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Resumo
Esta proposta de paper tem como objetivo discutir quais as novas leituras
possíveis de serem feitas a partir da relação sujeitos e espaço público nas
cidades contemporâneas. Busca-se compreender as ações, experiências e
vivências de intervenção urbana que estão nos cenários das cidades
contemporaneamente. As intervenções artísticas que dialogam com a cidade,
denominadas aqui de gentilezas urbanas, são experiências e ações, coletivas e
individuais, de vivência das ruas e dos equipamentos urbanos, tais como
praças, parques, ruas, avenidas, bairros e outros espaços de caráter público e
de uso coletivo que ressignificam o estar e viver na cidade, especialmente para
seus criadores. Fortaleza, capital do Ceará, é o espaço de agenciamentos da
pesquisa, cidade que se destaca no cenário nacional pelo turismo, crescimento
econômico, mas também pelos alarmantes números da desigualdade social e
eventos violentos. O percurso metodológico buscou seguir as pistas e ir ao
encontro as ações e intervenções que, na contramão do discurso de cidade
violenta, insistem e persistem em ocupar o espaço urbano. Tal recorte aponta
como desdobramentos o potencial que as cidades tem de se reinventar e
construir “rotas de fuga” aos processos que tentam lhe calar.
Palavras-chave: Cidade. Espaço Público. Intervenções Urbanas.

Interlocuções com a(s) cidade(s)

Tal qual Marco Polo (Calvino, 1990), viajante e cronista das cidades, o
pesquisador da cidade olha para o urbano como quem explora novas paisagens,
desbravando e maravilhando-se com o desconhecido. Se flanar é circular pela
cidade, deixando-se afetar ou impressionar pelo que a atmosfera urbana
proporciona, é possível pensar o pesquisador urbano como um flâneur, pois
este “entre os muros dos prédios, vive, experimenta, reconhece e inventa tanto
quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro paredes” (BENJAMIN, 1989, p.
194).

O cientista social ocupa o lugar do “entre”: vivencia e problematiza,
simultaneamente, o mundo social, passeia entre discursos oficiais e as “rasuras”
dos sujeitos. Nesse sentido, a pesquisa social deve trabalhar “com” e não
“sobre”, incluindo a dimensão da relação nesse processo, “onde o estudo de é

um processo de alteridade, estudar com um processo de união. O primeiro é
transitivo, o segundo intransitivo” (INGOLD, 2015, p.323).

Pesquisar “com” é estar em busca de outra postura junto aos
interlocutores, mas é também construir um diálogo com a cidade, percebe-la
como interlocutora, indaga-la e esforça-se em ouvir suas respostas, ecos, ditos
e não ditos.

É a partir desta perspectiva que se busca a experiência teóricometodológica deste trabalho. Enquanto empreendimento que diz respeito à
cidade, esta tarefa envolve também experimentação e problematização. Afinal, a
pesquisadora, moradora da cidade da pesquisa em questão, também é
“afetada” pelas situações que tenta compreender e descrever.

Sobre os afetos do trabalho de pesquisa, Fravet-Saada (2005) comenta
que deixar-se afetar é “instrumento de conhecimento” nada tem a ver com
empatia é participação: “esse lugar [do nativo] e as intensidades que são ligadas
tem então de ser experimentados: é a única maneira de apróximá-los”
(FRAVET-SAADA, 2005.159). Há lugares de intensidade na cidade que não
são acessíveis ao pesquisador somente pela observação, é necessário vivenciálos e as intervenções urbanas, a saber, a pixação, o graffiti, a street art, a
performance, etc são deste tipo.

A arte urbana joga com o habitual, provoca a surpresa, promove o
inesperado, o re-uso. Este jogo não é apenas da ordem da observação, mas
precisa ser vivenciado, experimentado para ser descrito, uma vez que “a arte
urbana é [...] um modo de construção social dos espaços públicos, uma via de
produção simbólica da cidade, expondo e mediando suas conflitantes relações
sociais” (PALLAMIN, 1998, p13).

As cidades, o modo de vida urbano e o espaço público enquanto
categorias analíticas ocupam um lugar consolidado nas ciências sociais. A
tradição discursiva entorno destes temas abrange desde costumes e

comportamentos próprios a vida nas cidades, passando por politicas de
planejamento urbano e dimensões sócio políticas da convivência coletiva. A
cidade é, portanto, catalisadora de insigths.

