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O jogo cotidiano da subversão1

Maria Alejandra Espinosa2

Resumo

Este artigo aborda a subversão como uma prá-

tica cotidiana, ou seja como um processo que se 

desenvolve no tempo, e não como uma ação gran-

diloquente e radical. Portanto, trata-se de uma sub-

versão sutil que consiste em operar transformações 

mínimas de maneira insistente. Este processo implica 

o comprometimento com a própria vida cotidiana; 

em outras palavras, a participação ativa nos acon-

tecimentos habituais que compreende a articulação 

entre o agir constante e a reflexão sobre o que faze-

mos no dia a dia. 

A tática empregada aqui para praticar a sub-

versão cotidiana é a ludicidade. Nesse sentido, se 

sugere que o jogo e a experimentação possibilitam 

o desenvolvimento de uma relação consciente com 

o que nos rodeia e se constituem em ferramentas 

para nos inventarmos a cotidianidade. Destarte, a 

exploração lúdica das coisas, espaços e ações ha-

bituais pode ser o caminho para provocar pequenas 

mudanças no contexto cotidiano, subvertendo assim 

o convencional.

Com um enfoque poético, o texto apresenta um 

diálogo entre o referencial teórico e proposições da 

minha autoria, discutindo exemplos concretos onde 

mediante a ludicidade se originam modificações na 

vida cotidiana. 

Palavras-chave 

Vida cotidiana; exploração lúdica; subversão 

sutil. 

Um fio se desliza pelo ar atraindo meu olhar. 

Como o novelo que anda solto e que incita o gato 

a brincar, o fio se estende, se enreda, desenha, fica 

entre meus dedos estimulando o tato. Não se trata 

de uma linha, mas de um fio que brotou de mim, um 

fio de cabelo que se multiplica. Fios de cabelo caem 

todos os dias. 

Nos supermercados, nas vitrines, em revistas e 

na internet vejo inúmeros produtos para cuidar dos 

cabelos. Segundo as publicidades é importante ter 

uma cabeleira abundante que não somente esteja 

limpa, senão que esbanje esplendor. O artifício das 

imagens midiáticas pretende desafiar à natureza. No 

entanto, a bola de pelos que se forma no ralo do 

banheiro evidencia que, apesar dos anúncios comer-

ciais, o ciclo natural continua seu curso trazendo 

alterações necessárias para preservar a vida. Isto 

inclui a morte: uns cabelos morrem para permitir que 

outros nasçam. 

Entre o nascimento e a morte eventualmente se 

apresentam acontecimentos extraordinários. Porém, 

a vida ordinária se compõe de coisas simples, mui-

tas vezes consideradas banais, que podemos cha-

mar de cotidianidade. O cotidiano se constitui dos 

cruzamentos entre as vivências íntimas próprias do 

espaço doméstico, as trocas com pessoas e locais 

habituais como o bairro ou o espaço de trabalho, o 

que se passa nas ruas, as informações vindas da mí-

dia que muitas vezes nos tocam ainda sendo alheias, 

o familiar, o inesperado. Em suma, a vida cotidiana 

está feita de diversidade e é diferente para cada um, 

pois como aponta Henry Lefebvre “existem tantas 

vidas cotidianas quantos lugares, pessoas e formas 

de vida” (LEFEBVRE, 2008, p.26). Contudo, há ele-

mentos comuns nesses cotidianos particulares.
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Os fios de cabelo tecem semelhanças que apro-

ximam o cotidiano de milhões de indivíduos que não 

se conhecem: lavar, pentear e escovar a cabelei-

ra, perder cabelos, ficar inquieto com essa perda, 

são situações que fazem parte da vida cotidiana de 

muitas pessoas. Ainda assim, os cabelos que caem 

pertencem à intimidade e se descartam rapidamente 

porque se associam com a velhice, a doença e a 

morte, estados recusados pelo sistema econômico 

dominante. 

