido de ampliar as potencialidades do olhar. Os 
descompassos criativos na cidade criam situações 
teatrais, performáticas e oníricas; e a monocroma-
ticidade da matéria escolhida, em grande escala, 
garante persistência, evocando semelhanças com 
o corpo humano – organicidade – e convidando-o 
a refletir sobre sua própria constituição através de 
um material fabricado e não natural.

A partir da ideia de maleabilidade proposta 
por Teresinha Barachini (2013), em sua tese de 
doutorado intitulada Maleabilidade: imperma-
nência explícita, pode-se pensar que a relação do 
objeto e da sua constituição maleável tem um 
grau de relação com a própria estrutura do cor-
po humano, sua constituição formal e postural, 
e, além disso, tem relação direta com o ambiente 
no qual é inserido o objeto maleável em questão 
(Figura 56). Consoante isso, a artista afirma que:

A palavra maleabilidade significa qualidade 
do que é maleável, flexível, dobrável, 
elástico, ductível, dócil, amolecido, molde e 
adaptável, entre outros. Palavras como soft, 
em inglês, ou mou, em francês, aproximam-

se da mesma quanto aos significados 
depositados em escritos sobre obras 
escultóricas. Etimologicamente, a palavra 
maleabilidade tem sua raiz ligada ao francês, 
mallèable, e ao latim, maleare e/ou malleus, 
que significa ser modelado, distendido, 
tornar-se dócil e flexível [...] (BARACHINI, 

2013, p. 30)

Ainda, conforme Barachini (2013, p. 118),  
“a maleabilidade proposta pelos artistas como 
uma qualidade intrínseca, estabelece relações 
distintas a este objeto tridimensional em si, bem 
como ao espaço no qual este se insere ou cons-
cientiza a inserção do sujeito que dele acessa”. 

Figura 56 – Objetos maleáveis propostos por Teresinha Barachini.
Ação Desobjetos no outro: Círculo II, com Matheus Moreno e Civazul-I 

com transeuntes no Calçadao de Santa Maria em 2007.
Fonte: Teresinha Barachini (2013 p. 154).



A maleabilidade é conceito chave para esta-
belecerem-se rompimentos com a legitimação 
que as estruturas visuais presentes nas cidades e 
criadas pelas ruas aplicam sobre a configuração 
dos corpos e seus deslocamentos, independen-
temente de como esses deslocamentos se dão.  
A cidade rija cede lugar a uma cidade mais  
maleável. E, assim, configuram-se e reconfigu-
ram-se as percepções visuais e corporais; evi-
denciam-se possibilidades de cidades-outras; 
cidades alteráveis e percebidas como espaços 
de experimentação coletiva; cidades constituí-
das de estruturas vivas, mutáveis, transformá-
veis. Cidades poliformes. 

Figura 57 – Registros da interação do público com Lençol gigante, Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021).
 Captação: Nicole Martinato.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).

Com relação a essa ideia de criar espaços de 
abertura e estabelecer atos de cocriação com a 
própria cidade e com seus indivíduos por inter-
médio de matérias maleáveis visualmente esti-
mulantes, é importante relembrar o trabalho do 
coletivo de artistas 3NÓS3.

3NÓS364 propunha, no contexto paulistano 
do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 
diversas intervenções temporárias na cidade de 
São Paulo (Figura 58). As intervenções, feitas à 
noite, permaneciam no espaço apenas durante 
a madrugada ou algumas horas, sendo retira-
das, normalmente, na manhã seguinte ou pouco 
tempo depois. Restava das obras do grupo ape-

64   O grupo de arte 3NÓS3 
era formado por três artis-
tas brasileiros: Hudinilson 
Jr. (1957-2013), Mario Ra-
miro (1957) e Rafael França 
(1957-1991), que participaram 
ativamente da cena brasilei-
ra de arte dos anos 1979 até 
1982, tensionando e questio-
nando os espaços da cidade 
de São Paulo e dialogando 
com propostas das esferas 
dos happenings e instalações.  
ITAÚ CULTURAL.  En-
ciclopédia Itaú cultu-
ral.  c2021. Disponível 
em:  https://enciclopedia.itau-
cultural.org.br/. Acesso em:  
10 set 2021.
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nas o ruído que perpetuava na mídia – visibilida-
de que os artistas foram conquistando aos poucos 
e, por algum tempo, até anonimamente. Devido 
à presença constante das intervenções de gran-
des dimensões na cidade, os artistas ganharam 
espaço no circuito paralelo de arte. Esse burburi-
nho que se criava na cidade era o que mantinha a 
constância criativa do coletivo, dado o fato de que 
as obras, em sua concretude, desapareciam em 
pouco tempo. 

65   GRUPO MANGA ROSA. 
Disponível em: http://grupo-
mangarosa.blogspot.com.br/. 

Acesso em: 8 set. 2021. Figura 58 – Art-door, interversão do grupo 3NÓS3.  
Projeto “Arte ao ar livre” do Grupo Manga Rosa,  

Rua da Consolação, São Paulo (1981). 
Fonte: Grupo Manga Rosa (2008)65.

3NÓS3 tinha um conjunto de ações que agru-
pavam sob o título de Interversões urbanas, traba-
lhos que se caracterizavam por ocupar a cidade 
como suporte plástico e que “intervertiam” a 
ordem e a aparência do espaço urbano, estabe-
lecendo perspectivas não habituais e criando es-
tranhamentos (PONTES, 2012). 

Em diversos de seus projetos de interversões, 
os artistas utilizaram-se de imensas tiras de poli-
propileno (plástico) vermelhos. A exemplo disso, 
Interversão VI (1980) foi realizada no cruzamento 
da avenida Paulista com a rua da Consolação, na 
qual os artistas, juntamente a outros coletivos e 
amigos, costuraram 100 metros de plástico ver-
melho nos buracos do túnel. Algumas horas de-
pois, a instalação já foi desmontada e removida. 
Em Interversão 27.4/3 (1982), o grupo dispôs nova-
mente tiras plásticas gigantes e avermelhadas de 
modo que cortassem a avenida 23 de Maio, próxi-
mo a um viaduto, o D. Paulina, que por ali passava 
(Figura 59). O plástico, apesar de não atrapalhar 
o trânsito, também foi retirado em pouco tempo; 
dessa vez, retirado pelos próprios moradores da 
Vila de Itororó, que se localizava próxima ao local 
da intervenção (PONTES, 2012). 
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Figura 59 – Interversão 27.4/3, Av. 23 de Maio (1982).
Coleção dos artistas Hudinilson Jr. e Mario Ramiro.

Fonte: Aldana (2008, p. 434).

Em Conecção (1981), uma extensa faixa de plás-
tico vermelho foi estendida entre o respiradouro 
do túnel do metrô e a grama ao redor no cruza-
mento entre as vias avenida Dr. Arnaldo, Rebouças 
e Pacaembu. O título do trabalho – conecção – foi 
inventado pelo próprio grupo e significava ação de 
conectar. 3NÓS3 também trabalhou aplicando plás-
tico vermelho que interferiam as leituras publici-
tárias de painéis e outdoors (BERTUCCI, 2015).

Em uma reportagem da Folha de São Pau-
lo (2004), Hudinilson relembra: “Usávamos a 
planta da cidade como uma folha de papel, e o 
plástico esticado era um desenho. Foram cem 
metros ‘vermelhos’ na avenida Paulista e 150 
metros ‘amarelos’ na [avenida] Sumaré”66.

66   FOLHA DE SÃO PAULO. 
Coletivo 3Nós3 é referência 
para arte nas ruas. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 23 de 
fevereiro de 2004. Disponí-
vel em https://www1.folha.
u o l . c o m . b r/ f s p/ i l u s t r a d/
fq2302200414.htm. Acesso 

em: 12 jul. 2021.

67   Imagens do manuseio do 
livro 3NÓS3: intervenções urba-
nas, de autoria dos artistas do 
grupo: Mario Ramiro, Rafael 
França e Hudinilson Jr, com-
pilado por Mario Ramiro, pu-
blicado pela Editora Ubu, 2017, 
São Paulo, Brasil, sendo fruto 
de um projeto contemplado 
pelo programa Rumos Itaú 
Cultural 2013-2014. Disponí-
vel em: https://lovelyhouse.
com.br/publicacao/3nos3-hu-
dinilson-jr-mario-ramiro-e-
-rafael-franca/. Acesso em: 13 

set. 2021.

Figura 60 – Imagens das interversões Conecção e Interversão 27.4/3 
e dos artistas lidando com o polipropileno vermelho67. 

Fonte: Lovely House ([2021]).
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5.5 Vermelho cápsula (2021)

Sempre tive a ilusão e a esperança de que, com 
uma picada de agulha, seria possível curar 
doenças. O princípio de recuperar a energia de 
um ponto doente ou cansado por meio de um 
simples toque tem a ver com a revitalização 

deste ponto e da área ao seu redor. 

Lerner (2011, p. 7).

Canclini (1997) discorre sobre o imaginário 
como meio de reflexão cultural sobre as dife-
rentes maneiras pelas quais as sociedades se  
autorrepresentam e constroem seus códigos de 

comunicação. Essa dimensão imaginária que o 
autor descreve – os imaginários urbanos – ocorre 
como uma reflexão de caráter projectual e serve 
como meio para compreender as razões pelas 
quais as cidades são cheias de contradições e 
multiculturalidades, ou seja, cidades nas quais 
coexistem diferentes subcidades. 

Essa ideia de imaginário urbano está atrelada 
a uma questão de alguma coisa que ainda não se 
conhece em sua tangibilidade, aquilo que ainda 
não é. O imaginário remete a uma série de ima-
gens que são diferentes daquilo que é observável; 
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são modos de elaboração simbólica a respeito 
das cidades, das políticas e das culturas que nos 
permitem acessar um pensamento que pode vir 
a ser parte do plano real, entretanto, não repre-
senta a sua totalidade ou universalidade (CAN-
CLINI, 1997). Para o autor, os imaginários urba-
nos aparecem como componente necessário na 
interação social e se referem a maneiras de inte-
ração não objetivas, mas, sim, subjetivas, e são 
de suma importância para as relações do sujeito 
com o mundo.

O conceito de imaginários urbanos nos faz 
voltar à publicação de Lerner, na qual ele traz 
também alguns outros espaços ativos no urba-
no, como as feiras, as quais são vistas como locais 
animados, vivos e que, além disso, são compo-
nentes das cidades que reforçam o imaginário 
de uma população. Esses espaços, inclusive, es-
tão sofrendo um processo de descaracterização 
e despersonalização que vem acontecendo aos 
poucos pela industrialização, limpeza e padro-
nização dos estabelecimentos, áreas públicas e 
construções no geral. 

Essa relação da feira como espaço ativo tam-

bém nos faz lembrar e reitera a proposta de es-
paços imantados que a artista Lygia Pape con-
ceituou, pensando na aura poética que se cria 
pela própria circulação de pessoas causada pela 
instalação temporária de um espaço no qual se 
comercializam alimentos frescos e, em geral, cul-
tivados, manipulados e entregues por núcleos 
familiares muito menores do que uma grande 
empresa nacional, sem contar toda a experiência 
viva que é circular por esses ambientes.

Para Lerner (2011), mais do que gostar de 
uma cidade porque se nasce nela, é importante 
buscar meios para se fazer sentir pertencente e 
participar ativamente da cidade, refletindo sobre 
formas de atuar diretamente na alteração das  
infraestruturas. Nas palavras do autor:

Uma boa acupuntura é ajudar a trazer 
gente para a rua, criar pontos de encontro e, 
principalmente, fazer com que cada função 
urbana catalise bem o encontro entre as 
pessoas. Um terminal de transporte, por 
exemplo, não precisa se assemelhar a uma 
estação rodoviária. Ele também pode ser um 
bom ponto de encontro (LERNER, 2011, p. 45).
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Paola B. Jacques (2001) também olha atenta-
mente para essas coisas que escapam ao plane-
jamento urbano e que acabam por criar univer-
sos espaço-temporais diferentes daqueles a que 
estamos habituados. Todas essas representações 
simbólicas  nas quais nos inserem esses imagi-
nários e acupunturas urbanas permitem-nos 
compreender e perceber como se elaboram dife-
rentes subjetividades nas cidades “imaginadas e 
vivas”, que não são, necessariamente, as cidades 
enquanto configuração material e concreta, mas 
que estão justapostas a elas. E são essas repre-
sentações simbólicas que acabam guiando com 
bastante intensidade as maneiras como a cidade 
real é utilizada e afeta os cidadãos. Uma cidade é 
heterogênea justamente porque existem muitos 
imaginários que a habitam (JACQUES, 2001).

A partir das concepções propostas já há al-
gum tempo por Canclini e que acabam sendo 
indiretamente reestruturadas por autores como 
Jacques e Lerner, pondero que a própria rela-
ção intrínseca à intervenção urbana artística 
e performática busca trabalhar atuando como 
acupunturista da cidade, recriando imaginários 

urbanos imantados que o espaço da cidade pos-
sibilita através de pequenas ações performativas 
em lugares pontuais. Dessa forma, a arte serve 
como meio para trabalhar com as relações de 
(des)localização e pertencimento do sujeito – 
seus territórios e desterritorializações, podendo 
renovar seus imaginários68. 

Em Vermelho Cápsula (2021), sou disparada 
pela motivação lúdica de criar um espaço-entre 
a partir de um determinado mobiliário, tomada 
pela sensação de solitude que adentra nessas 
tentativas de executar proposições disparado-
ras em um espaço que já foi outrora tão vivo e 
habitado e que, agora, constitui-se como algo 
mórbido e distanciado. Pensando na relação 
do meu corpo feminino em diálogo com a pai-
sagem urbana e com as questões de alteridade, 
atentei-me às sensações que o espaço propôs 
e busquei trazer o foco para o centro da ampla 
Praça Major Joaquim Queirós.

68   Cito aqui Canclini (1997, p. 
96, tradução minha): “porque 
esta cidadania não se organiza 
somente sobre princípios polí-
ticos, segundo a participação 
real em estruturas jurídicas ou 
sociais, mas também a partir 
de uma cultura formada nos 
atos e interações cotidianos, e 
na projeção imaginárias des-
tes atos em mapas mentais 
da vida urbana”. Do original: 
“porque esta cidadania no se 
organiza sólo sobre principios 
politicos, según la participaci-
ón ‘real’ en estructuras jurídi-
cas o sociales, sino también a 
partir de una cultura formada 
em los actos e interacciones 
cotidianos, y en la proyección 
imaginaria de estos actos en 
mapas  mentales  da  la  vida  
urbana” (CANCLINI,  1997,  p. 96).
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Em um brinquedo de escalada que faz alu-
são a uma gaiola ou até a um labirinto vertical, 
entremeio meu corpo em movimentos ativos – 
nesse momento, os movimentos ativos são do 
meu corpo em relação a ele mesmo, em relação à 
matéria do labirinto vertical e em relação ao cor-
po-cor amorfo. Escalar, agachar, subir, descer, de-
pendurar, esticar, puxar, prender, amarrar, soltar, 
estender. Contrapesos. Três diferentes matérias 
relacionando-se em suas consistências e possi-
bilidades. Dependuro-me de um lado e de outro, 
subo por uma via e desço pela outra, entremeando 
o tecido na estrutura. Aos poucos vai se desenvol-
vendo intuitivamente um invólucro vermelho. 

Depois de mais de um ano de confinamento, 
a matéria-cor vermelha enfrenta uma nova-ve-
lha ordem das coisas no campo coletivo. Talvez 
esse tenha sido um modo de enfrentar o espaço 
criativo de forma a encarar e assumir as possibi-
lidades que o imaginário urbano sugere. Novas 
formas de co-habitar e criar. As horizontalidades 
e verticalidades são elementos vigentes no labi-
rinto, e esse processo de empacotamento indica, 
em uma reflexão a posteriori, conceitos de uto-
pia e ludicidade. Reestruturo e recrio volumes 

urbanos de maneira que a cor se estabelece e  
impõe-se – um quase monumento em meio à 
Praça Major Joaquim Queirós (Figura 61).

A partir do momento em que a malha deixa 
de ser cor-de-vestir e passa a ser cor-de-agen-
ciamentos, as relações transformam-se. As ações 
de debruçar, deitar e dobrar dão lugar a ativa-
ções como amontoar, esticar, carregar, estender, 
pesar. Outras relações pautadas em elasticida-
de, movimento e temperatura; dado o fato que 
outros são os contextos que evidenciam novas 
possibilidades de ações. Esse corpo-cor amorfo e 
flexível atua, em Vermelho cápsula, como demar-
cador de territórios a partir das novas escolhas, 
criando um jogo de transponibilidade/intranspo-
nibilidade. Parte daquele mobiliário é recoberto 
e envolto, e o corpo-cor passa a ter uma dimen-
são organizacional mais geométrica e em maior 
escala do que o restante das coisas que habitam 
aquele lugar. A imagem69 que se forma é de uma 
caixa vermelha gigante que reforça relações de 
dentro versus fora. 

69   Quanto às imagens: “não 
são um a priori, mas cadeias 
de efeitos, objetivações for-
malizadas do encontro dos 
corpos” (ROLNIK, 2016, p. 193).

< Figura 61 – Vermelho Cápsula, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021). 
Captação: Ingrid Bellenzier.
Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).