Ainda sobre esta tradição que se dedica ao urbano, é comum a cidade
aparecer sob a ótica do anonimato, da impessoalidade, do desencontro
(MAGNANI, 2002). A cidade, sob esta ótica, é pano de fundo, palco para os
acontecimentos. É possível pensar a cidade sob uma lógica inversa? Vê-la
como interlocutora, agenciadora de experiências?

Para Simmel (2001), a metrópole engendraria uma sociabilidade e uma
atitude psíquica na qual a indiferença para com as novidades e estímulos que a
vida urbana apresenta é a característica principal. Esta indiferença, a qual o
autor chama de atitude bláse é uma defesa, pois do contrário o individuo não
saberia lidar com a quantidade de estímulos que a cidade oferece.

Ser blasé é ter uma relativa liberdade que a indiferença proporciona. A
atitude blasé carrega consigo um sentido de agência, de mediação entre
subjetividade e objetividade e, nesse sentido, chama atenção para o seu
contrário, ou seja, para as situações em que indiferença ou a reserva mental
dão lugar à surpresa, ao inesperado e a à admiração proporcionada
especialmente pela cidade. A rua como local da inovação cultural, da gestação
de novas ideias, comportamentos e atitudes resiste às tentativas de silencia-la.

Porém, se a cidade também é capaz de influenciar a subjetividade de
seus moradores criando uma “vida mental” que se constrói na vivencia urbana é
possível que ela potencialize afectos. Na discussão de Espinosa, os affectus
são a forma concreta do desejo, é a modificação sofrida, ou seja, uma condição
adquirida por uma ação externa. Somente um corpo pode afetar outro: “por
essência, o corpo é relacional: constituído por relações internas e externas com
outros corpos e por afecções, ou seja, pela capacidade de afetar outros corpos
e por eles ser afetado sem se destruir” (CHAUÍ, 1995, p.50-51).

Em diálogo com esse contexto, o corpo-cidade em interação com o
corpo-sujeito sai da condição de cenário e assume uma posição ativa, de
interlocução, uma vez que suas dimensões material e imaterial são
protagonistas neste processo.

A proposito de definições me interessam as relações, os laços, as
conexões que são possíveis de serem estabelecidas com a cidade por meio da
mediação de práticas estéticas e de experimentação que articulam novas
tessituras no espaço público. Para tanto, os investimentos empíricos buscam
seguir pistas e interagir com as intervenções da arte urbana em suas diferentes
linguagens.

Compreende-se como arte urbana aquela que cria interlocutores ao invés
de expectadores:
A arte pública, a arte que se faz no espaço público, o gesto, a
intervenção, o evento, a instalação, o espetáculo, a apresentação, a
arquitetura - que é, enquanto arte, pública por excelência -, tudo isso
exerce sobre o social preexistente um impacto, em que talvez a
hegemonia seja confirmada ou desafiada, mas, mais importante que
isso, em que algo do novo desse social passa a ter existência. Pode-se
também dizer, portanto, que no impacto é o social que impacta.
(PALLAMIN, 1998,p10).

Antes de adentrar nas linhas de discussão deste exercício de
“imaginação sociológica” é interessante situar e descrever a cidade que
potencializa estas reflexões.

Fortaleza de fortalezas

Fortaleza, capital que em seu nome traz a ideia de segurança, força e
necessidade proteção é, como muitas metrópoles, atravessada por diferentes
temporalidades e espacialidades. Da condição de vila que surgiu entorno do
Forte Schoonenborch, construído pelos holandeses e rebatizado pelos
posteriormente pelos portugueses de Nossa Senhora D’Assunção, a posto de

capital do Estado, a cidade percorreu diferentes ciclos econômicos e mudanças
sócio-espaciais (SILVA, 2007).
Dos traçados em formato de xadrez de Adolfo Herbster1, a cidade no
século XIX se expandiu de seu núcleo original em direção ao leste, oeste e ao
sertão. Encarou para o mar, a quem dava as costas, e viu surgir em suas ruas e
passeios novos costumes, modas e artefatos. O algodão perdeu importância e
instalaram-se novas indústrias e atividades comerciais, entre elas o turismo.
Como consequência das cercas e das secas que assolam o Estado, migraram
para capital milhares de pessoas do interior, aumentado o contingente
populacional de Fortaleza.