Em lugar de jogar ao lixo o fio de cabelo que 

acaba de desprender-se da minha cabeça, jogo com 

ele. Me instiga a resistência que possui algo tão deli-

cado, aparentemente muito frágil, e ao mesmo tempo 

maleável. Pego um fio de cabelo para costurar. Outro 

fio se confunde com linhas de tinta para compor um 

mapa. Percebo que a inserção dos fios de cabelo 

em desenhos e tecidos não resulta estranha para 

outrem. Entretanto, quando junto os fios de cabelo 

e os exibo, o emaranhado causa surpresa e inclusi-

ve nojo. A presença quase invisível de um fio solto 

se torna incômoda quando a repetição de fios de 

cabelo constrói uma madeixa visível, tangível, que 

parece falar. Sua fala sutil exprime a passagem do 

tempo, mas parece que algumas pessoas ouvissem 

a voz da podridão. Por que sentir nojo diante de algo 

natural que está presente no dia a dia? Assumindo 

que não se trata de um material tóxico nem de lixo 

fedorento, continuo a exploração dos cabelos e de 

suas possibilidades plásticas.

Observo o conjunto de cabelos e apalpo sua 

textura sem saber ainda o que posso inventar com 

eles. Intuitivamente tento dar forma a esse material 

que descubro flexível e que aos poucos se torna 

casulo, luva, mão, navio. Os corpos advindos dos 

cabelos entram em contato com coisas díspares pro-

vocando fricções e ligações que alteram o espaço. 

Depois de várias tentativas de modelagem com o 

emaranhado me detenho. Georges Perec afirma que 

estamos tão acostumados ao cotidiano que perde-

mos a capacidade de maravilhar-nos com as coisas 

que temos ao redor. Ele sugere observar atentamen-

te para percebermos aquilo que nos cerca e suas 

transformações, interrogar os objetos habituais para 

reconhecê-los e nos reconhecermos neles (PEREC, 

2013). Preciso de tempo para interrogar os cabelos, 

para questionar-me e assim aprender a ver o ser dos 

cabelos. Preciso da queda de mais cabelos. Preci-

so recolher mais cabelos. Preciso conviver com os 

cabelos mortos. 

Sigo o rastro dos cabelos que se alonga ocu-

pando diversos lugares. Não obstante, há um local 

aparte da minha cabeça onde o comparecimento 

dos cabelos se torna significativo: o banheiro da 

minha casa. Me concentro nas coisas que encontro 

ali, identificando as relações entre algumas delas e 

os cabelos. Essa observação me afasta do desejo 

de esculpir figuras com a massa de cabelos e me 

leva a reconhecer os cabelos como o que eles são: 

cabelos. 

Figura 1. Maria Alejandra Espinosa. Gravidade. 2017 – 
2018. Assemblage.
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Enquanto tateio um conjunto de cabelos caídos 

e olho o pote do xampu “prevenção contra queda” 

vai surgindo a ideia de criar Gravidade. Essa pro-

posta consiste em uma assemblage conformada 

por umas mechas que saem do pote de xampu pelo 

buraco por onde deveria sair o líquido; alguns des-

ses fios de cabelo ficam enrolados num Bob. Deste 

modo, os cabelos se mostram em sua singeleza es-

tabelecendo uma conversa com elementos que lhe 

são familiares, mas produzindo um deslocamento. A 

substituição do produto destinado ao cuidado dos 

cabelos pelos próprios cabelos não pretende pôr em 

dúvida a efetividade desse produto específico, senão 

que questiona as estratégias de comercialização que 

unicamente impulsionam o consumo mas que não 

oferecem ao consumidor os benefícios anunciados, 

sendo este um fato muito comum. Por outra parte, 

esta proposição joga com os significados da pala-

vra gravidade aludindo tanto à força pela qual as 

coisas caem, quanto à preocupação pela perda dos 

cabelos. 

A ação do tempo se manifesta nas coisas, além 

de atingir meu corpo. Eletrodomésticos e dispositivos 

eletrônicos constatam que a duração é um conceito 

palpável e que, no caso dos mencionados aparelhos, 

compreende um lapso breve. No banheiro achei uma 

das vítimas da obsolescência programada, a saber, o 

chuveiro elétrico. Sem possibilidade de conserto, o 

chuveiro poderia continuar sendo usado para tomar 

banho frio ou ser descartado. O inverno influiu na 

decisão. 

O chuveiro desligado gerou conexões com os 

cabelos desligados da minha cabeça. Embora sendo 

de naturezas distintas, ambas as coisas pareciam ter 

perdido sua função original. Mas seria possível atri-

buir-lhes outras funções? Em uma cultura onde tudo 

deve ter utilidade, focar a atenção no inútil resulta 

transgressor. Se as coisas já tinham se libertado da 

obrigação de serem úteis, para que devolvê-las ao 

mundo do produtivo? Mais do que produzir alguma 

outra coisa a partir do chuveiro estragado, quis brin-

car com ele. Explorando a rigidez desse aparelho 

corriqueiro um detalhe capturou minha atenção: 

os orifícios distribuídos em círculos, por onde an-

tes corria água. Imaginei que por ali poderiam fluir 

outras substâncias. Todavia, o chuveiro não estava 

mais prendido à tubulação, o que me moveu a bus-

car a forma de criar a sensação de fluidez na peça 

avulsa em que o aparelho tinha se convertido. 