Figura 62 – Registros de Vermelho Cápsula, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021). 
Captação: Ingrid Bellenzier e Iury Fontes.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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O intuito principal está em converter as possi-
bilidades imaginárias da cidade em atos proposi-
tores como forma de exercer, também, a cidadania 
e de constituir pertencimento aos espaços com-
partilhados. O imaginário tem tanta importância 
na constituição de uma cidade como qualquer 
ambiente construído, porque são essas vivências 
que partem dos próprios indivíduos, seus dese-
jos e suas possibilidades criativas que constroem 
patrimônios bastante diferentes daqueles patri-
mônios que estamos habituados a reconhecer, 
aceitar e visitar. A própria experiência na cidade 
elabora patrimônios culturais, patrimônios in-
visíveis e, às vezes, até impalpáveis, que são os 
mitos, histórias, imagens, pinturas (CANCLINI, 
1997). Esses fragmentos imaginários armam uma 
visão muito mais real da própria cidade, que está 
em constante transição, bem como os grupos que 
ali vivem, os quais não são eternos e intransmu-
táveis. Cidades multiculturalmente imaginativas70, 
menos racionais e mais experienciais, com suas 
geografias e arquiteturas constituídas na própria 
modificação das dinâmicas.

Dentro do invólucro na Praça, a percepção em 
relação ao mundo externo constituiu-se de for-

ma que ali perpetuava uma atmosfera diferente. 
Essa construção imagética que obstrui espaços 
estabelece a possibilidade de experimentar um 
mundo constituído de uma outra matéria – ma-
térias que fornecem outras percepções espaço-
-temporais que não seguem as regras da física 
que perpetuam no mundo exterior (BARBA-RO-
DRÍGUEZ, 2020). Lá dentro, existia uma diferen-
ça de temperatura – provavelmente ocasionada 
pela luz do sol que atravessava a malha verme-
lha que encerrava o olhar e o corpo (Figura 62). 
Os sons, apesar das aberturas superior e inferior, 
eram abafados e distantes. Como se dentro da-
quela embalagem existisse uma outra experiên-
cia, uma redoma que ocasionava um diferente 
reconhecimento do espaço através de uma inte-
ração automática – do próprio corpo e seus per-
ceptos –, usando medidas já conhecidas: andar, 
olhar, sentar, sentir, tocar, respirar. 

A ideia de ocultar/revelar serve como ativa-
dora da imaginação, passando a compor junto 
com esses espaços de vivência que se definiram 
a partir da inserção da matéria colocada em re-
lação a cada indivíduo e às suas experiências –  
sejam visuais, sejam corporais –, criando  

70   Cito Canclini (1997, p. 72, 
tradução minha): “As cidades 
não são só um fenômeno físi-
co, um modo de ocupar o espa-
ço, de aglomerar-se, mas, tam-
bém, lugares onde ocorrem 
fenômenos expressivos que 
entram em tensão com a racio-
nalização, com as pretensões 
de racionalizar a vida social”. 
Do original “Las ciudades no 
son sólo un fenómeno físico, 
un modo de ocupar el espacio, 
de aglomerarse, sino tambíen 
lugares donde ocurren fenó-
menos expressivos que entram 
en tensión con la racoinali-
zación, con las pretensiones 
de racionalizar la vida social” 
(CANCLINI, 1997, p. 72).
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espaços utópicos como forma de repensar dife-
rentes lugares e perspectivas.

Sobre isso, Souza (2011, p. 4) afirma que:

São passagens obstruídas como estas que 
tentam abrir novos espaços psíquicos, 
novos espaços de consciência da relação 
sujeito/cidade. Todo ato criativo é, em 
ultima instância, um ato utópico pois tenta 
fundar um novo lugar de enunciação e assim 

recuperar esperanças empacotadas.

O espaço perde a escala, o tempo torna-se 
outro. Dentro daquele ambiente criado artificial-
mente a partir do corpo-cor amorfo existia uma 
lentidão acolhedora. 
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5.6 Vermelho aglutinante (2021)

Quando eu estou interessada em inventar, 
eu ouso para ver se eu consigo algo novo ou 
desconhecido [...] o que eu quero é a não 
similitude. Quero algo que parta de alguns 
princípios, que são os meus princípios e que eu 
consiga criar um “ser”, que seja uma coisa nova. 
Eu induzo a criar uma invenção, eu induzo a 
criar uma situação onde de repente pode surgir 

um ser novo. É nisso que eu estou interessada.

Pape71.

Meu desejo é pensar arte entre eu e o outro. É 
por essa razão que chego naquilo que é concei-
tuado como o corpo coletivo. O que eu enxergo 
como corpo coletivo? Bem, na minha perspecti-
va, tudo é corpo. Meu corpo é corpo, seu corpo é 
corpo. A cidade é corpo – cartografia. Os bancos 
são corpos – mobiliário. As ruas são corpo – cor-
pografias. A matéria é corpo – tecido. Em um pla-
no poético, tudo são corpos se-inter-e-entre-re-
lacionando. O conjunto das coisas, de todas elas, 
também é corpo coletivo.  

71   Trecho de Lygia Pape, em 
entrevista à Cristina Pape. Dis-
ponível em: https://ri.ufmt.br/
handle/1/581. Acesso em: 13 set. 
2021 apud SOUZA, 2013, p. 135.
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Entretanto, concretamente, a ideia de corpo 
coletivo diz respeito a um grupo de indivíduos 
que se reconhecem e atuam em sua coletividade 
e que, juntos, potencializam as transgressões in-
dividuais. Assim dizendo, poderia se pensar que 
um corpo coletivo é composto de pessoas que 
refletem em campos cooperativos, altruístas, 
recíprocos. Todavia, nem sempre essas noções 
de coletividade são otimistas ou se aplicam nas  
práxis com efeitos democráticos. 

Em Corpos em aliança e a política das ruas, Ju-
dith Butler (2018) escreve, dentre outras pau-
tas, sobre as organizações e reuniões de grandes 
grupos de pessoas constituindo alianças políti-
cas coletivas nos espaços públicos no contexto 
das sociedades neoliberais. Nessa publicação, a 
autora comenta sobre as relações de extermínio 
e violência relacionadas à atuação da democra-
cia no modo de gestão da vida em sociedade 
atualmente. Quando falamos de corpos atuan-
do em coletividade e ocupando os espaços pú-
blicos, de acordo com Butler (2018), é trazida 
frequentemente a ideia de “povo”. Ao se pensar 
que a ocupação dos espaços coletivos é restrin-
gida a um determinado grupo e a uma pequena 

parcela da população, que performam seus cor-
pos de determinadas maneiras e, tão logo, são 
chamados e se auto intitulam povo, estabelece-
-se uma problemática. 

Esse povo do qual se fala e que se autodeclara 
dessa maneira pode ser muito delimitado e não 
incluir em seus pronunciamentos todos os povos. 
Dessa forma, o povo não é uma população defini-
da ou demarcada explicitamente e, em geral, não 
inclui os corpos dos povos que são frequente-
mente mais violentados e desconsiderados pelo 
Estado. Butler (2018) propõe um alargamento 
dessa ideia de povo para que esse conceito não 
reforce as separações que as próprias institui-
ções determinam em suas políticas atuantes; 
pelo contrário, busca colocar a representativida-
de desses corpos nas lutas e batalhas que aconte-
cem nos espaços públicos.

Ainda, de acordo com Butler (2018), o espaço 
político torna-se extremamente importante para 
que esses corpos também possam estar presen-
tes, manifestando suas perspectivas e reivindi-
cando seus direitos em um sistema democrático 
que, na verdade, reforça e seleciona quem faz 
parte dele, excluindo diversos povos – e, inclusi-
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ve, inviabilizando o direito de se estar presente 
nos espaços comuns. Em suma, Butler (2018) 
pensa em formas de engendrar as políticas de 
ocupação dos espaços públicos considerando as 
diferentes experiências performativas corporais 
das multidões que coabitam os espaços; além 
disso, considera que as alianças políticas dos 
diferentes corpos (e povos) nas ruas são pontes 
importantes para a construção de estratégias co-
letivas como resistência da precarização da vida 
nesse sistema “democrático”.  

Ainda, a autora traz pontos de vista que são 
interessantes para pensar no conceito de cor-
po coletivo aqui proposto. Quando os corpos se 
agenciam nos espaços públicos, visto que estão 
ativando um corpo político, pode-se concluir 
que, nas palavras de Butler (2018, p. 82):

o próprio caráter público do espaço 
está sendo questionado, ou até mesmo 
disputado, quando essas multidões se 
reúnem. [...] é igualmente verdadeiro que as 
ações coletivas agregam o próprio espaço, 
congregam a calçada, organizam e animam 

a arquitetura. 

Assim, os corpos coletivos chamam a atenção 
para como a política atravessa as esferas do pri-
vado e do público, estando presente nas casas e 
nas vizinhanças, até nos espaços virtuais e nos 
espaços comuns, como praças e ruas. 

Isso faz pensar que a ideia de corpo coletivo 
tem possíveis controvérsias. Existe um corpo 
coletivo que é representado por um povo que re-
produz os discursos necropolíticos e busca rea-
firmar tanto a invisibilização quanto a violência 
por parte das instituições políticas, não levando 
em consideração as massas de corpos de povos 
violentados pelo Estado e suas reivindicações. 
Por outro lado, existe um possível outro corpo 
coletivo que se organiza de forma a pensar em 
todos os povos que compõe as populações, refor-
çando a necessidade da presença de todos esses 
atores sociais para dar corpo as manifestações 
populares e, assim, ressoar uma outra concepção 
de democracia do espaço público.

Portanto, creio que a coletividade na qual 
acredito e utilizo como projeção alcançável é, 
sim, otimista e esperançosa de que as transgres-
sões potencializadas e ativadas pelo corpo cole-
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tivo presente e atuante sejam, realmente, as mais 
democráticas possíveis. 

Impedida de poder aplicar diretamente alguma 
prática experimental e participativa com um gru-
po real de pessoas na rua – principalmente pelas 
questões sanitárias e de proteção do outro neste 
momento – forjei um corpo coletivo. Tomei todas 
essas ideias que envolvem as relações corpos-espa-
ços-cores e depositei-as, metaforicamente, na ma-
téria que utilizo na pesquisa neste arco pandêmico. 
A malha vermelha passou, então, a evocar uma 
possibilidade futura de corpo coletivo; passou a indi-
car um canal aglutinante de corpos. Confortei-me 
e conformei-me, por hora, em poder trabalhar com 
as hipóteses de um corpo coletivo.

Considerando essa ideia de corpo coletivo 
que articula transgressões que deslizam entre o 
campo individual e o comum, pode-se pensar no 
que Judith Butler (2018, p. 5) alega, a saber:

[...] que o corpo não é meramente matéria, 
mas uma materialização contínua e 
incessante de possibilidades. Não se é 
simplesmente um corpo, mas, em um 
sentido absolutamente fundamental, 
faz-se o próprio corpo e, é claro, cada 

um faz seu corpo de modo diferente de 
seus contemporâneos, e também de seus 

antecessores e sucessores corporificados. 

O corpo é materialização de possibilidades, é 
algo que se faz e que se constrói de diferentes mo-
dos. Assim, pode-se pensar que o corpo coletivo 
também se estrutura a partir do encontro e mo-
vimento conjunto de diferentes corpos que per-
formam suas diferentes identidades. Os enuncia-
dos de um corpo coletivo não são individuais: são 
agenciados pelo grupo; multiplicidades72. Pen-
sando que no corpo coletivo atua um deslizamen-
to entre personalização (indivíduo e seu próprio 
corpo) e despersonalização (indivíduos se agen-
ciando coletivamente), entre as individualidades 
e os agrupamentos, pode-se concluir que ali existe 
uma relação de afetação entre um e grupo.

Os brasileiros Lygia Pape73, Lygia Clark e Hé-
lio Oiticica bastante criaram projetos artísticos 
que atuavam na camada da coletividade e da 
ativação do corpo coletivo. Lygia Clark reforça 
essas ideias, pensando o corpo coletivo como 
modo organizacional e ativo de pessoas que vi-
vem proposições conjuntamente, estabelecendo 
diálogos e trocas psíquicas entre si, intensifican-

72   De acordo com Deleuze e 
Guattari (2011, p. 65-66): “Não 
existe enunciado individual, 
nunca há. Todo enunciado é o 
produto de um agenciamen-
to maquínico, quer dizer, de 
agentes coletivos de enuncia-
ção (por ‘agentes coletivos’ 
não se deve entender povos 
ou sociedades, mas multipli-
cidades). Ora, o nome próprio 
não designa um indivíduo: ao 
contrário, quando o indivíduo 
se abre às multiplicidades que 
o atravessam de lado a lado, ao 
fim do mais severo exercício de 
despersonalização, é que ele 
adquire seu verdadeiro nome 

próprio”.

73   O trabalho Divisor da 
artista Lygia Pape, apresen-
tado pela primeira vez em 
1968, mas recriado diversas 
outras vezes, aplica direta-
mente este conceito de cor-
po coletivo em sua consti-
tuição material, conceitual  

e interativa.
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do a sua presença na alteridade (ROLNIK, 2005).
Corpo coletivo é sobre o encontro do eu com o 

outro e, mais do que isso, sobre uma força motriz 
geradora de vivência e reflexão entre as partes. 

Que tamanho tem o corpo coletivo com o qual 
me envolvo?

E que peso tem?
Até onde alcançam suas subjetividades coletivas?
Qual a sua dimensão?
O que faz o corpo coletivo?
O que faço com esse corpo coletivo?
Onde está o meu corpo em relação a este corpo 

coletivo neste momento?
Essas foram algumas das questões que ativa-

ram as ações Vermelho aglutinante, Estandarte e A 
que horas você passou aqui?.

O cenário político do Brasil nesses últimos dois 
anos tem bastante influência sobre os rumos que 
a pesquisa tomou. É bastante exaustivo e, às ve-
zes, os empecilhos são ainda maiores de trabalhar 
com pesquisa em meio a um governo repressor, 
que distribui aos ventos pensamentos e postu-
ras racistas, homofóbicas e machistas; que reduz 
a comunicação e a gentileza para com o outro ao 
pó; que tem suprimido cada vez mais os direitos 

dos trabalhadores; que contribui para o sucatea-
mento das universidades públicas e de toda a rede 
de ensino do País; que tem mantido uma postura 
de descaso e genocídio em relação à pandemia no 
Brasil; que utiliza recursos naturais até o seu fim e 
conduz a altíssima exploração das matas brasilei-
ras; que dizima e continua a aprovar políticas de 
avanço à repressão das terras e culturas indígenas; 
que faz crescer cada vez mais o índice de pobreza e 
de desemprego e está a ponto de inserir o Brasil no 
mapa da fome outra vez. 

No dia 29 de maio de 2021, em Porto Alegre, 
aconteceu um dos grandes atos a favor da demo-
cracia, movimentando centenas de milhares de 
pessoas na cidade e em outras capitais do País, 
solicitando vacinação à população, a revisão do 
auxílio emergencial e o impeachment do atual 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Infelizmen-
te, os dados no que concerne aos números de ma-
nifestantes foram suprimidos na mídia nacional 
no dia seguinte – razão essa pela qual não insiro 
nesta pesquisa essa informação. Nenhuma dúvi-
da resta de que milhares e milhares de brasileiros 
foram às ruas neste e em outros dias importantes 
que se seguiram. 
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Suely Rolnik (2021, não paginado) 74 comenta 
sobre a força que esse momento tem em causar 
o sentimento de estranhamento nos corpos que 
estão sob essas condições no agora e que esse 
cenário atua diretamente na nossa condição de 
viventes. Os corpos afetados são os corpos que 
estão sob ação desse regime e que estão cons-
cientes do plano que se instaura nesse espaço-
-tempo que reduz a nossa experiência de vida, 
desestabilizando e tensionando a vida pessoal 
em relação à vida coletiva, que acaba por não 
fluir em seu movimento natural – de pulsão e 
criação – e que propõe a desconexão dos indiví-
duos e de suas realidades e sociabilidades. Esse 
momento “é um campo de forças interatuando 
e que produz efeitos em cada corpo” (ROLNIK, 
2021, não paginado). 

Também Vladimir Safatle (2016, não pagina-
do)75, ao falar sobre as relações de força e poder, 
comenta que: “O poder domina fazendo circular 
um objeto perdido, uma promessa perdida, uma 
ilusão perdida, uma utopia perdida e essa utopia 
nos paralisa. Esse sentimento nos paralisa”. 

Voltando brevemente ao trabalho do grupo de 
artistas 3NÓS3 (Figuras 63, 64 e 65), sua atuação 

74   Fala de Suely Rolnik (2021) 
no Ciclo de Debates Micro-
políticas na pandemia: entre o 
colapso e os movimentos de trans-
figuração, em 2021, do Centro 
de Estudos Avançados (CEA) 
da Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Disponível em: https://youtu.
be/QzaZmPi--08. Acesso em:  

27 jul. 2021.

75   Conferência e debate so-
bre O circuito dos afetos: corpos 
políticos, desamparo e o fim do  
indivíduo, com o Prof. Dr. Vla-
dimir Safatle, no Instituto 
Humanitas Unisinos, em 2016. 
Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=XBLE-
v5zjYc4. Acesso em: 27 jul. 

2021.