O crescimento demográfico e territorial das cidades obrigou estranhos a
conviverem e compartilharem regras e costumes.

Em Fortaleza não foi

diferente. Os espaços de adensamento como parques, ruas, cafés, teatros,
entre outros, vão se configurando como o local da sociabilidade e regras de
civilidade vão se constituindo para reger os comportamentos nestes locais. Era o
encontro com o outro. O passeio público, espaço de lazer e convivência coletiva
da cidade, possuía pavimentos separados de acordo com as classes sociais de
seus frequentadores. Ponte (2007, p.171) contextualiza que “O Passeio era um
lugar para todos...mas separadamente. [...] mais plausível considerar que essa
separação se deu por força do segregacionismo social já existente”.

O disciplinamento dos corpos e a ordenação do espaço público foi
criando mecanismos de expulsão dos indesejados na paisagem visual da
cidade: mendigos, pedintes, prostitutas, menores de idade etc. De tal forma que
é possível discutir a sociabilidade que foi se constituindo em Fortaleza pautada
no horror aos “destoantes” e no sentimento de indiferença ao espaço público
percebido nos discursos, hábitos e costumes de “evitação” da rua.

1

Ponte (2007, p.166) contextualiza que o plano de urbanização criado por Adolfo Herbster “ao deixar a
capital mais aberta e transparente, o plano dificultava possíveis ocorrências de revoltas e distúrbios,
facilitando a vigília dos poderes públicos sobre a capital.”

Contemporaneamente, Fortaleza é um dos destinos turísticos mais
procurados do país por turistas nacionais e internacionais. Enquanto tal, podese dizer que existe um “lado A” que é apresentado e consumido por quem a
visita e outros lados B, C, D etc que é vivido por quem mora, trabalha, estuda e
(sobre)vive em Fortaleza. A desigualdade é uma marca desta cidade e tem
como rebatimentos segregação sócio-espacial e índices alarmantes de
violência2. A capital do Ceará é uma das mais desiguais do Brasil e teve mais da
metade de seus bairros avaliados com Índice de Desenvolvimento Humanos
(IDH) baixo e extremamente baixo (IBGE, 2010)3.

Como consequência deste cenário de uma cidade populosa e desigual, a
violência cresceu em proporções alarmantes em Fortaleza. É nesse contexto
que lugares como shoppings e condomínios residenciais fechados passam a ser
preteridos em relação a praças, parques, ruas, avenidas por promoverem uma
sensação de segurança, pois como discute Bauman (2009):
A segurança pessoal tornou-se muito importante, talvez o argumento
de venda mais necessário para qualquer estratégia de marketing. A
expressão ‘lei e ordem’, hoje reduzida a uma promessa de segurança
pessoal, transformou-se num argumento categórico de venda. [...] A
arquitetura do medo e da intimidação espalha-se pelos espaços
públicos das cidades. (BAUMAN, p.55- 63, 2009, grifo do autor).

Conforme demonstra a pesquisadora Irlys Barreira (2011), o medo é
constitutivo da sociabilidade humana e acompanha a sociedade em sua gênese
e desenvolvimento, fazendo parte, portanto de um processo psicológico,
histórico e sociológico. A associação entre medo e cidade aciona dispositivos
que dizem respeito a situações consideradas intrínsecas a vida nas cidades e
decorrem da convivência entre estranhos, da desobediência às normas sociais e
2

Fortaleza lidera ranking entre as cidades mais violentas do Brasil com 77,3 mortos a cada 100 mil
habitantes.
Folha
de
São
Paulo
em
30/09/2015.
Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1688265-capitais-brasileiras-tem-um-assassinato-a-cadameia-hora.shtml?cmpid=facefolha).
3
Conforme o IBGE (2010), mais da metade dos bairros de Fortaleza possui Índice de Desenvolvimento
Humanos (IDH) baixo e extremamente baixo e apenas 7% dos pode ser classificado com IDH maior que
0,7 (numa escala de 0 a 1). Fortaleza também lidera o posto de cidade com maior desigualdade de renda
entre sua população na América Latina, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU).
Fonte:
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/08/fortaleza-e-uma-das-cidades-mais-desiguais-daamerica-latina-diz-onu.html.

a crises morais e ideológicas. O medo faz parte das relações sociais e “embora
possa ser experimentado de forma individual, é de fato, um sentimento social,
situado no tempo e espaço, com repercussões sobre as práticas e percepções
de cidadania”. (BARREIRA, I., 2011).