Juntei um punhado de cabelos que continua-

vam mexendo-se com o vento. Entre eles selecionei 

os suficientes para preencher os furos do chuvei-

ro, escolhendo os fios mais longos. Essa junção 

de materiais deu origem à assemblage Desligado 

onde a organicidade dos cabelos mana da estrutura 

plástica do chuveiro, apresentando uma inversão da 

lógica: em lugar de ir parar no ralo, os cabelos ficam 

suspensos como se houvesse um ímã entre eles e 

o chuveiro. Quebrando a verticalidade do fluxo da 

água que saía pelos buraquinhos do chuveiro, os 

cabelos se movem para todos os lados dependendo 

da corrente de ar. A inversão é subversiva na medi-

da em que altera a ordem estabelecida. Portanto, 

podemos dizer que tanto inversão como subversão 

propõem outras versões das coisas. As múltiplas 

versões configuram a diversidade característica da 

vida cotidiana.

Figura 2. Maria Alejandra Espinosa. Desligado. 2018. As-
semblage. Ver mais em: https://vimeo.com/294061239

https://vimeo.com/294061239
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Desligado encerra um processo de observação, 

experimentação e convivência com materiais hetero-

gêneos que redunda na modificação de coisas cos-

tumeiras. Embora inanimados, os objetos mudam. 

Porém para enxergar suas mudanças muitas vezes 

se faz necessário desenvolvermos uma relação afeti-

va com eles. A ludicidade estimula esse afeto capaz 

de transformar tanto o objeto quanto o sujeito en-

volvidos no jogo. Nesse sentido a exploração lúdica 

abre o olhar e enriquece a experiência sensível do 

cotidiano. 

Abrir o olhar permite notar os detalhes que não 

percebemos na correria diária. O fascínio pelos 

fragmentos, restos e vestígios atravessa o espaço 

íntimo e estoura em outras paragens. Caminhar “é 

ato perceptivo e ato criativo” (CARERI, 2013, p.51) 

mediante o qual me aproximo de locais estranhos 

que pouco a pouco vou apropriando e onde tento 

inventar uma parte da cotidianidade. Foi assim que 

a Cidade Universitária localizada numa ilha artificial 

e especialmente o prédio da Reitoria da UFRJ se 

incorporaram ao meu dia a dia. 

Percorrendo os espaços internos e externos 

desse prédio modernista me dei conta das quedas 

cotidianas que aconteciam ali, como consequência 

da instabilidade da área aterrada onde foi erguido. 

As pastilhas da fachada do prédio caem todos os 

dias assim como os cabelos da minha cabeça. Tal-

vez foi a repetição da queda o que me atraiu, pois 

ao andar por esse local sempre achava pastilhas 

no chão e inclusive presenciei algumas quedas que 

não atingiram meu corpo, mas sim minha atenção. A 

coleta das pastilhas se converteu em uma ação habi-

tual que mudou o meu jeito de andar por esse lugar. 

Pegar os restos desprendidos da edificação deterio-

rada e os levar comigo originou trocas entre aquele 

espaço por onde todos os dias transitam inúmeras 

pessoas e o espaço íntimo onde moro, modificando 

assim os dois espaços. 

Em minhas mãos as pastilhas deixaram de ser 

restos para virar possibilidade de reconstrução do 

prédio, possibilidade que só chegaria a concretizar-

-se por meio da brincadeira. A tentativa de recons-

trução aproveita a plasticidade do vídeo que abarca 

os cruzamentos de elementos díspares. Neste caso, 

emprego a fotografia fixa da imagem do prédio da 

Reitoria refletida num espelho de água, sobre a qual 

vou realizando a ação repetitiva de colagem das pas-

tilhas coletadas. No entanto, as pastilhas não ficam 

fixas. Elas continuam caindo assim como acontece 

diariamente no prédio.