76   A exemplo disso, é impor-
tante citar o trabalho intitu-
lado Ensacamento (1979), no 
qual os artistas encapuzaram 
monumentos públicos da ci-
dade de São Paulo com sacos 
de lixo pretos, de maneira ile-
gal, fazendo menção direta às 
torturas que aconteciam nesse 

período.

no período da ditadura militar no Brasil foi bas-
tante importante e nos faz recordar, com algumas 
semelhanças, que acontece no agora. Os artistas 
coletivamente constituíram uma arte-resistência 
bastante presente e ativa, trazendo para o centro 
de seus trabalhos as temáticas da repressão, da 
tortura e da violência que eram praticadas por 
parte do estado76. Além disso, grande parte dos 
seus trabalhos surgiram nesse recorte temporal, 
no qual também havia um interesse imobiliário 
muito grande em relação à renovação da avenida 
Paulista baseado em um discurso de gentrificação 
e de degradação que estava acontecendo no anti-
go centro da cidade – que foi construído estrategi-
camente pelo próprio Estado (BERTUCCI, 2015). 

O interesse imobiliário nessa revitalização con-
sistia em transferir a população com maior poder 
aquisitivo para a avenida Paulista e, depois, para 
a Zona Sul de São Paulo, nas quais foram elemen-
tares a expansão e a verticalização das atividades 
centrais da cidade. As reformas na infraestrutura 
eram direcionadas, majoritariamente, para facilitar 
deslocamentos rápidos de automóveis e para facili-
tar a execução das atividades daqueles que tinham 
maior prestígio econômico (BERTUCCI, 2015).
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Figura 63 – Conecção, 3NÓS3 (1981).
Coleção dos artistas Hudinilson Jr. e Mario Ramiro. 

Fonte: Pontes (2012, p. 92).

Figura 64 – Interversão VI, 3NÓS3 (1980).
Arquivo dos artistas Hudinilson Jr. e Mario Ramiro.

Fonte: Pontes (2012, p. 89).

Dia 29 de maio de 2021 foi um dia importante 
para os brasileiros e as brasileiras. Também foi 
um dia significativo para o Vermelejar atuar em 
sua magnificência de corpo coletivo. Foi o dia em 
que consegui carregar a simulação e a hipótese 

de corpo coletivo ao encontro do seu semelhan-
te: o próprio corpo coletivo. 

O quanto contribui o espaço, as relações in-
terculturais, as políticas sociais na apreensão e 
interação com a matéria? A cor, como dita ante-
riormente, expande-se em cada contexto de uma 
forma diferente. O vermelho, no cenário polí-
tico, tem suas bandeiras, seus argumentos, sua 
construção histórica; tem as suas significações, 
suas identificações e aproximações. 

Próximo à Esquina Democrática, em Por-
to Alegre, retiro o tecido de uma grande sacola 
preta, acompanhada do meu companheiro, Iury 
Fontes. Ingrid Bellenzier, minha parceira de tra-
balho e amiga, que adentrou na pesquisa para 
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Figura 65 – Intervenção B’81, 3NÓS3 (1981).
50 metros de polietileno vermelho foram instalados na frente do prédio da Bienal (XVI 

Bienal Internacional de São Paulo), no Parque Ibirapuera. Imagem retirada do livro 3NÓS3 
Intervenções Urbanas: 1979-1982, organizado por Mário Ramiro. Sem autoria identificada.

Fonte: Mario Ramiro (2017)77.

realizar a documentação em vídeo, estava próxi-
ma de nós. Entreguei uma extremidade do tecido 
para Iury e caminhei para trás para esticar a par-
te que restava. Desenrolando, aos poucos, esse 
corpo-cor amorfo. Juntos, movimentamo-nos na 
mesma direção do grupo de pessoas que se des-
locava na manifestação, carregando essa matéria 
sobre os ombros e braços. Sobre os corpos, o teci-
do pendia formando elos. 

As reações ao Vermelho aglutinante (ver Figura 
66) foram as mais diversas, câmeras de fotogra-
fia e filmagem percorriam esse tecido que forma-
va uma onda em meio às pessoas, registrando-o. 
Existia, ali, atrelada à ideia de movimento, uma 
ideia de fluxo. Percebia os olhares de surpresa e 
de questionamento. Em alguns momentos, er-
gui meus braços e deixei o tecido pender mais 
alto que a minha estatura. Naquele ambiente, o 
corpo-cor amorfo parecia ser a única bandeira le-
vantada sem conter nada por escrito. E seria ne-
cessário? A ausência de palavras ou frases diretas 
deixa uma lacuna que se autocompletava naque-
le momento. O quanto a cor comunica? O quanto 
a cor é capaz de ativar diferentes pensamentos 
em diferentes lugares, tempos e espaços? E em 
relação a diferentes grupos de pessoas?

77   3NÓS3 INTERVENÇÕES 
URBANAS. Disponível em: 
h t t p ://d o c p l a y e r.c o m . b r/
74957056-3nos3-intervenco-
es-urbanas.html. Acesso em:  

13 set. 2021.
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Obtive respostas concretas, no sentido de que 
poucos se sentiram convidados a interagir de al-
guma maneira mais próxima. Uma senhora deci-
diu ajudar e participar. Tomou uma das pontas 
do tecido em suas mãos e nos auxiliou a carregar 
o corpo-cor por uma certa distância. Caminhamos 
enquanto o tecido se comportava alinhado com 
o ritmo da manifestação. Formaram-se ondas, 
sulcos, cristas e vales. O vermelho do corpo-cor 
vibrava e criava composições estéticas, ligando 
um corpo a outro. Elos compondo ao lado de ban-
deiras que carregavam emoção, motivação, força, 
raiva, tristeza, esperança, desejo, memória e ar-
repio na pele. Os gritos de luta também ecoavam 
nas ruas de Porto Alegre, misturados aos sons da 
cidade e às marchas tocadas por bandas e carros 
de som, fazendo vibrar cada centímetro de con-
creto e asfalto daquela região. 

As pessoas não se sentiram à vontade para 
carregar o corpo-cor ou participar da ação. Foi 
uma escolha artística não solicitar verbalmente 
ajuda ou não fornecer nenhuma diretriz sobre o 
que estava acontecendo ou do que poderia ser 
feito em conjunto. Essa ação foi um experimento 
sobre a reação que algo inesperado ou desconhe-

cido poderia causar no campo das proposições 
artísticas mais interativas ou participativas, sem 
maiores orientações prévias. Concluo que, pos-
sivelmente, ainda seja importante que algumas 
orientações sejam fornecidas para o outro para 
que se efetive alguma ativação mais próxima.

Apesar disso, certamente estava claro que 
aquilo atuava como uma acupuntura urbana, 
promovendo, de acordo com Lerner (2003), 
uma tentativa de resgate da identidade cultural 
de um local ou comunidade. Uma intervenção 
um pouco estranha, talvez. O fato é que o teci-
do vermelho, esparramado no sentido de cortar 
a multidão e, por vezes, espichado na mesma 
direção que as pessoas caminhavam, conduzia 
os corpos. Provocava afastamentos e aproxi-
mações, forçava um deslocamento por um lado 
oposto, um desvio ou uma espera. Ainda assim, 
algumas pessoas tocavam o tecido, experimen-
tavam sua textura, puxavam suas pontas e, du-
rante breves momentos, timidamente ajudavam 
a segurar a malha. Tão breve soltavam o corpo-
-cor e alguns me comunicavam que tinham re-
ceio de se dispersarem dos seus companheiros e 
por isso seguiriam.
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Apesar de estar lidando com a matéria do 
corpo-cor amorfo acompanhada de apenas duas 
pessoas que previamente me conheciam, dessa 
vez não fui tomada pelo sentimento de solidão 
que reverberou anteriormente. Existia uma força 
que vibrava e soava muito mais intensa do que 
aquela ação artística estava propondo; e foi isso 
que carregou a matéria até o fim. Seria o corpo 
coletivo exercendo suas potências?

O tecido, que se entremeou em tantas estru-
turas rijas da cidade, agora deslizava por uma 
maré de gentes, uma maré orgânica, viva, intensa. 
Uma maré, digamos, predominantemente aver-
melhada. Parece que o corpo-cor vermelho tinha 
encontrado o seu coletivo78.

A matéria vermelha arrastou-se pelas vias, 
passou por cima de carros e antenas, sobrevoou 
as cabeças das pessoas, levou consigo tudo que 
vinha atrás e na frente. Flutuou com a força do 
vento, incorporou diferentes formas, expandiu-se. 
Vertical, horizontal; ondas. Por alguns momentos, 
atuou como uma espécie de divisor do grupo – 
apesar de que não dividia, unia. Outros momen-
tos, conduziu parte da massa. Barreira e caminho.

78   Cláudia Zanatta e Márcia Braga (2020), em seu artigo Refletindo sobre arte, cidadania, participação e espaço público em 
meio à pandemia, comentam sobre a importância da presença do corpo físico – logo, de coletivos de pessoas – para a 
constituição dos espaços públicos; e dos agenciamentos que acontecem que são fundamentais para a própria veicula-
ção das ideias e pautas comuns que surgem como reivindicações em meio ao sistema. Ao longo desta minha pesquisa, 
reforço bastante o estímulo e a intensificação que o corpo dá para a constituição dos espaços coletivos e o quanto os 
próprios espaços e lugares são constituintes das nossas próprias experiências e construções; um duplo agenciamento. 
Referência: ZANATTA, Cláudia; BRAGA, Márcia. Refletindo sobre arte, cidadania, participação e espaço público em meio 
à pandemia. In: 29° ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 
29., 2020, Goiania. Anais do 29º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásti-
cas. Goiania: Anpap, 2020. p. 1913-1930. Disponível em: http://anpap.org.br/anais/2020/pdf/Claudia_Zanatta__e__Mar-

cia_Braga_ANPAP_2020_ArtigoFinal-175.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021.

> Figura 66 – Vermelho aglutinante, Marina Rombaldi. Manifestação em Porto Alegre, no dia 29 de maio de 2021. 
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Divisor (1968), da artista Lygia Pape, contri-
bui para essa reflexão sobre as experiências do 
corpo coletivo na cidade, à medida que propõe 
uma existência de coletivo inerente à obra; ex-
perimentação que ocorre a partir da interação e 
da descoberta da proposta por parte do público. 
Essa obra é composta por um gigante retângulo 
de tecido branco, cheio de fendas e sulcos regu-
lares que deixavam à mostra, na superfície, as ca-
beças das pessoas e, sob o tecido, seus corpos se 
mantinham escondidos. Os indivíduos eram uni-
dos fisicamente pela matéria e experimentavam 
possíveis atuações performáticas, sendo a prá-
tica artística ancorada como presença do corpo 
para repor as possibilidades expressivas. Juntos, 
os indivíduos participavam e compunham uma 
arte pública, com seus corpos amalgamados, 
aglutinados e condensados momentaneamen-
te pela proposta da artista. Ali existia um maior 
comprometimento do indivíduo com o coletivo. 

De acordo com Luiz Camillo Osorio (2012, p. 
111), o período em que Divisor foi criado eviden-
cia, na produção de Lygia Pape, “uma explora-
ção multissensorial onde cores, sabores, gestos, 
música, todo um corpo coletivo é ativado e ex-

pressado”. Sobre esse trabalho, a artista comen-
ta que “procura também mostrar a massificação 
do homem, cada um dentro do seu escaninho.” 
(PAPE apud MATTAR, 2003, p. 74). Acrescentan-
do, ainda, que Divisor atua como transformador 
da realidade, inundando a existência do fazer 
poético; “o corpo seguindo uma arquitetura: a 
cabeça disparando para o alto, o corpo pesando 
seu peso. A posse de si mesmo se dá justamente 
no momento em que a estrutura se revela: lúcida: 
uma superfície em muitas fendas”. Por fim, Pape 
(1985, p. 244)79 complementa que esse trabalho 
também atua como mito da existência de cada 
indivíduo que preenche aqueles sulcos como 
poética, inundando suas existências. 

Nessa perspectiva, o corpo-cor tanto na forma 
mole-estruturada do figurino quanto na forma mo-
le-estruturada amorfa e ampla, é um objeto estéti-
co que atua como enunciador parcial que surge a 
partir do questionamento das próprias inter-re-
lações do corpo, do corpo-coletivo e dos espaços 
comuns e para estes também se direciona, abrin-
do novos campos de referência, ativando percep-
tos e afetos e propondo uma visão de mundo mo-
dificada. Dessa forma, busco operar maneiras de 

79   Escritos da artista Lygia 
Pape, em 7 de fevereiro de 1985, 
Rio de Janeiro. Em Lygia Pape: 
experimentação e resistência, 
2012. IN: BORJAS-VILLEL, Ma-
nuel J.; VELÁSQUEZ, Teresa. 
(curadoria). Lygia Pape: espa-
ço imantado. São Paulo: Pina-

coteca do Estado, 2012.
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enxergar de forma crítica, mostrar que elementos 
estéticos também são constituintes de formas de 
pensar – não é necessário que nada esteja escrito 
em uma faixa, a sua própria cor comunica ideias 
– e refletir sobre formas de afetar e ser afetado; 
mobilizando subjetividades80.  

Resta desejar que, apesar da não participa-
ção ativa dos indivíduos no carregamento ou na 
interação direta com o corpo-cor, as situações e 
acontecimentos que se sucederam pela ativação 
da matéria nos diferentes espaços e de diferentes 
formas reverberem nas individualidades dos su-
jeitos e produzam novas dinâmicas afetivas, ge-
rando novas relações com os campos comuns. De 
acordo com Butler (2018, p. 34-35)81:

Porque quando corpos se unem como 
o fazem para expressar sua indignação 
e para representar sua existência plural 
no espaço público, eles também estão 
fazendo exigências mais abrangentes: estão 
reivindicando reconhecimento e valorização, 
estão exercitando o direito de aparecer, de 
exercitar a liberdade, e estão reivindicando 
uma vida que possa ser vivida [...] viver 
juntos, por mais difícil que possa ser, 

permanece um imperativo ético e político.

80   Em relação à questão da subjetividade, Bourriaud [a partir de Chaosmose, Félix Guatarri, 1992] comenta que a mesma 
poderia ser definida apenas quando colocada em relação à outra subjetividade, ou seja, pela presença de uma subjetivi-
dade segunda. A subjetividade só constitui um território a partir de outros territórios, se molda pela diferença através do 
princípio de alteridade. Assim, não poderia existir de maneira autônoma, porque fundaria existência no sujeito à medida 
que associada à grupos. Guatarri (apud Bourriaud, 2009, p. 127), define a subjetividade como o conjunto de relações que 
se criam entre o indivíduo e os vetores de subjetivação que ele encontra – vetores esses individuais, coletivos, humanos 
ou inumanos. 

81   BUTLER, Judith. Corpos em aliança e política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Tradu-
ção de Fernanda Siqueira Miguens. 2018. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro.





Figura 67 – Vermelho aglutinante, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Então, como criar um corpo coletivo tão so-
mente estando só? Isso é possível? Como posso, 
ao menos, fazer menção às ideias de um possí-
vel corpo coletivo? Essas questões foram pro-
pulsoras para a inserção do corpo-cor amorfo na 
manifestação e, também, para a ação que veio 
logo em seguida: Estandarte (Figura 68). Poder 
visualizar a matéria vermelha configurando-se 
e reconfigurando-se em meio a uma massa de 
pessoas, uma verdadeira maré alta de gente, foi 
bastante esperançoso e satisfatório.

Ao sair da manifestação, desloquei-me pela 
avenida Borges de Medeiros em direção à Pra-

ça Açorianos para retornar à minha residência. 
Ao passar pelo Viaduto da Borges, percebi que 
o fluxo de automóveis havia sido interrompido 
para que a manifestação pudesse circular naque-
la direção. Entretanto, a própria movimentação 
do público acabou se direcionando para a região 
da Usina do Gasômetro. Ainda assim, muitas 
pessoas circulavam por ali e, conversando com 
aqueles que me acompanhavam, pensei que se-
ria interessante recriar a ação que havia aconte-
cido lá na Passarela, em Caxias do Sul. 

Nessa atmosfera política, a matéria havia as-
sumido uma postura de “bandeira” e, sem nada 
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escrito nela, poderia configurar um tipo de es-
tandarte naquele espaço. Subi a escadaria do 
lado esquerdo da rua Borges de Medeiros em 
direção ao viaduto e, quase no topo, encontrei 
um lugar adequado no qual havia altura sufi-
ciente para desenrolar a malha vermelha. Fui 
espichando o corpo-cor amorfo aos poucos, até 
que ele se estendesse e tocasse o chão. O pró-
prio atrito da malha no parapeito de concreto 
fazia com que o corpo-cor se mantivesse esten-
dido sem se soltar. 

Distanciei-me e fiquei observando. Nesse 
meio tempo, a avenida foi aberta e os veículos 
voltaram a circular, criando correntes de deslo-
camento de ar que movimentavam o próprio te-
cido. O vento, que ajudou a erguer e a estabele-
cer os movimentos nesse corpo orgânico, cedeu 
lugar ao movimento e ao fluxo causados pelo 
próprio circular na cidade. Mais uma vez, a atua-
ção do corpo-cor e das interferências naturais do 
espaço foram o que transformaram a paisagem 
urbana e sua vibração acinzentada. A cascata 
vermelha configurou-se e se impôs em sua ver-
ticalidade fluída e suave por causa da maleabili-
dade; todavia, uma presença nada sutil. 