A sociabilidade do fortalezense, nascido, criado ou que vive por estas
bandas é marcada, de forma geral, pela indiferença em relação ao espaço
público. Visualmente, esta indiferença se materializa nos “enclaves fortificados”
(CALDEIRA, 2000), casas, prédios e outras construções que se assemelham a
pequenas fortalezas de tanto que são “protegidas” por grades, cercas elétricas,
câmeras de segurança e muros altos. Salvo as exceções, como os bairros
populares e de periferia onde os moradores ainda “praticam o espaço”
(CERTEAU, 1996), a maior parte da população tem uma relação de passagem e
temor em relação ao espaço público, pois este é o local da exposição ao perigo,
ao assalto iminente.

Um questionamento se impõe: esse medo, vivenciado por tantos
moradores de Fortaleza e de outros lugares causaria a morte do espaço público
das cidades? Para Rogério Proença Leite (2009), as diferenças precisam ser
vistas, precisam de materialidade e nesse sentido ainda se faz necessário
debater sobre o espaço público especialmente se o foco da análise voltar-se
para as ações e práticas que o animam e o recriam. Embora o medo cause
prejuízos ao sentimento de pertencimento à cidade, existem práticas que
resistem e insistem, tais como as propaladas pela arte urbana.

Fortaleza,

cidade

atravessada

por

diferentes

temporalidades

e

espacialidades, metrópole que mistura cosmopolitismo com ares de cidade
sertajena4 engendrou uma sociabilidade na qual a relação com o espaço público
se traduz em indiferença e segregação. A arte urbana, em diálogo com a cidade,
ressiginifica esta postura ao trazer o inusitado para a cena pública.
4

A este respeito ver: SILVA, José Borzacchiello da. Fortaleza, a metrópole sertaneja do litoral. In: SILVA, J.
B.; DANTAS, EWC; ZANELLA, ME; MEIRELES, AJA. (orgs.). Litoral e Sertão: natureza e sociedade no
nordeste brasileiro. Expressão Gráfica, 2006.

Espaço Público: esfera concreta e simbólica do encontro

Espaço público é abordado aqui no sentido de local de encontro e trocas
no qual a rua é o centro do acontecimento. A rua em seu sentido identitário,
imaginário, subjetivo:
Não nos debruçaremos, entretanto, sobre a rua em sua materialidade
ou função, não se trata de esquadrinhar a rua no plano das técnicas
urbanísticas, na questão dos fluxos ou quanto ao seu papel na
dinâmica econômica da cidade. Não, da rua queremos o seu vivido,
sua febre, seu delírio, sua alegrias, sua dor, sua ternura, sua violência,
a moral e a imoralidade. Da rua queremos a alma, aquilo que dá
identidade à cidade, aquilo que a faz o microcosmo da cidade, o cerne
de seu ser: a sua dimensão pública. (KUSTER; PECHMAN, 2014, p.
62).

O espaço público é o que se recria para além do espaço privado e é mais
do que espaço físico, material: “juntos, o público e o privado criavam aquilo que
hoje chamaríamos um ‘universo’ de relações sociais” (SENNET, 1974). Espaço
púbico se configura, dessa forma, como uma instância que transcende os
indivíduos, mas que nem por essa razão deixa de interagir com a esfera da
individualidade.

Em muitos relatos de grafiteiros, pixadores e artistas urbanos é comum
ouvi-los explicar que a escolha dos lugares para intervirem segue uma intuição.
Um critério afetivo e emocional influencia na escolha de um muro ou outro
suporte. A sociabilidade mediada pela arte urbana constrói um tipo de relação
com a cidade da ordem do indizível, do imaterial, pois que é da ordem dos
afetos e dos sentidos.