Figura 3. Maria Alejandra Espinosa. Stills de Obra em qua-
dro. 2016. Vídeo com som. Disponível em: https://vimeo.
com/203341708

Em Obra em quadro jogo com a repetição da 

forma quadrada presente nas pastilhas, na arquite-

tura do edifício e no enquadramento tanto da foto-

grafia quanto do vídeo. O som quebra essa rigidez 

misturando os sons das quedas das pastilhas com 

sons da maré que circunda a Cidade Universitária e 

das pessoas que transitam pelo prédio da Reitoria. 

As variações ainda ocorrem graças ao meu gesto 

insistente que conversa com os movimentos que as 

pastilhas vão adquirindo entre a colagem e a queda. 

Diante da impossibilidade de recomposição do pré-

dio, a ação que realizo em Obra em quadro reivindica 

a atitude lúdica, num jogo onde não interessa ga-

nhar, mas participar. Desde o primeiro lance vejo que 

o propósito de reconstrução não vai ser alcançado, 

porém continuo experimentando e essa constância 

me envolve ainda mais com o espaço, suscitando 

https://vimeo.com/203341708
https://vimeo.com/203341708
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questionamentos e reflexões em torno dele. Aquilo 

que em aparência é só uma brincadeira, me faz pen-

sar na queda do projeto moderno cujas promessas 

hoje carecem de sentido e o quanto esse projeto 

falho afeta a vida cotidiana de milhões de pessoas 

que não têm esperança de um futuro melhor.

Subvertendo os postulados do capitalismo, o 

jogo é uma atividade que desenvolvemos livremente 

“sem que exista nela nenhum interesse material nem 

se obtenha nela proveito algum” (HUIZINGA, 2007, 

p.27). Portanto, o jogo autêntico “possui sua fina-

lidade em si mesmo” (Idem, p.268). Sendo assim, 

se trata de um fazer improdutivo ao que dedicamos 

nosso entusiasmo e nosso tempo. Mas será que o 

jogo é perda de tempo?

Os jogos com os cabelos e as pastilhas tema-

tizam o tempo, não somente mostrando a deteriora-

ção, o desgaste, o envelhecimento, ou seja a ação 

do passo do tempo nos seres e lugares, mas arris-

cando criar uma outra experiência do tempo. Segun-

do Michel de Certeau (2000, p.43-45), as táticas são 

procedimentos focados na utilização do tempo que 

operam pouco a pouco aproveitando as possibili-

dades do instante e provocando transformações no 

espaço. Nesse sentido, a ludicidade como tática de 

subversão cotidiana compreende os atos de insistir, 

repetir, deslocar, experimentar, errar, esperar, reco-

meçar, ações que implicam dedicar tempo a viver a 

vida cotidiana. É a partir dessa vivência consciente 

que posso gerar pequenas mudanças no cotidiano. 

Desenvolvendo atividades cotidianas percebo a 

presença de distintas temporalidades: umas coisas 

perduram como os costumes, outras são efêmeras 

como os instantes. Há permanências, novidades, aci-

dentes, interrupções, voltas ao passado e previsões 

de porvir. No entanto, o ritmo acelerado das cidades 

e da mídia exalta o efêmero, pois é o transitório o 

que sustenta o regime de produção e consumo. 

Me interessa a permanência do efêmero, o que 

fica daquilo que passa, o que germina do fugidio. 

Um zumbido me perturba. Procuro com o olhar 

a fonte desse som, sem a achar. Após um intervalo 

o zumbido volta com outra intensidade. Às vezes me 

confundo, não sei se o ruído vem de fora ou se é a 

manifestação de um mal-estar que atinge meu ouvi-

do. Contudo, consigo enxergar o ente minúsculo que 

circunda minha cabeça emitindo esse som insupor-

tável. Os sons são efêmeros. Esmago o mosquito 

e o som desaparece, mas o zumbido fica no meu 

pensamento. 

O incômodo com a sonoridade aguda produzida 

pelos mosquitos, desperta o interesse nas possibili-

dades de criação a partir dos zumbidos. As brinca-

deiras com esses sons se desdobram em proposi-

ções plásticas e visuais que me permitem conhecer 

aspectos dos mosquitos e das doenças transmitidas 

por eles. Assim meu relacionamento com os mosqui-

tos vai sofrendo transformações. 