Além disso, a cidade vibrava em vermelho 
e existia uma atmosfera bastante específica por 
causa da manifestação e do deslocamento de tan-
tas pessoas na cidade que se direcionavam para 
um mesmo lugar com, provavelmente, objetivos 
semelhantes. Retomo, aqui, o que comenta Suely 
Rolnik (2016) para refletir que, naquele momen-
to, o corpo-cor amorfo compunha junto com um 
grupo de pessoas – concebendo um corpo-cole-
tivo – vulneravelmente ativadas e sensíveis em 
relação ao outro e ao mundo; buscando meios 
de se posicionar contra um regime que tende a 
destruir e a humilhar as diferentes expressões e 
as forças criativas, reduzindo as experiências in-
dividuais ao silêncio e ao nada; descentralizando 
os sentidos82. Catalisadores de intensidades

Constitui-se, então, um coletivo de corpos 
vibráteis, ativados, com potências do devir; e o 
corpo-cor vermelho esteve presente, efetuando 
intensidades através da sua matéria, conduzindo 
ao novo, ao diferente e ao observável e, possivel-
mente, ao tocável. 

82   De acordo com Rolnik 
(2016, p. 151): “Em seus cor-
pos, história e geografia são 
absolutamente indissociá-
veis. Sabem que a geografia 
incorporal de seus afetos é in-
separável da história factual 

de seus territórios”.



Figura 68 – Estandarte, Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021). 
Captação: Ingrid Bellenzier.
Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.
Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Neste espaço de pesquisa, gostaria de citar 
um acontecimento a respeito do trabalho da ar-
tista Vera Junqueira, que também construiu uma 
proposição artística que tomava corpo nas ruas 
de Porto Alegre em meio a uma das diversas ma-
nifestações pela democracia que aconteceram. 
Resistiremos? é o nome de um trabalho têxtil que 
havia sido confeccionado por Vera para a expo-
sição Museu Baldio, que aconteceu na Casa de 
Cultura Mário Quintana a partir de junho de 
2021. Essa trama gigantesca foi executada para 
intervir especificamente no espaço da Casa de 
Cultura, sendo pendurada a uma altura de 35 m 
do chão, na fachada do prédio.

Segundo a artista, em entrevista realizada por 
mim, de forma virtual, em 5 de agosto de 2021, 
o trabalho caminha na contramão de uma certa 
euforia e dúvida que paira sob parcela da socie-
dade nesse momento: resistiremos? 

Confeccionado com uma malha de algodão 
advinda de resíduos da indústria calçadista (o 
resíduo das malhas que servem para revestir pal-
milhas), a trama foi tingida com a terra do Par-
que da Solidariedade, que fica em Alvorada. Esse 
Parque se encontra em uma região que está sob 

domínio privado e segue sendo reivindicado já 
há algum tempo por produções artísticas e mo-
vimentações dos cidadãos para que se torne um 
espaço público. 

Não podendo seguir pendurado na fachada 
do prédio, Resistiremos? (Figura 69) foi liberto e 
também percorreu o ato pela democracia no Bra-
sil em julho 2021. A trama da obra foi entremeada 
na parte superior do corpo de uma mulher convi-
dada por Vera, tendo sido, para isso, desprendida 
da estrutura da Casa de Cultura Mário Quintana 
e arrastada pelas ruas da cidade de Porto Alegre, 
configurando-se como uma continuação, uma 
extensão do corpo da performer. Mesclando um 
conceito ideológico com a própria resistência do 
trabalho artístico, a artista usou a terra do Par-
que para tingir a matéria que se desloca pela ci-
dade, buscando legitimar, nessa circulação do 
privado ao público, o parque como um lugar de 
propriedade pública. 

Apesar de não ter sido pensada previamente 
para circular daquela maneira, a trama configu-
rou no espaço público ideias claras: uma rede, 
corpo coletivo, aproximações. E o público unido 
nas ruas da cidade também estava entrelaçado 
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por uma trama parecida com aquela, mas em 
uma escala muito maior e mais subjetiva tam-
bém. Após circular pela cidade reivindicando 
seus questionamentos e possibilitando os di-
versos encontros entre público-privado, a trama 
vai ser devolvida para o Parque da Solidaridade, 
cumprindo o papel de cobrir (suturar) as voçoro-
cas do barro do parque – de onde vem a própria 
matéria de tingimento do tecido.

“O drama na trama” (JUNQUEIRA, 2021) cria 
uma força. A única coisa que Vera Junqueira po-
deria ter feito sozinha nisso tudo é tecer aquela 
trama: e “a rede que se construiu foi muito for-
te, necessária e vital para o trabalho acontecer” 
(JUNQUEIRA, 2021). A trama funcionou como 
força motriz de vida. 

Figura 69 – Resistiremos?, Vera Junqueira (2021).
Fotografia: Marcelo Chardosim.

 Fonte: Marcelo Chardosim (2021).



164



1655.8 Parada (2021) e A que horas você passou aqui? (2021)

5.8 Parada (2021) e A que horas você passou aqui? (2021)

Eu queria falar com vocês sobre a ideia.  
A ideia é uma coisa interessantíssima... Porque 
a ideia, ela não quer conversa. Todos nós, de 
vez em quando, temos ideias que ninguém 
teve. Quando você tem uma ideia, ela precisa 
de segredo, de silêncio [...] Então uma ideia no 
princípio não pesa, não ocupa quase a cabeça, é 
um elemento pobre. Você vai com ela, pensa nela. 
Só depois de muito tempo você escreve ela, pensa 
mais... Ela começa a ter peso. Aí você começa a 
tentar realizar ela. Tentar realizar é um drama.  
É todo dia um fracasso. Não deu certo, que 
diabo, isso não é nada. Aí você vai, dorme no 
outro dia torna a sonhar, tem febre. Quando 

a ideia começa a vir danada, aí você começa a 
ter febre. Pensa, pensa, passa a noite acordado, 
pensa, pensa. Bem de manhã vai realizar ela...
Fracassa novamente. Uma hora você dá um 
encontrão. Uma hora porra, olha o que...Pá! 
Opa... A ideia tá aqui. Ideia precisa de segredo, 
do seu segredo. Dessa grande coisa íntima que é 

cada ser humano. 

Tom Zé (2009).

A cidade, em um sentido mais amplo, é con-
siderada como um bem de consumo ou, no  
mínimo, como um ambiente para que se consuma. 
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Figura 70 – Parada, Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021).
Captação: Ingrid Bellenzier.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Inclusive o consumo de informações. Algumas 
proposições artísticas também vêm atuando 
como alternativa para restituir os sujeitos de suas 
liberdades de escolhas, decisões e movimentos, 
disponibilizando maneiras de interpretar o am-
biente da cidade de diferentes formas. Por causa 
do excesso – de tempos, de imagens, de sons, de 
atividades, e outros tantos excedentes – que tor-
na-se revolucionário fazer pausas e esperas.

No sentido de propor um stop, revisitei o tra-
balho da Lygia Pape de forma concreta. A obra 
Bus Stop (1999), além da relação com o vermelho 
dos mantos Tupinambá, tem um quê de tempo e 
espera. Por lógica, a artista encena o aguardo da 
passagem de um ônibus com o jornal nas mãos e 
o manto nas costas. Recrio essa imagem em um 
outro lugar e na contemporaneidade. Na aveni-
da Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul, muito 
próximo do local onde se encontra a passarela 
que constituiu as ações Tapete vermelho e Len-
çol gigante, há uma parada de ônibus. Na minha 
vez, aguardo a passagem de um veículo bastante 
simbólico do transporte coletivo brasileiro, ar-
rastando, amarrado nos meus ombros, o corpo-
-cor amorfo que foi bandeira, tapete, estandarte, 
elo e, agora, torna-se manto. Manto-cor-corpo-
-coletivo (Figuras 70 e 71). Figura 71 – Registros da ação performativa Parada,  

Marina Rombaldi, Caxias do Sul (2021).
Captação: Nicole Martinato.

Edição: Rodrigo Onzi.
Concepção: Marina Rombaldi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Posteriormente, essa ação incitou algumas 
reflexões. A partir das noções que o trabalho de 
Pape sugere, intento transfigurar os lugares de es-
pera existentes na cidade e inseri-los nos lugares 
de passagem – efêmeros, transitórios, provisórios 
– criando pequenas interrupções indiretas e 
sugestivas. Voltando para a caminhada como 
forma primeira de apreender a cidade e constituin-
do momentos de desordem dentro do cotidiano, 
busco inaugurar uma outra maneira de existências 
dos espaços poéticos justapostos as cidades. 

Como ser praticante do espaço urbano? 
Dessa forma surgiu a intervenção que se ini-

cia por esta pesquisa, mas que não se conclui e 
tampouco se encerra aqui. A que horas você passou 
aqui? (2021) é um intento de romper com a pro-
dução excessiva de imagens, distanciamentos e 
com os tempos velozes e, assim, frear os exces-
sos, atentar ao instante, ao deslocamento e, é 
claro, à espera. Através do stencil, proponho uma 
outra acupuntura que dialoga com uma maneira 
de pertencimento provisório e com a prática dos 
espaços em relação ao tempo do deslocamento – 
presente e, tão logo, que já é passado –, trazendo 
a atenção do indivíduo que circula pela cidade 
para a sua configuração corpo-espaço-temporal. 

Apontando essa possibilidade de ação que é 
inerente ao espaço urbano coletivo, a frase é in-
serida estrategicamente em alguns lugares de 
passagem rápida e cruzamentos, fazendo com 
que o indivíduo, sendo ativado pela pergunta, 
necessite realizar uma pausa e questionar-se a 
respeito de onde está e quando está. Estabelecer 
um espaço-outro, criando uma relação de em-
penho em estar presente no espaço cotidiano.  
A frase inserida em meio às estruturas urbanas 
pressupõe uma passagem e uma demarcação, 
sendo adotada como prática disparadora da per-
cepção do cidadão no espaço da cidade em um 
determinado instante, criando relações de coe-
xistência entre o seu corpo (móvel) e aquele am-
biente (fixo) – contrafluxos (Figura 72). 

O indivíduo, se tocado pelo questionamento, 
pode ter seu imaginário ativado através do con-
tato com o plano real, tendo os procedimentos de 
questionar-se e perceber-se vinculados à manuten-
ção da propulsão do imaginário poético urbano. 
Dessa forma, a partir da intervenção urbana dis-
paradora, esses lugares presentes na cidade pas-
sam a se configurar como espaços transformados 
a partir da própria experiência subjetiva coletiva. 
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Figura 72 – A que horas você passou aqui?,  
Marina Rombaldi, Porto Alegre (2021).

 Captação: Marina Rombaldi.
Edição: Rodrigo Onzi.

Fonte: Acervo pessoal da artista (2021).
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Se qualquer um pode falar com qualquer um, 
se um cineasta pode falar com um cientista, 
se um cientista pode ter alguma coisa a dizer 
a um filósofo e vice-versa, é na medida e em 
função da atividade criadora de cada um. 
Não que haja ensejo para falar da criação, a 
criação é antes algo bastante solitário, não 
que haja espaço para falar “da” criação, mas 
é em nome da criação que eu tenho alguma 

coisa a dizer a alguém. 

Gilles Deleuze83.

A partir desse trecho de Deleuze, penso no ato 
criativo e em tudo o que permeia esta pesquisa 
como modos de tocar, expressar e falar. Acredito 
em uma arte que seja em potência e a favor da 
vida, do comunitário. Acredito em uma arte que 
seja a favor da movimentação, do balanço, das 
aberturas e dos rompimentos. Acredito em uma 
arte que seja antitotalizadora; que seja espichada, 
que seja entremeada, que seja ampla. Uma arte 
que conjure em possibilidades. Acredito em uma 
arte que não é aquela que salva, mas aquela que 
toca e desperta o desejo de criar para potenciali-
zar e, quem sabe, transformar.

83   Gilles Deleuze, “O que é um 
ato de criação?”, conferência 
proferida no “Mardis de la Fon-
dation” (Fundação Européia 
de Imagem e Som) em março 
de 1987.
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Dessa forma, finalizo com algumas conside-
rações. Percebo, a partir da análise desta trajetó-
ria de estudos, que existe uma atuação direta e 
sugestiva por parte dos ambientes construídos 
em nosso comportamento cotidiano, na identi-
dade enquanto sociedade, bem como na nossa 
percepção, cognição estética e experimental da 
vida na cidade, dado o fato de que operamos a 
nossa subjetividade por intermédio da percep-
ção da concretude do mundo (ROLNIK, 2016). 

Para Jacques (2001), a diferença das formas 
não convencionais de ocupar os territórios é o 
caráter rizomático84, móvel, transformador, labi-
ríntico, experiencial, potencializador, subjetivo, 
afetivo, fragmentado de movimento que essas 
outras formas de habitar e ocupar tem. Essas são 
as vivências de “espaço-movimento” (JACQUES, 
2001, p. 152) que não estão ligadas a projetos pri-
meiros, e sim ao cotidiano da vida e às suas ca-
sualidades.

Apesar das restrições, a cidade é um espaço 
aberto para se criarem novas presenças, realizar 
ou até para contemplar a arte, o que desperta re-
flexões que funcionam de maneira rizomática. 
Essa ideia de rizoma valida e ressalta a relevância 

que os acontecimentos tem no ambiente coletivo 
e seu poder de ativar amplas potências percepti-
vas em relação ao mundo. 

No que concerne ao mapeamento das cidades 
que aparecem nesta pesquisa, eles foram feitos a 
partir do interesse nas formas e construções des-
sas áreas urbanas por diferentes razões (micro e 
macropolíticas) resultando, então, em uma ten-
tativa de revisão um pouco mais poética desses 
cenários urbanos. Sobre os dispositivos criados 
neste estudo, os corpos-cor, incluem, em sua es-
sência, o transitar, perder-se, ocupar e modifi-
car, constituindo ações autônomas e discursivas. 

A partir dos estudos desta pesquisa, é sabido, 
então, que o corpo e o espaço, ao mesmo tempo 
que se moldam, são mutuamente moldados: um 
existe em relação e interpenetração ao outro. Se 
postula essa ideia de corpo-espaço, no qual o 
dentro e o fora estão em continuidade, imersos 
em relações de transformação mútua. Greiner 
(2012, p. 43) ainda reforça esse argumento, es-
crevendo “ambos [corpo e espaço] são ativos o 
tempo todo. A informação internalizada no cor-
po não chega imune”. Quando tratamos de si-
tuações ou encenações criadas no espaço urbano 

84   Conforme afirma Jacques 
(2001, p. 132): “O Rizoma cons-
titui, portanto, uma rede; com 
ele se quebra a ideia – própria 
árvore – de ordem e de hierar-
quia. Mas, diferentemente de 
outros tipos de redes, o rizoma 
não é simétrico, é heterogêneo, 
visto que as conexões se fazem 
por acaso, na desordem. Os 
pontos de um rizoma não são 
fixos, deslocam-se, formando 
linhas, ‘linhas de fuga’ ou de 
‘desterritorialização’. O Rizoma 
funciona por descentralizações 
em diferentes dimensões. Ao 
contrário da árvore, não se pre-
ocupa com origens (ou raízes), é 
‘anti-genealógico’”. Paola B. Ja-
cques escreve a partir dos con-
ceitos de rizoma estabelecidos 
por Deleuze e Guattari, em 1976, 
e retomados por eles em 1980, 

em Mil Platôs.
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coletivo, no âmbito comum, pensamos, então, 
em um sistema de experiências periféricas que 
invadem as diversas vivências e desestabilizam 
as estruturas pré-concebidas.

Quanto ao vermelho, percebe-se que a cor 
– bastante presente em todas essas estruturas, 
elementos compositivos e espaços que aqui apa-
recem – também pode ser considerada uma for-
ma de comunicação: frequentemente está nos 
informando. Em se pensando nas estruturas que 
compõe os espaços das cidades, ressalto a per-
cepção da cor enquanto elemento estrutural que 
também constitui o cenário urbano e, além dis-
so, pode ser pensada como comunicadora de al-
guma coisa em relação ao nosso comportamento. 

A cognição dessas cores é, de fato, algo bas-
tante complexo. Ao mesmo tempo que se estabe-
lecem relações culturais e temporais – portanto, 
coletivas – entre o indivíduo e aquilo que é outro 
(neste caso, a cor), também existem relações di-
retas com a percepção e com a subjetividade des-
se sujeito – que são, desse modo, privadas. Ain-
da, existe uma terceira atmosfera: a da percepção 
fisiológica da cor que é, com ressalvas, universal. 
Os significados cromáticos são permutáveis, jus-

tamente porque dizem respeito a diferentes tem-
pos, contextos e culturas. Por isso que a cor esta-
belece relações de unidade e, ao mesmo tempo, 
de complexidade. 

Muitos dos estudos que abordam a cor em 
seu aspecto fundamental discorrem sobre a rela-
ção psicológica da cor. Entretanto, talvez essa rela-
ção de efeito não se aplique tão diretamente no 
espaço urbano, porque, em um espaço coletivo 
– diferentemente das relações privadas, escolhas 
pessoais ou preferências – as cores assumem al-
guns significados e relações que dizem mais res-
peito ao campo macropolítico. 

Existe um movimento que compõe esta pes-
quisa e prática em artes visuais, o qual flutua do 
interior para o exterior e vice-versa, entrecruzan-
do as esferas privadas e públicas e estabelecendo 
uma rede que possibilita pensar em individuali-
dades e coletividades, sendo meio para que com-
preendamos os limites e as forças que existem na 
cidade e como nós correspondemos a eles.