A relação entre pessoas e lugares pode ser discutida sob a ótica dos
afetos, das emoções. Esta ligação tem a princípio dupla natureza: pertencimento
ou aversão. Pertencimento que reflete em cuidado, preservação, presença e
aversão que pode resultar em desprezo, depreciação, abandono. Sob este
prima, a cidade pode ser vista como concha de sentimentos múltiplos
(CERTEAU, 1997).

As intervenções de arte urbana chamam atenção para uma apropriação
alternativa da cidade e de seus espaços com investimentos de ações e
discursos que alteram e resignificam estes mesmos espaços e neste sentindo
podem ser pensadas sob o ponto de vista da ideia de “práticas do espaço”
(CERTEAU, 1996). Há um desencontro proposital de discursos: de um lado os
números da violência, o alarde da mídia, o boca-a-boca que amedronta, afasta e
exclui. De outro, as falas dos sujeitos que integram as iniciativas aqui
pesquisadas e uma atuação que busca integrar, convoca a demorar-se na
paisagem da cidade e a voltar a fazer parte dela.

A atenção volta-se para as práticas dos sujeitos, para seus pontos de
vista, pois segundo Agier (2011) é por meio dessa operação epistemológica,
que desloca a atenção da cidade para os citadinos, que se pode chegar a
compreensão do que faz a cidade e não do que ela é: “cidade vivida, cidade
sentida, cidade em processo. Trata-se de uma interrogação que diz respeito aos
citadinos e à sua experiência de cidade”. (AGIER. P.38, 2011).

O conceito de espaço público, nesse sentido, convoca um novo léxico: o
de espaço público intersticial, ou seja, a interface entre esfera pública e espaço
urbano, uma vez que “essa noção contempla as relações de reciprocidade
causal entre a construção social do espaço e a espacialização das ações
sociais” (LEITE, 2009, p.199). Esta é a orientação com a qual este ensaio
dialoga.

Esta noção de espaço público se conecta com a proposta de Jane jacobs
(2009) para quem as ruas e calçadas são como um “bale”,
não uma dança mecânica, com os figurantes erguendo a perna ao
mesmo tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas a
um balé complexo, em que cada individuo e os grupos tem todos os
papeis distintos, que por milagre se reforçam mutuamente e compõem
um todo ordenado. O balé da boa calçada urbana nunca se repete em
outro lugar, e em qualquer lugar está sempre repleto de novas
improvisações (JACOBS, 2009, p.52).

A reinvenção das cidades e do espaço público passa pelas astúcias,
discutidas à luz de Michel de Certeau (1996) como “procedimentos criativos do
cotidiano” e nesse sentido se configurariam como táticas, “movimento dentro do
campo de visão do inimigo [...] e no espaço por ele controlado” (CERTEAU,
p.100, 1996).

O bale das ruas e calçadas, animadas pela presença de pessoas revela
ser o antidoto contra a “morte das cidades” de que fala Jane Jacobs (2009). No
lugar de evitar as ruas ou aderir ao discurso do medo, as intervenções urbanas
insistem em marcar presença na esfera pública. Esta insistência pode ser
discutida como resistência, astúcia.

Linhas de fuga ou as “Gentilezas Urbanas”

O que aqui se denomina por “gentilezas urbanas” compreende as
intervenções do campo da arte urbana que suscitam uma interação alternativa
com a cidade são experiências e ações, coletivas e individuais, de vivência das
ruas e dos equipamentos urbanos, tais como praças, parques, ruas, avenidas,
bairros e outros espaços de caráter público e de uso coletivo que ressignificam o
estar e viver na cidade, especialmente para seus criadores. São ações com
dinâmicas e linguagens diversas que possuem em comum uma intervenção
sensível e afetiva nos suportes urbanos.

Assim como Eros, pulsão de vida, e Thanatos, pulsão de morte,
caminham lado a lado (MARCUSE, 1966), na contramão dos discursos da
cidade violenta, que desestimula a presença dos habitantes nos espaços
públicos, fervilham em Fortaleza experiências e ações, coletivas e individuais,
de vivência das ruas e dos equipamentos urbanos, tais como praças, parques,
ruas, avenidas, bairros e outros espaços de caráter público e de uso coletivo
que resignificam o estar e viver na cidade, especialmente para seus autores.
São ações com metodologias e linguagens diversas que possuem em comum
uma intervenção, interferência nos suportes urbanos que vão de encontro ao
discurso de cidade como local privilegiado de exposição a eventos violentos.