A vida de um mosquito é muito breve se com-

parada com a humana, mas nesse curto período 

o mosquito pode afetar várias pessoas (seja pelo 

zumbido ou pelas picadas e as enfermidades de-

correntes delas) e depois se multiplicar garantindo 

a existência de centenas de mosquitos. Portanto, 

matar um mosquito é quase igual a fazer nada pois 

sempre aparecem mais mosquitos à procura do san-

gue humano. Logo de meditar acerca da quantida-

de de mosquitos que tem passado por minha vida, 

cheguei à conclusão de que a nossa relação (entre 

eu e os mosquitos) é uma relação de sangue, uma 

relação de vida e morte. Assumir o vínculo desse 

outro jeito incide no meu processo criativo, tornan-

do-o mais rico. 

A ludicidade vem a ser o caminho para subver-

ter a relação tradicional de ataque e defesa entre hu-

manos e mosquitos. Para Brian Massumi o jogo ope-

ra mudanças nas relações habituais dos indivíduos 
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ao mesmo tempo que eles mesmos se transformam 

durante a interação. Isto acontece através de gestos 

lúdicos que exercem uma força transindividual — não 

posso saber o quanto os mosquitos tem mudado, 

mas decerto eu tenho experimentado transforma-

ções por conta dessa exploração lúdica—. Segundo 

o autor, “o gesto lúdico é um gesto vital” (MASSUMI, 

2014, p.8), onde a vitalidade se exprime mediante o 

exagero e a intensidade da performance. O instinto é 

fundamental no jogo; graças a ele surgem manobras 

inesperadas, abrindo espaço para a improvisação e 

portanto ampliando as possibilidades plásticas do 

jogo. Uma dessas possibilidades que exploro com 

os mosquitos é a fabulação.

Figura 4. Maria Alejandra Espinosa. E a vida continua, Re-
tratos de família e Obituário – Imagens da série Cartões de 
Visita. 2017. Técnica mista. 

Os mosquitos fazem parte do meu cotidiano e, 

com certeza, do cotidiano de muitas pessoas já que 

a presença dos mosquitos se estende por uma boa 

parte do planeta. Então, os mosquitos ocupam um 

lugar destacado na cotidianidade e são um assunto 

de interesse global. As constantes visitas dos mos-

quitos estimularam a criação da série Cartões de 

Visita que apresenta cenas onde os mosquitos são 

os protagonistas. A elaboração dos cartões implicou 

um desafio enorme que foi a manipulação cuidado-

sa dos corpos dos mosquitos mortos, esses corpos 

extremamente delicados nos que encontrei gestos 

que instigaram minha imaginação. Dessa maneira, 

as situações ficcionais expostas nos cartões são 

recriadas aproveitando as posições e tamanhos dos 

mosquitos e recorrendo ao uso de materiais desse-

melhantes. 

A fabulação é uma forma lúdica de subversão 

que quebra com a ordem estabelecida para fundar 

seu próprio mundo. Mesmo assim, não se trata de 

uma ação grandiloquente. Imaginar é um ato coti-

diano que pode ser feito em qualquer momento e 

em qualquer local, posto que a fabulação não tem 

limites: todos os personagens, lugares e tempos ca-

bem nela. Por outra parte, a fabulação muitas vezes 

nos ajuda a ver e compreender os problemas que 

vivenciamos. Além disso, a capacidade de fabular é 

um instrumento para transformar a realidade. 

Nos jogos fabulares com os mosquitos sur-

gem instantes para me interrogar como ser vivente 

e questionar a suposta superioridade dos homens 

que acreditam dominar as outras espécies. Enquan-

to contemplo os corpos dos mosquitos e imagino 

estórias sobre suas vidas, penso em meu corpo e em 

minha vida. Luciano Vinhosa afirma que “o homem 

só é plenamente humano quando brinca” (VINHOSA, 

2011, p.106). Brincando com os mosquitos experi-

mento a consciência de ser humana, nem mais nem 

menos que outros seres, simplesmente, plenamente 

humana. É essa condição humana que me impulsio-

na a criar e estimula o interesse pelas coisas singe-

las que me rodeiam. Enquanto esse interesse não se 

esgote, é possível descobrir algo novo no cotidiano. 

Inventar o cotidiano exige prestarmos atenção 

aos detalhes habituais, dotá-los de significação, criar 

todos os dias a partir deles e com eles. Por isso, a 
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subversão cotidiana não pode ser uma ação contun-

dente, senão que é um processo que se desenvolve 

no tempo e cuja prática abrange as vivências do dia 

a dia. Trata-se de uma subversão sutil que produz 

transformações mínimas, porém de forma contínua 

renovando a vida cotidiana. 
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