Em Vermelejar, o corpo transformado em 
elemento de cor e a matéria maleável propos-
tos contemplam o campo micro (do privado, da 
experiência individual, das proposições vividas 
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em unicidade), que se molda a um outro corpo, 
o do mobiliário urbano, pertencente a um espa-
ço no qual atravessam diferentes esferas e forças 
públicas (e no qual se desenvolve a experiência 
em coletivo) e que circulam diferentes grupos de 
indivíduos, que é macro.  

Tudo é político, porque tudo provém de rela-
ções de forças, portanto, de relações de poder85. 
No espaço público é que se manifestam diversas 
dessas diferentes relações de poder, porque é o 
campo central – mas não o único campo – daqui-
lo que atua como macro. A micropolítica envolve 
os processos de subjetivação do sujeito, em dife-
rentes intensidades, em relação ao que é político, 
social e cultural e através desses processos é que 
se configuram realidades em movimento de cria-
ção e transformação coletiva (ROLNIK, 2016). A 
macropolítica – ou o campo macropolítico – são 
os planos daquilo que é visível a olho nu, as car-
tografias coletivas e palpáveis, as organizações 
previsíveis e controláveis, as formas de execução e 
aplicação das forças (ROLNIK, 2016). É nesse âm-
bito que os sujeitos podem se apoderar institucio-
nalmente; é onde reverberam as conexões coleti-
vas, resistentes às forças exercidas pelos poderes. 

O que estrutura esta pesquisa, que são as re-
lações do corpo, da cor e da cidade, desperta, a 
partir do senso estético – aestesis86 –, associações 
subjetivas. Dessa maneira, busquei formas de 
confrontar a cidade a partir de proposições ar-
tísticas, de experiências mutáveis do espaço e do 
tempo com o corpo, seus sentidos e mecanismos. 
Essas ações se constituem sendo muito mais do 
que algo que acontece nos corpos e no espaço, 
algo que se faz com os mesmos.

 As matérias mole-estruturada e amorfa anun-
ciam, cada uma a sua vez, um repensar nas re-
lações do corpo com o urbano, reordenando a 
tríade corpo-cor-espaço e provocando um pro-
longamento nas ideias de solidez, flexibilidade, 
verticalidade, horizontalidade, presença e tem-
pos da cidade. A partir das ações Corpo-cor encar-
nado (2020) e Derivas do corpo-cor amorfo (2021), 
busquei rejeitar a convenção de como é possível 
estar presente no espaço urbano comum, apro-
priando-me de espaços das cidades que, em res-
posta, ativaram ações no e do meu corpo. Ambos 
corpos-cor, o performático e o amorfo, tornaram-se 
dispositivos que atuaram na transfiguração do 
lugar comum. 

85   Quanto às relações de po-
der, segundo Deleuze e Guatarri 
(1996, p. 90): “Em suma, tudo é 
político, mas toda política é ao 
mesmo tempo macropolítica e 

micropolítica”.

86   Do Grego, aisthesis: facul-
dade do sentir; compreensão 
do mundo através dos senti-
dos; exercício das sensações 
(PHILOSOPHY. Disponível em: 
https://www.philosophy.pro.
br/estetica_cognicao_etica.htm. 

Acesso em: 13 set. 2021).
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Em relação às ideias de corpo coletivo, acre-
dito que elas tenham sido brevemente desper-
tadas. Ainda que o próprio corpo-coletivo que 
compõe a cidade não tenha lidado diretamente 
com as proposições, a atuação desta proposta de 
pesquisa se desenvolveu no campo da ampliação 
das percepções, relações e possibilidades.

Pensar em ações que possam ser capazes de 
intervir diretamente na cidade é uma forma de 
poder desorganizar essas diretrizes sugestivas 
que o espaço público e suas estruturas fornecem 
para o nosso corpo e para a nossa experiência em 
sociedade. Ações disruptivas, por mais simples 
que possam ser, podem ter efeitos diretos na de-
sestabilização, principalmente da relação fun-
cional do cotidiano. Essas ações deixam ruídos, 
estranhamentos, invertem tempos, ritmos e ve-
locidades e, ainda, geram outros mapeamentos 
do espaço urbano mais subjetivos e pautados na 
própria experiência individual-coletiva. Dessa 
forma, promovem a transformação, mesmo que 
temporária, da cidade e dos cidadãos. 

Essas relações de descentralização da arte e de 
proposições que se utilizam de espaços alternati-
vos, como as que aparecem nesta pesquisa, já é um 

assunto bastante tratado e debatido no universo 
das Artes Visuais. Inclusive, o Brasil por muito 
tempo esteve “do outro lado” do circuito da arte, e 
diversos artistas nacionais trabalharam com poé-
ticas e ambientes alternativos – Lygia Pape e Hélio 
Oiticica são exemplos disso –, sendo referências 
para os usos das outras linguagens e de produções 
não euro-centralizadas ou não norte-americani-
zadas no sistema de arte. Entretanto, esse assunto 
não parece ter se esgotado, não sendo uma pau-
ta cristalizada ou até mesmo solucionada, dado 
o fato de que até hoje existem muitas regras que 
limitam e conduzem os processos de criar e o que 
é ou não é aceito sem tantos impedimentos como 
modo de pensar e de fazer arte.

Ainda, em consonância com Milton Santos 
(2006), entendo que a globalização também 
nos faz redescobrir a corporeidade. Em um mo-
mento como esse que vivi ao longo do proces-
so da pesquisa, percebo cada vez mais o corpo 
“como uma certeza materialmente sensível, 
diante de um universo difícil de apreender” 
(SANTOS, 2006, p. 212). 

Finalizo parafraseando Ítalo Calvino (1994): 
que esse encontro entre a vontade dos objetos do 
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mundo de serem observados e a persistência da 
vontade de observar continuem surgindo como 
coincidências da vida e acontecendo quando 
menos se espera. E que, assim, possamos substi-
tuir a ideia de unidade pela multiplicidade, esta-
belecer cada vez mais linhas de fuga e encontros. 
Tudo isso como força motriz para metamorfoses 
dos corpos, dos espaços e de seus processos – 
suas micropolíticas.

Em 29 de julho deste ano, o Brasil perdeu mais 
uma parte da sua história. Um incêndio atingiu 
a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e assisti-
mos a um acervo importantíssimo da produção 
audiovisual do nosso País se desfazer. Se foram 
muitos arquivos e registros da nossa memória 
cultural. Esse incêndio era uma tragédia anun-
ciada, já que o desprezo à cultura apenas vem 
crescendo e se tornando cada vez mais explícito 
e violento com o passar dos últimos anos. Deixo 
aqui registrada a minha profunda dor de assistir 
esse cenário de tantos crimes, no qual se perdeu 
tanto da arte e da história que nos relembram e 
contam quem fomos e quem somos. Isso também 
vai fazer parte do nosso futuro e certamente vai 
circunscrever nossas próximas experiências. 

O Brasil, sua cultura, suas pessoas e sua his-
tória me faz, constantemente, redescobrir as 
possíveis corporeidades. Termino relembrando 
que neste Brasil somos muitos. E, apesar de to-
das as toneladas das cinzas que se acumularam 
com tantos apagamentos, resta acreditar e unir 
forças para que renasçamos. 

Os outros: o melhor de mim sou Eles.
Manoel de Barros, Livro sobre nada (1996).

87   CNN BRASIL. Disponível 
em: https://www.cnnbrasil.
com.br/nacional/incendio-atin-
ge-galpao-da-cinemateca-bra-
sileira-em-sao-paulo/. Acesso 

em: 13 set. 2021.



Figura 73 – Incêndio atinge galpão da Cinemateca Brasileira em 29 de julho de 2021.
Foto: Reprodução / CNN87 (2021).
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POSFÁCIO

No ano de 2021, realizei parte da produção 
artística que se apresenta nesta pesquisa ao 
lado de minha amiga e parceira de trabalho In-
grid Bellenzier, que neste mesmo período cur-
sava Tecnologia em Produção Audiovisual no 
Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). 
Dessa forma, entrelaçamos as duas pesquisas 
e, para seu Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), Ingrid Bellenzier produziu uma vídeo-ar-
te documental experimental sobre esta pesqui-
sa aqui, o qual pode ser acessado por este link:  
https://vimeo.com/575628117.

Ao longo dos anos em que esta pesquisa foi 
realizada, de 2019 a 2021, foram feitas algumas 
publicações e apresentações do que aqui estava 
em desenvolvimento. Destaco aqui duas produ-
ções que podem ser encontradas na íntegra nos 
apêndices A e B desta dissertação:

1 Desvios em Porto Alegre: duas ações 
artísticas que incidem em rotas habituais 
na cidade, escrito em colaboração com a 
professora e orientadora Cláudia Vicari 
Zanatta e publicado na revista Contemporânea 
(PPGART/UFSM, v. 3, n. 5, 2020). 
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/
contemporanea/article/view/45277/34222. 

Acesso em: 30 ago. 2021.

2 Desvios do corpo por uma Porto Alegre 
vista através do vermelho, apresentado no 29º 
Encontro Nacional da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas – 
Dispersões, em 2020, e publicado nos anais do 
mesmo evento. Disponível em: http://anpap.
org.br/anais/2020/pdf/Marina_Costamilan_
Rombaldi_ANPAP_2020_ArtigoFinal-107.pdf. 

Acesso em: 30 ago. 2021. 
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Lygia Pape
Roda dos Prazeres, 1968 (frame do vídeo)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011
© Projeto Lygia Pape
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APÊNDICE A – DESVIOS EM PORTO ALEGRE: 
DUAS AÇÕES ARTÍSTICAS QUE INCIDEM  
EM ROTAS HABITUAIS NA CIDADE
Detours at Porto Alegre: two artistic actions that focus on the city’s usual routes 

Desvíos en Porto Alegre: dos acciones artísticas que se centran en las rutas habituales de la ciudad

Cláudia Vicari Zanatta1; Marina Costamilan Rombaldi2

RESUMO
Partindo do entendimento sobre a vida re-

gulamentada nas cidades globalizadas, o artigo 
trata de duas ações urbanas contemporâneas 
realizadas em períodos distintos, mas que tra-
zem como denominador comum a presença das 
artistas propositoras no espaço público de Porto 
Alegre. Ambas ações têm como base o corpo e a 
cor e apontam novas formas de se relacionar e 
habitar a cidade, incidindo no cotidiano através 
da transfiguração do tempo e de pequenos des-
vios nos sistemas urbanos em que ocorrem. 

PALAVRAS-CHAVE: arte contemporânea; ci-
dade; ação urbana; desvios.

ABSTRACT
Starting from the understanding about regulat-

ed life in globalized cities, the article deals with two 
contemporary urban actions carried out in differ-
ent periods, but which bring together the presence 
of propositional artists in the public space of Porto 
Alegre. Both are based on body and color, and point 
to new ways of relating and inhabiting the city, cre-
ating actions that affect daily life through the trans-

1   Artista. Doutora em Arte Pú-
blico y Poéticas Visuais, Uni-
versidade Politécnica de Valen-
cia e Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (cotutela). 
Docente do Departamento de 
Artes Visuais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
claudia.zanatta@ufrgs.br

2   Mestranda em Poéticas 
Visuais, no Programa de Pós-
-Graduação em Artes Visuais 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. marinacrombal-
di@gmail.com
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figuration of time and small deviations in the urban 
systems in which they occur. 

KEYWORDS: contemporary art; city; urban ac-
tion; detours.

RESUMEN
Partiendo de la comprensión de la vida regula-

da en ciudades globalizadas, el artículo aborda dos 
acciones urbanas contemporáneas llevadas a cabo 
en diferentes períodos, pero que reúnen la presencia 
de artistas proposicionales en el espacio público de 
Porto Alegre. Ambos se basan en el cuerpo y el color, 
y apuntan a nuevas formas de relacionarse y habi-
tar la ciudad, creando acciones que afectan la vida 
diaria a través de la transfiguración del tiempo y 
pequeñas desviaciones en los sistemas urbanos en los 
que ocurren. 

PALABRAS CLAVE: arte contemporáneo; ciu-
dad; acción urbana; desvios.

Na verdade, a globalização faz também 
redescobrir a corporeidade. O mundo da fluidez, 
a vertigem da velocidade, a frequência dos 
deslocamentos e a banalidade do movimento 
e das alusões a lugares e a coisas distantes, 
revelam, por contraste, no ser humano, o corpo 
como uma certeza materialmente sensível, 
diante de um universo difícil de apreender 

(SANTOS, 2006, p. 212).

A vida nas cidades contemporâneas globali-
zadas é feita de fluxos, tempos corridos e de in-
finitos regulamentos territoriais produtores de 
subjetividades individuais e coletivas. A rapidez 
e o excesso de informações (auditivas, visuais, 
arquitetônicas) faz com que desenvolvamos uma 
hiperatenção em busca de responder a tais estí-
mulos; mesmo assim é impossível atentarmos a 
vários dos elementos ou situações que compõem 
o panorama urbano. 

O surgimento de poéticas que propõem mo-
mentos de suspensão, elevação ou mesmo válvu-
las de escape a rotinas feitas de excessos, muitas 
vezes, modificam a percepção e comportamen-
tos em relação aos fluxos urbanos e oportunizam 
que nos relacionemos com o espaço público de 
um modo menos ordinário. Assim, são geradas 
proposições, interpretações e narrativas frutos 
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das relações estabelecidas entre a arte e situa-
ções e elementos constituintes das cidades.

A arte contemporânea está repleta de exem-
plos de artistas que investigam e experimentam 
outros modos de produção do espaço urbano 
que não os habituais. Uma das artistas brasilei-
ras com larga trajetória nesse sentindo foi Lygia 
Pape, a qual, ao longo de anos de trabalho, gerou 
conceitos oriundos de sua observação e prática 
criativa no meio urbano. Um dos principais con-
ceitos gerados por Pape é o de “espaço imanta-
do”, utilizando esse termo para se referir a situa-
ções existentes no cotidiano de grandes cidades 
que prendem a atenção e atraem os sentidos dos 
passantes como um imã. Ou seja, algo na cida-
de que cria uma aura que eleva um elemento ou 
lugar a um patamar sensorial distinto, desta-
cando-o de outras situações que acontecem no 
mesmo espaço (BORJAS-VILLEL; VELÁSQUEZ, 
2012). Um espaço imantado dentro da cidade, por 
exemplo, seria gerado pelos vendedores ambu-
lantes ao reunir diversos grupos de pessoas ao 
seu redor quando suas bancas estão postas. São 
espaços que imantam o olhar e o corpo.

Embora a pesquisa de Pape sobre os espaços 
imantados tenha iniciado no final dos anos 60, tal 
conceito permanece atual para pensarmos quais 

seriam as situações ou elementos no espaço ur-
bano contemporâneo que poderiam gerar uma 
sensação de imantação e de reencantamento de um 
cotidiano que, frequentemente, parece ter perdi-
do seu poder de atrair um olhar mais demorado. 

Segundo Giulio Carlo Argan:

Trata-se, em suma, de conservar ou restituir 
ao indivíduo a capacidade de interpretar 
e utilizar o ambiente urbano de maneira 
diferente das prescrições implícitas no 
projeto de quem o determinou; enfim, de dar-
lhe a possibilidade [...] de reagir ativamente 

ao ambiente. (ARGAN, 1998, p. 219).

Fig. 1 - Lygia Pape, Espaços imantados, Rio de Janeiro1995/2011.
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Nesse sentido apontado por Argan, a arte, con-
siderando a ideia de reencantamento do mundo 
como forma de experimentar, viabilizar e, even-
tualmente, denunciar métodos de intervenção e 
normatização do uso e não uso do espaço urbano, 
abre a possibilidade de cogitarmos outras formas 
de vivenciar e gerar a urbe. Tal reencantar-se, mui-
tas vezes, ocorre a partir da possibilidade de ex-
perimentar a cidade por meio do corpo. 

Paola Berenstein Jacques reflete sobre um 
conjunto de ações e posturas que estão coligadas 
ao nosso corpo enquanto circulamos na cidade e 
como ele se transforma quando nos percebemos 
como constituintes da trama urbana. 

...como dizia Milton Santos [...] a simples 
experiência corporal no cotidiano. Parto 
da premissa de que o estudo das relações 
entre corpo – corpo ordinário, vivido, 
cotidiano – e cidade, pode mostrar 
alguns caminhos alternativos, desvios, 
linhas de fuga, micropolíticas ou ações 
moleculares de resistência ao processo 
molar de espetacularização das cidades 

contemporâneas. (JACQUES, 2008, p. 1) 

Jacques indica que no processo de desen-
volvimento das cidades, os urbanistas teriam 
esquecido de olhar para o potencial poético ur-
bano, direcionando seu foco para preocupações 
funcionais e formais do espaço, as quais acabam 
por ser determinantes no modo como iremos 
ocupar e vivenciar os ambientes. Tais direcio-
namentos quiçá empobreçam as possibilidades 
de experienciarmos a complexidade da cidade. 
Nesse panorama, a arte pode ampliar vivências 
e percepções, ocasionando transformações tanto 
em quem dispara uma proposição artísticas – o 
artista – quanto em quem a observa ou dela par-
ticipa no meio urbano. 

A partir das considerações apresentadas aci-
ma, neste artigo vamos tratar de duas ações ur-
banas contemporâneas realizadas em períodos 
distintos, mas que trazem em comum a presen-
ça de artistas propositoras no espaço público de 
Porto Alegre3.