Dentre as inúmeras ações em dialogo com Fortaleza atualmente,
debruça-se neste trabalho nas iniciativas de Narcélio Grud, Marcelle Louzada e
Festival Concreto. No projeto de doutorado que apresentei ao Programa de Pósgraduação em Sociologia da UFC5, indiquei um mapeamento preliminar que fiz a
respeito da extensividade das ações que considero como gentilezas à cidade.
Para fins deste artigo, limitei a discussão a três linguagens, a saber, a arte
urbana, a performance e a intervenção urbana.

Narcélio Grud, piauiense de nascença, mas que pode ser considerado
cearense pela afinidade que possui com o Estado, é graduado em Design de
interiores, construtor de cenários, inventor, escultor e empreendedor. Todas
essas denominações cabem na palavra artista, que é como Grud gosta de ser
chamado6. Suas produções transitam entre diferentes linguagens desde o graffiti
até intervenções sonoras, visuais e sensoriais.
Junto ao grupo Mobiliário Urbano7, Grud desenvolveu cadeiras que foram
instaladas no espigão da praia de Iracema8 e que possibilitam a apreciação e
fruição da paisagem, em especial o pôr-do-sol.

5

SILVA, Lara. Experiências de afeto à cidade em UMA Fortaleza “Apavorada”. Projeto de pesquisa
apresentado à banca avaliadora da seleção de doutorado como requisito parcial para a aprovação no
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2015.
6
Dediquei um capítulo a produção e bibliografia de Narcélio Grud em minha dissertação de mestrado.
Ver: SILVA, Lara. De olho nos muros: itinerários do graffiti em Fortaleza. Dissertação (Mestrado em
Sociologia). Universidade Federal do Ceará. Departamento de Ciências Sociais. Programa de Pósgraduação em Sociologia, Fortaleza, 2013.
7
https://www.facebook.com/groups/680478858772754/?fref=ts.
8
Praia na zona urbana de Fortaleza.

Imagem 01: Para ver o pôr-do-sol

Fonte: https://www.facebook.com/narcelio.grud?fref=ts

No âmbito das ações do projeto “Para ver o mar”, organizado por Maíra
Ortiz (2015), Grud realizou a pintura do navio Mara Hope9, objeto “icônico” da
paisagem marítima da cidade.

9

Navio que está encalhado há décadas na orla de Fortaleza.

Imagem 02- Pintura Navio Mara Hope

Fonte: https://www.facebook.com/narcelio.grud?fref=ts

Com a intervenção “Public Music Box”, Grud instalou caixinhas de música
em postes e outros suportes. Chamando atenção para a dimensão de outros
sentidos além do visual na vivência urbana. A cidade também e feita de sons,
cheiros, superfícies etc.
Imagem 03: Caixas de Música

Fonte: https://www.facebook.com/narcelio.grud?fref=ts

A mais recente intervenção de Grud revestiu de máscaras alguns
semáforos da cidade, segundo o próprio artista, com a intenção de chamar
atenção para esta sinalização e alertar para a violência no trânsito que no Brasil
possui um alto índice de incidência.
Imagem 04: Máscaras

Fonte: https://www.facebook.com/narcelio.grud?fref=ts

Sobre esta intervenção que foi prontamente removida pela Autarquia
Municipal de Trânsito – AMC – responsável pela regularização e fiscalização do
trânsito na cidade, ele comentou que sua intenção com as máscaras era:
dar mais visibilidade a sinalização utilizando de meios artísticos é algo
que já acontece em diversas cidades do planeta e eu enquanto artista,
fiz aqui do meu jeito. Outro ponto importante é quebrar um pouco essa
correria do dia a dia, de ter algo inusitado, inesperado, que mexa,
surpreenda. Isso as vezes, pode melhorar o dia de alguém. [...] Na Arte
Urbana a efemeridade é algo constante. Sinto na arte a potencia da
transformação. Da possibilidade de sensibilizar, de tocar e a partir daí
perceber de maneira diferente as coisas. Percebo que para algumas
transformações se fazem necessário sair do lugar comum, balançar as
estruturas para poder chegar a um ponto adiante, isso na arte, no dia a
dia, na vida. O limite pode ser o bom senso (GRUD, Narcélio.
10
25/08/16) .