Porto Alegre, uma grande metrópole; uma 
cronópolis, como aponta Milton Santos feita de 
sincronias e dessincronias (SANTOS, 2001). Uma 
cidade organismo vivo e complexo que transpor-
ta, circula e funciona em diferentes camadas e 

3   As autoras do artigo perten-
cem ao grupo de pesquisa Cnpq 

Poéticas da Participação.
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direções a partir de vários guias, sendo o tempo 
um dos principais deles. Para Santos, na cidade 
contemporânea, o tempo é predominantemente 
o tempo hegemônico da economia, da política, da 
globalização, o tempo rápido. Todavia, na cidade, 
também, existem sub-tempos que se entrelaçam 
e dissolvem; há a convivência de diferentes tem-
pos, tempos mais lentos, tempos outros. “A ma-
terialidade impõe um tempo lento.” (SANTOS, 
2001, p. 22). A materialidade da cidade, por vezes, 
obriga a reduzirmos nossa velocidade, pararmos 
ou mudarmos o circuito. A arte também frequen-
temente trabalha com tempos e rotas diferencia-
das, convida-nos a vivenciar o espaço urbano de 
modo não corriqueiro. É o que as proposições tra-
tadas a seguir, intituladas Panfletos e Meus desvios 
para o vermelho, realizadas respectivamente pe-
las artistas Cláudia Zanatta e Marina Rombaldi, 
propõem por meio da cor, da criação de tempos 
e situações não habituais, efêmeras, discretas ou 
não - como os espaços imantados de Pape.

 

Panfletos
Panfletos foi realizada em 2003 e consistiu 

na distribuição de panfletos com informações 
que remetiam a diferentes lugares-situações da 
cidade de Porto Alegre. Os panfletos foram dis-
tribuídos pela artista em algumas sinaleiras de 
trânsito da cidade a quem se encontrava parado - 
dentro de veículos ou a pé -, esperando o semáfo-
ro abrir para cruzar ruas movimentadas (Fig. 2).

As informações presentes nos panfletos fo-
ram impressas em letras pequenas (tipo 8) e si-
tuavam-se na parte de baixo do papel, como no-
tas de rodapé de uma página feita de cor4. Notas 
de rodapé, normalmente, aparecem nos textos 
em letras menores do que as do texto principal; 
para lê-las adaptamos o olhar, “chegamos mais 
perto”, como se nos deslocássemos para um ou-
tro plano na página. “Podemos ler um livro sem 
consultar as notas-de-rodapé, mas são elas que 
sugerem desvios do texto principal, apontando 
atalhos, outros textos, outros assuntos” (ZANA-
TTA, 2003, s.p.). Se prestamos atenção a elas e as 
seguimos, podemos alterar nossa rota habitual, 
enveredando por outros caminhos. 

4   Para o trabalho da autora 
referente especificamente à no-
tas de rodapé, consultar: http://
w w w.ufrgs.br/lacad/traba-
lhos_graduacao/NotasdeRoda-
pé_ClaudiaZanatta.pdf 
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  Comumente, os panfletos distribuídos nas 
cidades são materiais logo descartados por 
quem os recebe: são rejeitados. Para evitar o des-
carte imediato, os dessa proposição não eram 
muito similares aos distribuídos habitualmente 
nas ruas, nem objetivavam promover publicida-
de em relação a algum produto ou serviço. Eles 
buscavam seduzir pela cor chamativa, forma e 
pelas informações que não traziam grande escla-

Fig. 2 - Imagens de alguns dos panfletos e de sua distribuição por 
Cláudia Zanatta em Porto Alegre, 2003. 

Acervo da artista.

recimento sobre as situações-lugares às quais se 
referiam (ZANATTA, 2003).

Os locais e situações que os panfletos indi-
cavam eram muito diversos entre si e estavam 
situados em diferentes pontos da Porto Alegre, 
mas tinham em comum o fato de repetirem-se 
regularmente, fazendo parte do cotidiano da 
cidade. A pessoa que recebesse o panfleto, caso 
seguisse as orientações nele impressas, iria en-
contrar uma situação relacionada a um lugar es-
pecífico. Entretanto, na proposição se trabalhava 
também com a hipótese de que poderia não ha-
ver reconhecimento imediato da situação indica-
da no papel ou talvez encontrasse outra situação, 
julgando que fosse aquela a qual ele se referia. Na 
realidade, nunca se soube se alguém que recebeu 
um panfleto foi a algum dos locais indicados. A 
proponente, depois de acionar a ação, não ras-
treou seu resultado. “Os panfletos me pareceram 
sempre como garrafas jogadas ao mar. Nunca 
soube se alguém realmente foi a algum dos luga-
res sugeridos” (ZANATTA, 2019, s.p.). O objetivo 
foi apontar desvios que pudessem abrir outras 
vistas ou modos de se relacionar com a cidade. 
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Segundo Paulo Reis (2013, s.p.), 

Este trabalho de Cláudia Zanatta (Panfletos, 
2003) opera uma circunscrição de lugares 
na cidade de Porto Alegre. Circunscrição que 
pede um compromisso geográfico e temporal 
das pessoas – há um lugar, uma indicação de 
horário e (a sugestão de) um acontecimento. 
Uma demarcação crítica/afetiva que, 
creio eu, distancia-se da constituição dos 
“circuitos ideológicos”, por exemplo, como 
a pensou em alguns de seus trabalhos o 
artista Cildo Meireles, ou das Situações, de 
Artur Barrio, mas que certamente não está 
descolada, em sua poética, de um traço 
político ou crítico, em relação à maneira 
cega e condicionada que ocupamos (ou 

abandonamos) nossos espaços públicos. 

O intento foi gerar um tempo (mesmo míni-
mo) de busca de compreensão, de contextualiza-
ção da situação por quem recebeu o panfleto. A 
quem ele se destinava? Por que remetia a lugares, 
indicando situações? Quem os propunha? Com 
que objetivo? O que eram os lugares-situações 
indicados? 

Talvez o tempo da leitura de um panfleto seja 
o tempo para o sinal fechado abrir: instante de 
segundos para uma rápida olhadela antes do 
pé pisar novamente no acelerador ou retomar 
sua marcha. Contudo, talvez, o tempo da leitura 
dos panfletos seja ir até os lugares-situações aos 
quais eles remetem. Quem estabeleceu isso foi 
quem recebeu os panfletos.

Segundo Cláudia Zanatta: 

O trabalho ocorria também na própria 
leitura, naquele átimo de tempo em que 
o passante ou condutor se detinha sobre 
um texto que caía como um rodapé da 
cidade e o remetia para um outro local. E 
se alguém morasse em um dos endereços? 
Como teria sido a reação? Nunca saberei e 
não me detenho muito nisso. A ideia é mais 
ativar um imaginário, uma percepção, algo 
da ordem do efêmero, rápido, pausa muito 
pequena em um cotidiano feito de textos 
principais e com poucas notas ao pé que 
permitam desvios. Aliás, sempre busquei as 
notas de rodapé devido aos desvios. Manoel 
de Barros fala que é nos desvios que estão os 

ariticuns maduros. (ZANATTA, 2019, s.p.) 
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Meus desvios para o vermelho
A ação Meus desvios para o vermelho (2020) foi 

proposta na cidade de Porto Alegre e partiu do 
desejo de ocupar, com o corpo, alguns espaços 
da cidade utilizando a cor como chave. A cami-
nhada e a circulação rotineiras da artista propu-
seram, no primeiro momento, o reconhecimento 
do espaço da cidade. Nos trajetos, por diversas 
vezes, o olhar foi fisgado pelas cores do mobiliá-
rio urbano que contrastavam com a composição 
acinzentada. Esses pontos de cor foram sendo 
coletados e arquivados e, em dado momento, a 
artista sentiu o desejo de transformar o seu cor-
po em parte desses espaços de cor da cidade. 

A transformação do corpo da artista para se 
assemelhar a cor do corpo da cidade em uma re-
lação quase mimética foi feita por meio de um fi-
gurino confeccionado especialmente para a ação. 
O vermelho foi a cor escolhida intuitivamente 
para fazer parte do projeto, pensando-a como 
dimensão infinita e para além dos valores psi-
cológicos que a estruturam. A metodologia utili-
zada foi a da busca orientada, a saída atenta em 
encontrar objetos, estruturas e construções que 
fossem similares à cor em questão, juntamen-

te com possíveis encontros e atravessamentos. 
Após escolhidos os elementos do espaço urbano, 
foi traçado um mapa, ligando um ponto inicial a 
um ponto de destino final, passando por locais 
que pudessem, de alguma forma, tornar-se parte 
da composição da cidade em tons de vermelho. 

O corpo que antes percorria Porto Alegre, 
buscando reconhecer o espaço, agora,  torna-se 
um corpo artístico trajado por uma malha ver-
melha que o modela e o transforma em outra coi-
sa que não o corpo como identidade. É um corpo 
que toma a forma de um corpo-cor que circula 
abraçando e se debruçando sobre a cidade em 
uma ação que jamais poderá se repetir da mesma 
forma outra vez. Nasce, então, a possibilidade de 
uma compreensão da cidade de Porto Alegre por 
meio da cor. 

Essa ação integra um projeto que é um con-
tinuum corpo-cor que assume estados imperma-
nentes, passando de um modo de ser e estar a 
outro, sendo ativado pela sinergia da cor e pela 
forma do espaço. Sendo muito mais do que algo 
que acontece nos corpos e no espaço, é algo que 
se faz com eles. O corpo passa a transformar 
aquilo onde se cola, anunciando o repensar nas 
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relações com o urbano, reordenando e provo-
cando um prolongamento nas ideias de solidez,  
flexibilidade e ocupação da cidade (Fig. 3 e 4).

Fig. 3 e 4 - Ação Meus desvios para o vermelho, 2020,  
por Marina Rombaldi.  

Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 
Acervo da artista.

Pensemos na ação como forma de reconfi-
guração de um espaço fulcro da cidade de Porto 
Alegre, exemplificado pelo viaduto Tiradentes. 
Lugar de diferentes deslocamentos, direções, 
velocidades e tempos; sendo eixo que une dois 
espaços na área central da cidade. A base do 
viaduto, o limite entre o chão e o concreto ver-
melho que sustenta esse eixo ligante. No chão 
dessa base, encontram-se pequenas arquitetu-
ras acinzentadas, degraus de concreto que ver-
tem do chão de maneira diagonal, apontando 
diretamente contra o corpo, forçando sua saída, 
impedindo-o de permanecer. No limite verme-
lho entre o vertical e o horizontal, o corpo-cor. 
Durante a ação, pessoas circulando em diferen-
tes compassos, veículos passando em diferentes 
direções. Tempos coexistindo, também o tempo 
parado, tão lento que é quase imóvel. Cidade, 
tempos, fluxos, pausas. O corpo-cor estático, en-
quanto o mover acontece.

O corpo ali posicionado é fruto de instabili-
dades e construções; é uma estrutura que abraça 
o elemento orgânico e físico – um esqueleto – e 
o transforma em uma construção homogênea – 
um elemento de composição –, sem perder as 
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qualidades da forma, tornando-as mais resisten-
tes. Tem fisionomia ambígua: estrutura maleável, 
flexível, orgânica, fluida e lisa ao mesmo passo 
que firme, delineada, forte e dura; reforçando os 
limites da arquitetura do espaço, existindo no li-
mite entre corpo e coisa – no mais gentil sentido de 
objetificação de uma forma que possa existir. Esse 
corpo sendo forma de escrever memórias do cor-
po nas memórias da cidade, criando novas corpo-
grafias urbanas mais livres e amplas, consideran-
do as diversas subjetividades como possibilidade.

A referência que nomeia a ação é encontrada 
no trabalho do artista brasileiro contemporâneo 
Cildo Meireles, na obra Desvio para o vermelho 
(1967-1984). Apesar de essa obra se referir a um 
outro momento na história do país, a singular 
visão do artista de entrever as coisas do mundo 
pelos contextos políticos, sociais e culturais em 
seu trabalho ressoa, agora, atrelada a um outro 
contexto. A obra de Meireles é formada por três 
ambientes. No primeiro, o interior de uma casa 
com móveis e uma coleção inteira de objetos 
recolhidos, doados, emprestados, comprados e 
bem organizados (Fig. 5); tudo em tons variantes 
de vermelho. No segundo, um corredor escuro 

com um frasco caído do qual escorre um líquido 
vermelho que cria um trajeto que move o obser-
vador até o terceiro ambiente, onde existe uma 
pia branca desnivelada da qual escorre um líqui-
do também vermelho. 

Fig. 5 - Cildo Meireles, Desvio para o vermelho I: Impregnação, 1967-1984. 
Foto: Pedro Motta.

São tomadas emprestadas as palavras do ar-
tista para identificar a ação, porque o que é feito 
ali também não deixa de ser uma coleção de es-
paços urbanos, como Meireles mesmo diz, “uma 
coleção de coleções”. Os espaços são coletados, 
ressignificados e libertos novamente como ou-
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tra imagem e composição que é tão única por-
que mescla universo e entorno, uma sucessão 
de acontecimentos que só foi possível naquele 
exato tempo. 

Em ambos desvios, as noções de espaço são 
reavaliadas por meio da identificação cromática, 
espaços em que a cor atua como elemento da or-
dem, “a cor é apresentada em sua potência má-
xima, encaminhando a experiência a uma situa-
ção-limite, a ponto de desnaturalizar o espaço” 
(TELLES, 2017). Em Meus desvios para o vermelho, 
o outro é convidado a ver o vermelho em potên-
cia máxima correlacionada ao ambiente urbano 
e ao comportamento no espaço público. Usando 
das palavras de Cildo Meireles, “somos levados 
a romper com uma atitude descorporificada da 
carne da vida; estamos no vermelho” (apud TE-
LLES, 2017), trazendo a aproximação pelo ato 
corporal e a cor como estrutura e vivência pre-
sentes na cidade. 

O corpo passa a ter a cor como sentido, for-
mando a tríade corpo-cor-espaço que se dá em um 
local e de uma forma que não são estipulados a 
priori. A cor da cidade que salta e torna-se um 
corpo-cor + o corpo em carne que se transforma 

em um outro corpo-cor; a união de diferentes 
corpos-cor e diferentes estados de matéria, trans-
cendendo os limites da presença no ambiente 
contemporâneo. A cor não se delimitando a uma 
linha finita, esvaindo-se e tornando-se estrutura 
de si mesma e de outro corpo físico, também real 
e em um tempo próprio. 

Considerando a experiência da vida como 
propulsora de atos poéticos, o corpo mole-estru-
turado próprio da ação serve como orientação 
para a disfunção do cotidiano, sendo meio de es-
tabelecer uma relação viva com a cidade, torcen-
do os limites do corpo e do espaço e ampliando a 
noção da corporeidade. Interrompendo os fluxos 
contemporâneos; obrigando a fazer uma pausa e 
uma quebra no comportamento no espaço cole-
tivo. De acordo com Bachelard (2003, p. 154), 

Que fazemos de mais ao afirmar que um 
ângulo é frio e uma curva é quente? Que a 
curva nos acolhe e que o ângulo muito agudo 
nos expulsa? Que o ângulo é masculino e a 
curva é feminina? Uma pitada de valor muda 
tudo. A graça de uma curva é um convite 

para habitar.
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Afinal, que fazemos demais, se não olhamos 
para os valores poéticos do espaço urbano? A 
graça da cidade é justamente o convite para ha-
bitá-la que fica por fazer. O ambiente programa-
do continua a afastar o contato como forma de 
reforçar impedimentos e barreiras, rejeitando a 
convenção de como é possível estar presente no 
espaço urbano, acionando os sentidos, o corpo 
buscando acomodar-se em uma variedade de 
espaços tomados por cor. Pensando, ainda, na 
geometria dura da arquitetura e o corpo como 
constructo cultural que se desdobra, expande e 
questiona os limites.

Considerações finais
Ambas proposições tratadas nesse artigo têm 

como base o corpo das artistas em circulação e 
exposição no espaço urbano, criando novas for-
mas de se relacionar com a cidade. Proposições 
artísticas como sugestões de novas formas de 
circular, sejam elas deflagradas por pequenos 
papéis distribuídos ou ligadas ao corpo, apon-
tam uma transfiguração no tempo e a busca por 
reinventar e ocupar ambientes urbanos. 

Panfletos aciona outras geografias por um 
meio discreto, uma nota ao pé de uma cidade de 
1,5milhão de habitantes. Já Meus desvios para o 
vermelho, faz corpo com a cidade pela presença 
intensa de um corpo-cor, que dificilmente pas-
saria desapercebido pelo transeunte dos locais 
onde a proposição ocorre. As duas ações são, em 
sua essência, abertas. Não há controle ou busca 
direta pelo retorno de como reverberam no pas-
sante; elas se esvaem após ocorrerem. Nenhuma 
marca, sinal ou rastro delas sobra na cidade. 

As duas proposições se situam nos entre-
meios do tempo e espaço, atraindo alguns olha-
res e buscando a imantação por meio da cor. Esta 
é usada no espaço coletivo como disparadora e 
pode ser vestida ou constituir um pequeno peda-
ço de papel; a busca pode ser pela interação com 
o mobiliário urbano ou solicitar um deslocamen-
to pessoal. Agir a partir da cor; experimentar 
ou reencantar-se com as cores do mundo. A cor 
como espaço imantado, que salta aos olhos e que 
se propõe a gerar um visgo para o olhar. 

O corpo não deve ser visto como recipiente 
de depósito das informações da cidade, mas 
como ponte de troca com o ambiente, seja este 
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corpo um corpo artístico, seja ele vivente corri-
queiro da cidade. Estar na cidade sem uma pos-
tura distanciada, elevada, despercebida, mas 
sim de forma atenta como as proposições poé-
ticas sublinham, em estado perceptivo ao que 
circula e escapa ao planejamento urbano, é fu-
gir do campo de operações programadas e, em 
teoria, organizadas por quem planeja a urbe.  
A percepção de elementos e situações que não é 
normalmente vista pode gerar novas trajetórias 
e captar fragmentos que são passíveis de altera-
ção, trazendo outras representações e intepre-
tações sobre os ambientes.

O contato que temos com o espaço urbano 
nos oferece possibilidades de desenvolvimento 
de pensamento simbólico; recriar e desenvolver 
reflexões sobre o que forma o urbano contempo-
râneo, revelar outras capacidades de como estar e 
como romper com um cotidiano. A hipótese com 
a qual muitas práticas artísticas trabalham é a 
de que ao estarmos mais conscientes e ativos ao 
desenvolver uma relação de proximidade com os 
espaços coletivos urbanos contemporâneos, so-
mos capazes de realizar transformações, abrin-
do-nos para atravessamentos e encontros. Nes-

se estado de atenção que se constroem tensões 
e questionamentos que influenciam na criação 
artística, gerando alguns dissensos coletivos. 
Dissonâncias que, segundo Pechman e Kuster, 
postas em contato com o corpo do artista ou do 
público ou da cidade,

 
vai, ao menos ao longo do resto deste dia, 
incomodá-los com algumas perguntas. 
Para alguns, as perguntas se encerrarão 
em si mesmas, conduzindo a não mais 
do que algum pequeno desconforto. Para 
outros, talvez, elas possam representar uma 
oportunidade de reavaliar o seu cotidiano na 

cidade. (PECHMAN; KUSTER, 2010, p. 83)

As ações tratadas nesse artigo, nas quais o 
corpo em movimento aponta para outros locais 
e situações da cidade ou o corpo se fusiona a 
um elemento urbano, são um convite para que 
observemos como a arte pode questionar a for-
ma de existirmos e nos relacionarmos com uma 
grande metrópole contemporânea. 
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APÊNDICE B – DESVIOS DO CORPO POR UMA 
PORTO ALEGRE VISTA ATRAVÉS DO VERMELHO
BODY DETOURS IN A PORTO ALEGRE SEEN THROUGH THE RED

Marina Costamilan Rombaldi / UFRGS

RESUMO
Este artigo trata de uma ação urbana artísti-

ca pessoal realizada no espaço público da cidade 
de Porto Alegre, em 2020, propondo desvios na 
urbe a partir de uma paleta de vermelhos. Ten-
do como base a proposição e o desenvolvimento 
de dois conceitos, que são corpo-cor e corpo mo-
le-estruturado, este estudo aponta a arte como 
orientação para a disfunção do cotidiano e como 
forma de experienciar e habitar a cidade, esta-
belecendo uma relação mais viva com o espaço 

e ampliando a noção de corporeidade. Em para-
lelo com trabalhos de artistas como Valie Export, 
Hélio Oiticica e Cildo Meireles, também propõe 
formas de desenvolver o cruzamento entre corpo 
e espaço coletivo, considerando outros elemen-
tos como disparadores, como a cor e a forma. 

PALAVRAS-CHAVE 
Ação urbana; Corpo-cor; Corpo mole-estru-

turado; Desvios.
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ABSTRACT
This article presents a personal artistic urban 

project performed out in the public space in the city 
of Porto Alegre, in 2020, proposing detours in the 
city from a pallet of reds. The base is the proposition 
and development of two concepts: body-color and 
soft-structured body, which aim at art as a guide for 
the dysfunction of everyday life and as a way to ex-
perience and inhabit the city, establishing a livelier 
relationship with the urban space and expanding the 
notion of corporeality. Alongside the work of artists 
as Valie Export, Hélio Oiticica and Cildo Meireles, 
it also proposes ways to cross the body and collective 
space, considering other elements as triggers, such as 
color and shape.

KEYWORDS
Urban action; Body-color; Soft-structured 

body; Detours.

Partindo da ideia de que a memória e as sen-
sações do corpo podem não ser fixas ao longo do 
tempo e que muitos dos movimentos realiza-
dos no dia a dia são despertados por estímulos 
externos constituídos a partir de forças que não 
partem do nosso próprio corpo, pode-se pensar 
que “o corpo que se desloca não se conserva im-
pune” (FARIA, 2013, p. 44). À medida que nos 
deslocamos pela cidade, podemos desenvolver 
formas de estabelecer uma relação mais profun-
da e intensa com o externo. Quanto mais atentos 
estamos ao que nos circunda e quanto mais com-
preendemos o entorno, maiores são as possibili-
dades de constituirmos movimentos e posturas 
em resposta a isso. Pode soar um tanto caótico, 
mas vivenciar a cidade cotidiana de forma não 
automática faz com que algumas coisas não es-
capem aos sentidos e tornem-se relevantes para 
a pesquisa em poéticas visuais. 

Por meio da arte, pretendo pensar em formas 
de resistência para além do sentido da ideia bá-
sica e já sacralizada de público versus privado ou 
de espaços institucionais versus espaços livres. 
Desejo refletir, sugestivamente, sobre um con-
junto de ações e posturas que estão coligados ao 
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nosso corpo enquanto cidadãos, e ao meu corpo 
enquanto artista, que podem ser veículo de des-
vios dentro de uma cidade milimetricamente 
organizada e que desconsidera as diversas subje-
tividades individuais como possibilidades. Per-
mitindo, por meio do corpo, explorar outras ca-
madas mais complexas e profundas que atuam 
diretamente na malha urbana e, por consequên-
cia, podem alterar o sistema em que vivemos. 
Apreender o espaço de outras formas, debater 
encontros e desencontros, desterritorializações, 
apropriações, tempos e fluxos. 

Desse modo, as ideias deste estudo estão es-
truturadas a partir da ação artística Meus desvios 
para o vermelho (2020), que realizei no espaço 
público de Porto Alegre, sendo a primeira ação 
integrante de um conjunto de proposições artís-
ticas pensadas a partir de e para essa cidade. 

A caminhada e a circulação de rotina propu-
seram o reconhecimento do território da cidade 
e, durante esses trajetos, por diversas vezes, o 
olhar foi fisgado pelas cores e formas do mobi-
liário urbano que contrastavam com a compo-
sição acinzentada e rígida. Essa ação artística 
corresponde ao desejo de habitar e ocupar com 

o corpo alguns desses espaços da cidade de ma-
neira não programada e não organizada, utili-
zando a cor e a forma como disparadores.  
Esses pontos de cor na urbe foram coletados e 
arquivados, sendo a cor escolhida de forma in-
tuitiva, pensada como dimensão infinita e para 
além dos valores psicológicos que a estruturam. 
A aproximação do corpo com a cor do corpo da 
cidade em uma relação quase mimética foi feita 
por meio da confecção de um figurino projetado 
especialmente para a ação. Essa proposição ar-
tística ocorreu a partir de um mapa traçado de 
um ponto inicial a um ponto final de destino da 
mesma cor, passando por locais que pudessem, 
de alguma forma, tornar-se parte da possibilida-
de de ver Porto Alegre através do vermelho. 

Meus desvios para o vermelho (Figura 1) é uma 
ação que se apoia em três instâncias que vem se 
constituindo ao longo da pesquisa desde 20191: 
corpo, cor e espaço, e se sustenta a partir de dois 
conceitos ainda em desenvolvimento: corpo-cor e 
corpo mole-estruturado.

1   Este artigo é um recorte da 
pesquisa em desenvolvimento 
desde 2019 no Curso de Mes-
trado em Artes Visuais na área 
de concentração de Poéticas Vi-
suais, no Programa de Pós-Gra-
duação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, sob orien-
tação da Profa. Dra. Claudia Vi-
cari Zanatta. A autora também 
integra o grupo de pesquisa 
Cnpq Poéticas da Participação. 
Ver mais em: https://cidada-
niaearte.wixsite.com/ufrgs/.
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Na ação artística, o corpo-cor é entendido 
como um corpo que não é mais uma identida-
de, mas assume a forma e a potência da cor. Per-
cebendo a cor no objeto, no outro, no mundo;  
porém que não se delimita a uma linha, esvai-se, 
escorre e torna-se estrutura de si mesma e de um 
outro corpo físico, real e orgânico. Um corpo que 
se apropria do espaço; sendo corpo como totali-
dade e a cor como gesto. Já a ideia de mole-estru-
turado serve como orientação para uma disfunção 
do cotidiano. Em termos de experiência, é pla-

Figura 1. Ação Meus desvios para o vermelho, por Marina Rombaldi, Porto Alegre, 2020.  
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi.  

Acervo pessoal da artista.

taforma para estabelecer uma relação viva com 
o espaço, buscando torcer os limites do corpo e 
ampliar a noção da corporeidade. O corpo assu-
me a forma mole-estruturada para determinar-se 
em novas estruturas, transformando-se em uma 
forma que não é a original, numa temporalidade 
distinta – existente só pelo tempo em que está 
esculturalmente e firmemente posta – conferin-
do e assumindo o seu lugar no espaço, próprio 
do existir na ação. Sendo um simulacro do corpo, 
uma enganação sobre a forma e um cruzamento 
de sentidos.  

Acionada pelo trabalho da artista austríaca 
Valie Export, Meus desvios para o vermelho se forta-
lece, também, ao transitar no mundo através do 
corpo. O trabalho referência, Body Configurations 
(1976), que consiste em ações que tomam lugar 
na cidade, dentro de ambientes ou na natureza, 
nas quais ela utiliza o seu corpo de uma manei-
ra quase que escultural para linear e sublinhar 
limites, espaços e indicar as poderosas restrições 
das construções ao seu redor (Figura 2). Colocan-
do seu corpo no espaço público, são reveladas 
as relações de poder e controle que habitam as 
construções e as ruas, adicionando uma dimen-
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são conceitual em que o corpo torna-se um lápis 
desenhando linhas. Apesar de as ações serem 
designadas para definir a cultura conformista da 
Áustria em um período pós-guerra, Valie Export 
tensiona o individual e o ideológico, e as forças 
que definem a realidade urbana, registrando os 
efeitos psicológicos dos ambientes construídos e 
dos ambientes naturais (MUELLER, 1994). Essa 
atenção direcionada para as forças e limites exis-
tentes no espaço coletivo também surge em Meus 
desvios para o vermelho, em que um corpo busca 
acomodar-se em uma variedade de estruturas no 
espaço, pensando até mesmo a geometria dura 
da arquitetura e o corpo como constructo cultural 
que se desdobra e se expande em espaços que não 
foram propriamente construídos para esse estar.

Escolho utilizar a sensibilidade da palavra 
como guia da experiência, buscando referência 
no artista brasileiro contemporâneo Cildo Mei-
reles, por sua singular visão da arte como ele-
mento fundamental de conexões e sentidos, bem 
como os contextos políticos, sociais e culturais 
que aparecem em seu trabalho. Sua obra Desvio 
para o vermelho (1967-1984) ressoa, neste mo-
mento, atrelada a outro contexto, rebatendo nes-
ta pesquisa como instrumento, modo e matéria; 
um procedimento que ecoa.  

A ideia dessa obra nasceu em 1967 e foi exe-
cutada em diferentes versões desde 1984. Em 
um confronto de organizações e sensações, é 
formada por três ambientes. O primeiro espaço, 
Impregnação (Figura 3), é composto pelo interior 
de uma casa com todos os móveis e uma coleção 
inteira de objetos vermelhos recolhidos, doados, 
emprestados e comprados, milimetricamente 
organizados. Há, no chão, um tapete vermelho 
que transpõe a sensação de casa e abrigo, já que, 
ao visitante, é solicitado que se mantenha des-
calço. Toda a luminosidade e cor do primeiro es-
paço cessam, e o visitante é guiado ao segundo 
ambiente, Entorno, no qual há um corredor es-

Figura 2. Valie Export, Body configurations in Architecture, 1976.
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curo e um frasco caído ao chão de onde escorre 
um líquido vermelho. Esse líquido cria um traje-
to que move o observador até o terceiro espaço, 
Desvio, também escuro, em que se encontra uma 
pia branca desnivelada de onde corre um líquido 
que, como os demais, é vermelho. 

A partir da descrição da obra de Meireles, po-
demos ter algumas noções que apontam a arte 
como experiência. Sem narrativas, a cor é o ele-
mento estruturante. A ideia de desvio, de acordo 
com Marco Antônio de Andrade (2007), pode ser 
entendida como uma interpenetração e hibridi-
zação dos ambientes, um espaço que se derrama 
sobre o outro. 

É importante considerar que a obra foi desen-
volvida em um contexto político muito marcante 
no Brasil, época de medo, violência e agressões do 
período do regime militar de 19642. O vermelho 
emerge com conotação e metáfora de agressão 
e opressão – ainda que a arte de Cildo Meireles 
não seja panfletária. Mesmo que a manifestação 
política não seja o tema central, as possibilida-
des de leitura, nesse viés, são existentes devido à 
dramatização de uma realidade criada pela pró-
pria obra. Apesar disso, resta-nos refletir sobre 
o que o artista diz, que “em última análise qual-
quer trabalho é político” (FURLANETO, 2014 
apud LEITE, 2019).  

Em Desvio para o vermelho, a cor está direta-
mente ligada à arquitetura e ao espaço no qual 
ocorre, da mesma forma que em Meus desvios 
para o vermelho. Em entrevista para a Revista 
Carbono, o artista diz:

Eu imaginei que, de repente, você estava 
numa sala, e, não interessava saber por que 
razão, todos os objetos eram vermelhos. Eu 
queria o máximo possível de tonalidades de 
vermelhos “naturais”. [...] vai ter essa cor, o 

Figura 3. Cildo Meireles, Desvio para o vermelho I: Impregnação, 1967-1984. 
Foto: Pedro Motta. 

Coleção Inhotim.

2   Desvio para o vermelho foi 
comprada pelo acervo do Insti-
tuto Inhotim, onde está exibida 
permanentemente desde 2006. 
É importante refletir sobre a 
obra, dados os seus conceitos 
e proposições, a postura do ar-
tista e o fato de ela estar situada 
e sob responsabilidade de um 
espaço no qual o empresário 
e idealizador e alguns de seus 
familiares tenham sido denun-
ciados, no ano de 2013, por en-
volvimento em esquemas de la-
vagem de dinheiro proveniente 
da sonegação de contribuições 
previdenciárias. Ver mais em: 
http://www.mpf.mp.br/mg/sa-
la-de-imprensa/noticias-mg/
mpf-mg-empresario-idealiza-
dor-do-museu-de-inhotim-e-
-condenado-por-lavagem-de-

-dinheiro. 
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líquido que sai da garrafa vai ter essa mesma 
cor e o líquido que vai sair da pia inclinada 
vai ter a mesma cor, você cria unidade. [...] 
Quer dizer, de uma certa maneira, a garrafa 
explica a sala, mas na verdade o que ela 
introduz é a ideia de horizonte perfeito que 
é a superfície de um líquido em repouso. 
E, caminhando mais, você chega nessa pia 
que desmente justamente essa ideia de 
horizonte perfeito, e introduz esse desvio. 
Na verdade, o que acontece são desvios de 
desvios, assim como a primeira sala, que é 
uma coleção de coleções. [...] A ideia do título 
veio depois. Já estava pronta, precisava de 
um titulo, e eu me lembrei dessa expressão 
da física (MEIRELES, 2013, grifo do autor, 

não paginado)3.

Tomo emprestadas as palavras de Cildo Mei-
reles porque, de certa forma, o que resulta da 
ação proposta em Porto Alegre também não dei-
xa de ser uma coleção de espaços urbanos. Os 
espaços da cidade são coletados, remontados, 
recriados e libertos como outra imagem e com-
posição únicas através da fotografia, levando em 
conta todo o entorno que só foi possível naquele 
exato momento da ação. 

3   De acordo com Borges (2014, 
p. 71), o termo desvio para o 
vermelho “corresponde a uma 
alteração na forma como a fre-
quência das ondas de luz é per-
cebida por um observador em 
movimento de distanciamento 
em relação à fonte emissora”. 
Nas palavras do artista em en-
trevista concedida para a revista 
eletrônica Carbono (2013, n.p.), 
na física essa expressão é um 
padrão utilizado para saber a 
distância de sistemas, galáxias, 
corpos celestes em geral. Por ter 
o comprimento de onda maior, 
o vermelho é o que menos se 
desvia quando decomposto, 
sendo utilizado pela física como 
medida de distância.

Uma reavaliação da noção de espaço por 
meio da identificação cromática também é feita, 
bem como realizou Cildo Meireles; ou seja, “a cor 
é apresentada em sua potência máxima, enca-
minhando a experiência a uma situação-limite, 
a ponto de desnaturalizar o espaço” (TELLES, 
2017, p. 291). Em Meus desvios para o vermelho, 
o outro é convidado a viver o vermelho em po-
tência máxima correlacionada ao ambiente e ao 
comportamento no espaço público. Dessa for-
ma, o corpo artístico posicionado no mobiliário 
urbano é fruto de instabilidades e construções, 
assumindo estados impermanentes, passando 
de um modo de ser e estar a outro, sendo ativado 
pela sinergia da cor e pela forma do espaço. 