Marcelle Louzada é uma artista performática que constrói suas
intervenções traçando um diálogo entre corpo e cidade. Na performance
intitulada “Pouso” a artista, em uma das praças da região de Centro, a Praça
dos Leões11, “corporificou” a “experiência em habitar a cidade de Fortaleza de
forma nômade, sem residência fixa, comprovante de endereço ou guardaroupas, pousando em diferentes lugares através de convites para partilhas
cotidianas”. (LOUZADA, 2016, p.49)12.
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Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/08/25/noticiafortaleza,3652556/narcelio-grud-fala-sobreintervencao-em-semaforos-de-fortaleza.shtml. Acesso em 21/09/2016.
11
O nome oficial desta praça é General Tibúrcio Cavalcante.
12
Das cidades que me cabem ou das ruas de Fortaleza. In: Espaço Ausente: leituras sobre existências
poéticas na cidade. Org. FREITAS, Bruno. Fortaleza, Expressão Gráfica, 2016.

Imagem 05: Performance O Pouso

Fonte: https://www.facebook.com/marcelle.louzada?fref=ts

O Festival Concreto acontece desde 2013 em Fortaleza, reunindo artistas
locais, nacionais e internacionais, promovendo além de intervenções de arte
urbana em diferentes locais da cidade, workshops, oficinas, exposições e
palestras sobre o tema.
Imagem 06: Anjo

Fonte: https://www.facebook.com/festivalconcreto/?fref=ts

Estas diferentes linguagens da arte urbana dialogam com a noção de
experiência enquanto vivência e sensibilidade que recria-se constantemente no
meio urbano. Em comum, elas inventam um uso inesperado de algo já existente,
ressignificando sua função/propósito.

As intervenções urbanas, performances e obras da street art chamam
atenção para uma apropriação alternativa da cidade e de seus espaços com
investimentos de ações e discursos que alteram e resignificam estes mesmos
espaços e neste sentindo pode ser pensadas sob o ponto de vista da ideia de
“práticas do espaço” (CERTEAU, 1996). Há um desencontro proposital de
discursos: de um lado os números da violência, o alarde da mídia, o boca-aboca que amedronta, afasta e exclui. De outro, um discurso dos sujeitos que
integram as iniciativas aqui pesquisadas e uma atuação que busca integrar,
convoca a demorar-se na paisagem da cidade e a voltar a fazer parte dela:

Práticas estranhas ao espaço “geométrico” ou “geográfico” das
construções visuais, panópticas ou teóricas. Essas práticas do espaço remetem
a uma forma específica de “operações” (maneiras de fazer) a “uma outra
espacialidade” (uma experiência antropológica, poética e mítica do espaço) e a
uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada. Uma cidade transumante, ou
metafórica, insinua-se assim no texto claro da cidade planejada e visível.
(CERTEAU, p.172, 1996).

Pode-se discutir, ainda a respeito das reverberações da arte urbana, o
poder destas obras em afetar seus interlocutores. As gentilezas urbanas são,
neste sentido, linhas de fuga. Processos de desterritorialização, elementos de
escape, “linhas de fuga: “fazer fugir”, criar brechas nas modelizações
dominantes, nas cristalizações e codificações que caracterizam nossas
sociedades, “fazer algo escapar, fazer um sistema vazar” (DELEUZE, PARNET,
1998, p. 49).

As questões preliminarmente aqui apontadas dialogam com a ideia de
que a arte é como um mapa por onde é possível localizar e seguir onde o social
se recria e resiste.

Importa ressaltar que a concepção do social compartilhada por este
estudo filia-se a discussão que Bruno Latour (2012) propõe: uma visão não
reificada que considera que o social “não designa um domínio da realidade ou
um item especial; é antes o nome de um movimento, um deslocamento, uma
translação, um registro.” (Latour, 2012, p.99).

Em uma cidade classificada como “sem memória” por intelectuais,
pesquisadores e pela mídia (OLIVEIRA, 2015), as “gentilezas urbanas” deixam
entrever o que está surgindo de novo na sociabilidade urbana em Fortaleza,
demonstrando o potencial que a cidade tem de se reinventar.
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