Os conceitos mole-estruturado e corpo-cor 
estão diretamente ligados à metodologia que 
implicou no desenvolvimento de uma estrutu-
ra que envelopasse esse corpo físico e o trans-
formasse em um elemento de composição, mas 
sem perder as qualidades da forma, tornando-as 
mais resistentes. Assim, a fisionomia desse corpo 
tornou-se ambígua: maleável, flexível, orgânica 
e lisa ao mesmo passo que firme, delineada, forte 
e rígida. Salientando os limites da forma, con-
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tornando as linhas, substituindo a pele; porém, 
extravasando os limites da forma humana. Uma 
estrutura que existe no limite entre corpo e coisa – 
no melhor e mais gentil sentido de objetificação 
de uma forma. 

O corpo mole-estruturado, presente na ação, 
traz uma ideia de ilusão, sendo para a percep-
ção háptica uma estrutura flexível, e para a 
percepção visual, algo rígido. A respeito disso, 
no contexto da arte contemporânea, utiliza-se, 
frequentemente, o conceito de simulacro. Jean 
Baudrillard refletiu sobre essa ideia de simula-
cro principalmente pelo viés das tecnologias e 
da informação e de uma sociedade que substitui 
toda ou parcialmente sua realidade e seus sig-
nificados por símbolos, introduzindo a ideia de 
que simular é fingir uma presença ausente, criar 
uma imagem que não possui um corresponden-
te na realidade. Nesse contexto, o corpo físico, 
orgânico e tenro – a realidade – cede lugar a um 
corpo que simula uma escultura. Desse modo, 
o corpo mole-estruturado presente na ação é um 
corpo que simula e dissimula, sendo parte de um 
processo de produção de sentidos. Segundo Bau-
drillard (1991, p. 9-10):

Dissimular é fingir não ter o que se tem. 
Simular é fingir ter o que não se tem. 
O primeiro refere-se a uma presença, o 
segundo a uma ausência. [...] Logo fingir, 
ou dissimular, deixam intacto o principio 
da realidade: a diferença continua a ser 
clara, está apenas disfarçada, enquanto que 
a simulação põe em causa a diferença do 
verdadeiro e do falso, do real e do imaginário.

 
Sobre simular e fingir, apoio-me, também, no 

conceito trompe l’oeil. Esse termo francês muito 
esteve presente no universo da arte, significando 
‘enganar o olho’, estando extremamente ligado 
à pinturas que criavam a ilusão de um objeto ou 
cena serem reais. Quando, diante de um trompe 
l’oeil, percebemos uma semelhança que se des-
constrói, passando a uma representação da ima-
gem que dá lugar a uma coisa que não é o que 
aparenta. É o desfalecimento da realidade, cau-
sando engano e ilusões, conduzindo o olho de tal 
forma que percorra o plano ilusório, sendo sur-
preendido pelo plano real e vice-versa (ROZISKY; 
ALVES; SANTOS, 2017).
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Esse corpo chamado mole-estruturado pode 
ser visto como um trompe l’oeil em sua versão 
contemporânea: um corpo que engana os olhos e 
entrecruza os nossos sentidos. Podendo ser pen-
sado, inclusive, por meio do conceito de mime-
se – não no sentido utilizado no campo da arte, 
mas apropriado diretamente da biologia. O mi-
metismo é uma característica adaptativa de ani-
mais ou plantas de imitar padrão de cores, odor, 
emissão de sons e características físicas de outro 
organismo para se assemelhar a ele e obter dife-
rentes vantagens. 

Os termos simulacro, trompe l’oeil, mimese; 
todos eles, guardadas às devidas proporções, 
indicam uma associação à imagem e uma certa 
encenação que ali acontece. É a experiência por 
meio da qual o observador pode atingir determi-
nadas percepções sobre a ação urbana proposta, 
em que aquilo que está como objeto – o corpo 
mole-estruturado – transforma-se e deforma-se 
de acordo com diferentes pontos de vista. 

Considerando isso e a experiência da vida 
como propulsora de atos poéticos, pensemos 
uma relação com o urbano e com os elementos 
arquitetônicos muito mais baseada no como do 

que no que, atentando à forma como nos movi-
mentamos e nos fazemos presentes na cidade. A 
partir do corpo mole-estruturado, estabelece-se 
um diálogo entre corpo e espaço, que vai do in-
terior para o exterior e volta, estabelecendo uma 
rede cíclica diretamente ligada à forma e à cor.

Dessa maneira, o corpo-cor aponta para o 
habitar nessas estruturas já existentes e não 
percebidas no espaço urbano contemporâneo, 
tensionando e reordenando as ideias de solidez, 
flexibilidade e ocupação da cidade, utilizando 
a cor como elemento que une e que, também, é 
disparadora do movimento. Apontando para es-
ses espaços de forma que se encontrem mais di-
retamente ligados ao corpo, a ação artística ini-
cia-se e constrói-se no mover na cidade e assume 
o poder de deslocar e inventar, privilegiando 
alguns aspectos e ocultando outros de maneira 
material ou poética (Figura 4). 

Figura 4. Ação Meus desvios para o vermelho, 2020, por Marina Rombaldi, Porto Alegre, 2020. 
Fotografia: Desirée Ferreira. Edição: Rodrigo Onzi. 

Acervo pessoal da artista.
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Na ação realizada, o corpo artístico, platafor-
ma propositora dessa sensorialidade, é o para-
-raios da explosão da cor, é veículo de comuni-
cação com o mundo, modo de experienciar a cor 
em todos os sentidos. Assim sendo:

A síntese de todos os sentidos efetuado pelo 
corpo ao perceber o mundo. Assim como um 
binóculo une duas imagens monoculares, 
o corpo sintetiza “imagens” fornecidas por 
cada sentido (BRAGA, 2007, p. 118, grifo do 

autor).

Dessa primeira ação em Porto Alegre, fizeram 
parte diversos locais, como a base do viaduto Ti-
radentes; partes do mobiliário urbano no bairro 
Bom Fim; bancos na praça próximos ao túnel da 
Conceição; corrimão e rampa do viaduto nas re-
dondezas da Rodoviária, entre outros espaços4.

É com essa perspectiva transformada a 
cada novo contato com o mundo que brota a 
capacidade de uma sinestesia entre corpo e 
espaço. Hélio Oiticica é artista referência para 
pensar a arte como estrutura orgânica, não ob-
jetos e, também, na exploração do campo subje-
tivo. Sem intenção de realizar um apanhado de 

4   Fragmento retirado do relato escrito pela autora Marina Rombaldi, dois dias após a realização desta ação: “Nos dire-
cionamos à Praça Largo Dr. Adayr Figueiredo. Chegando lá, tornei-me esse corpo vermelho e decidi iniciar a ação. Em um 
primeiro momento senti-me travar ao deparar-se com os brinquedos de escalar de ferro, algo ali fugia completamente da 
minha noção de mundo e do meu planejamento [...] comecei a brincar, moldar, dobrar, encaixar-me naqueles vazios e for-
mas. Minha respiração era ofegante, empolgada, curiosa e sentia-me como qualquer outra coisa que não parecia ser o meu 
corpo. Sentia-me algo, uma forma, uma cor. Do brinquedo de escalar fui para o balanço, do balanço para a gangorra, da 
gangorra para a grade – na qual não consegui me equilibrar e despenquei, sujando toda a roupa de terra logo na primeira 
ação. Voltei, retomei a postura e debrucei-me sobre aquele elemento. Comecei a perceber, depois de um tempo e tanto, os 
olhares travando em mim. Um homem em situação de rua que dormia no banco da praça levantou, ajeitou suas coisas e 
sentou-se com a atenção e o corpo direcionados a mim, cuidando todos os passos que eu dava, todos os movimentos que 
eu fazia, todas aquelas coisas que eu estava me tornando. Um outro homem que limpava a praça parou o que fazia e por 
todo o tempo esteve também a perceber meu corpo se comportando no espaço. Diversas outras pessoas também passa-
ram por ali, e essa atividade não comum não foi suficiente para interromper suas vidas. Sinergia talvez seja uma palavra 
que possa ser usada para descrever essa ação como um todo. Lembro de perguntar-me, em silencio, há quanto tempo eu 
não permitia meu corpo de ser e estar de outras formas no espaço que não aquelas que conheço ou estou acostumada.  
A mimese, a semelhança entre a forma que eu assumia quando vestida e aquela construção do espaço, despertava as infi-
nitas possibilidades de estar presente que eu jamais permitiria que acontecessem se não fosse a cor o disparador. Percebi, 
além disso, que a imaginação permite infinitas formas e dobras e posturas de o corpo estar ali grudado àquela cor, mas o 
planejamento não passa de uma utopia; é o momento do olhar, da identificação e da aproximação com aquele outro corpo 

semelhante que desperta as possibilidades do agir” (2020, no prelo).
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obras e projetos do artista ao longo de sua vida, 
nos apeguemos à dilatação das capacidades do 
sujeito, à proposição de exercícios criativos de 
vivência e percepção e ao viver de forma não pro-
gramada presentes em sua arte (BRAGA, 2011). 
Os trabalhos de Oiticica, em conjunto de obras 
ou em sua individualidade, propõem o gesto da 
imanência do ato corporal. 

Pensando na ação urbana proposta, a criação 
pelo ato corporal traz a transformação do espaço 
onde ocorre e dos sujeitos, sendo a própria pes-
quisadora um desses sujeitos. Nesse contexto, é 
importante olhar a cor como estrutura, abrigo e 
vivência, que ganha destaque na obra de Oiticica 
e, também, é reforçada nessa ação. Sobre a estru-
tura-cor, o artista nos diz que: 

A cor é uma das dimensões da obra. É 
inseparável do fenômeno total, da estrutura, 
do espaço e do tempo, mas como esses 
três é um elemento distinto, dialético, 
uma das dimensões. Portanto possui um 
desenvolvimento próprio, elementar, pois 
é o núcleo mesmo da pintura, sua razão de 
ser. Quando, porém, a cor não está mais 
submetida ao retângulo, nem a qualquer 

representação sobre este retângulo, ela 
tende a se «corporificar»; torna-se temporal, 
cria sua própria estrutura, que a obra passa 
então a ser o «corpo da cor» (OITICICA, 

1960, grifo do autor)5.

Nesse sentido de corporificação da cor, a cor 
transforma-se literalmente em um corpo-cor. 
Suzana Vaz6, sobre o trabalho de Hélio Oiticica, 
escreveu que é importante que a cor se torne 
viva e carregue um tempo e vontade interiores 
e próprios, pulando de um estado estático para 
algo maior, “numa busca da ‘dimensão infinita 
da cor’” (VAZ, 2011, p. 79-80). Essa ideia de di-
mensão também auxilia a tornar mais clara a no-
ção de que tipo de corpo-cor proponho. 

Já diria Michael Asbury7, “Hélio não tinha 
ginga”. Talvez, todos nós não tenhamos ginga 
até que experimentemos um gingado através de 
alguma coisa. O gingado do som, da cor, da rua 
e dos desvios; ou o gingado que o espaço e a for-
ma estrutural do urbano em nós fazem brotar. 
Um devaneio que advém dos objetos do mundo 
e é capaz de ativar uma potência criativa; ou um 
gingado, quem sabe? 

5   Hélio Oiticica. Aspiro ao 
grande labirinto, Rio de Janei-
ro: Rocco, 1986, p. 23. Trecho de 
texto escrito em 5 de outubro 
de 1960. Trecho encontrado no 
catálogo da exposição tempo-
rária “Hélio Oiticica: o museu é 
o mundo” (2013), no Museu Co-
leção Berardo em Lisboa, Portu-
gal. Disponível em: https://pt.
museuberardo.pt/sites/default/
files/documents/folha_de_sala_
helio_oiticicapt.pdf. Acesso em: 
22  abr. 2020.

6   VAZ, Suzana. HO|ME: Hélio 
Oiticica e Mircéa Eliade, Ten-
dência para o concreto: mitolo-
gia radical de padrão iniciático. 
In: BRAGA, Paula (org.). Fios 
Soltos: a arte de Hélio Oiticica. 
1ª Edição. São Paulo, Perspecti-
va, 2011. p. 67-92.

7   ASBURY, Michael. O Hélio não 
tinha ginga. In: BRAGA, Paula 
(org.). Fios Soltos: a arte de Hé-
lio Oiticica. 1ª Edição. São Paulo, 
Perspectiva, 2011. p. 27-51.
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O corpo-cor traz essa ideia de vida que a cor 
tem como presença, dimensão infinita, ação e 
sensação. Não no sentido da abstração da cor em 
sua forma, mas do conhecimento que temos do 
que é uma cor; com foco no que se constrói no 
próprio agir e tem qualidades próprias no cam-
po da percepção; um corpo-cor, não no sentido 
experimental, mas experimentável, sendo ativo 
no sentido de dentro para fora.

Considerações finais

Tratando-se da cor e, em específico, do ver-
melho, busco aparatos que me façam pensar 
na essência do elemento. É essa ideia de trans-
formar os estímulos sensoriais em objetos de 
pesquisa e a vasta possibilidade de linguagens 
culturais que possam estar relacionadas à cor 
que busco deixar em aberto. Não podendo fa-
zer com que o leitor ou o observador livre-se de 
toda uma carga cultural indireta, e dado o fato 
de que essas correlações existem e sempre exis-
tirão, atenho-me aos diferentes estímulos que 
acredito poderem ser transformados em ques-
tões artístico-poéticas. 

A partir de ambos Desvios, tanto o que se re-
fere ao espaço interno quanto ao que é levado ao 
ambiente público, é possível pensar a arte como 
potência criadora de topografias visuais que 
subvertem as fronteiras, sejam elas quais forem, 
abrindo uma série de possíveis comportamentos 
e posturas que dialoguem com elementos presen-
tes nesses espaços. A cor vermelha como signo 
disparador aponta os tantos desvios que podem 
ser feitos para que o nosso corpo escape a ordem e 
seja carregado para experiências mais desconfor-
táveis, ou experiências que, ao menos, possam ir 
contra o sistema organizacional da cidade.   

O corpo inseparável do aparato cultural é 
veículo de apreensão, experimentação e diálo-
go com o mundo. Christine Greiner (2012, p. 43) 
ressalta que o ambiente e o corpo mutualmente 
evoluem e interferem um no outro, “ambos são 
ativos o tempo todo.”. Quando tratamos de uma 
situação ou uma encenação criada no corpo cul-
tural coletivo, pensamos, então, um sistema de 
esquemas e de experiências que invadem as es-
truturas pré-concebidas. 

A estrutura do corpo como base, transfor-
mada em um corpo mole-estruturado, é capaz de 
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criar situações e encenações baseadas na ideia de 
simulacro, mesclando-se ao espaço em uma ati-
tude quase mimética; enquanto o corpo-cor dis-
para o cruzamento entre corpo e espaço que in-
teragem, imitando e limitando e sendo imitado 
e limitado pela cidade, criando correlações ca-
pazes de transformar a compreensão de mundo. 
Esses dois conceitos formam um quase-manual 
de outras possibilidades de se estar presente nos 
ambientes e perceber o espaço em que se vive.  

Pensando a cidade como um corpo no qual 
residem diversas possibilidades de ocupação, 
quem por ali perambula e circula, acumula e 
cria diferentes corpografias por suas diversas ex-
periências e formas de se relacionar com esses 
espaços urbanos (JACQUES, 2008). Quando se 
coloca em questão o propósito da experiência 
urbana por meio de estudos da cor e da forma, 
estimulam-se experiências não cotidianas den-
tro de espaços de território cotidiano. 

Essa atuação não projetada resulta em refle-
xões que vão do campo micro ao macro como 
um pêndulo. Da cor para o espectro de cores; 
do corpo para a cartografia; do individual para 
o coletivo, do ordinário para o poético. A partir 

do reconhecimento desses totens urbanos, cria-
-se uma colagem do corpo à matéria que profe-
re alterações no campo da experiência. É o cor-
po transformado em cor e estrutura – o micro 
– moldando-se a um outro corpo que pertence a 
um espaço – que é macro. Articulando os senti-
dos e reconhecendo, além de tudo, a cor e forma 
através do mover do corpo.
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APÊNDICE C – MAPA CONCEITUAL





Figura 1 – Corte e divisão do corpo-cor amorfo, Porto Alegre (2021).
Edição: Rodrigo Onzi.

Arquivo pessoal da artista (2021).

APÊNDICE D - PRODUÇÃO FINAL DE VERMELEJAR



Figura 2 – Processo artesanal de moedura 
da semente de urucum para extração do 
pigmento, Porto Alegre (2021).
Edição: Rodrigo Onzi.
Arquivo pessoal da artista (2021).



Figura 3 – Processo de pigmentação das páginas do volume Vermelejar, Porto Alegre (2021).
Edição: Rodrigo Onzi.

Arquivo pessoal da artista (2021).



Figura 4 – Registros do Vermelejar, Porto Alegre (2021).
Edição: Rodrigo Onzi.

Arquivo pessoal da artista (2021).



Figura 5 – Cartão com as orientações para Vermelejar, 9x14cm (2021). 
Arquivo pessoal da artista (2021).

Figura 6 – Convite para a banca de defesa (2021).
Arquivo pessoal da artista (2021).






