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Resumo: 
Este artigo é parte da pesquisa em desenvolvimento no mestrado em Artes Visuais 
Contemporâneas e aponta a potência da arte como possível mediadora entre os repertórios 
individual e sociocultural sobre memória e patrimônio nas cidades. Para essa reflexão 
serão apresentados dois trabalhos artísticos: Miolo e Quando lugar algum [re]torna-se 
algum lugar. Realizados a partir de registros fotográficos, textos e publicações artísticas, 
estes trabalhos configuram estratégias de percepção do ordinário nas cidades por meio do 
diálogo entre Arte e Urbanismo. Ao iluminar o que se encontra no limiar do esquecimento, 
utilizando-se do ponto de vista das artes visuais como potencial viabilizadora de uma 
percepção sensível, faz-se surgir a possibilidade da escrita de novas narrativas para 
lugares em situação de arruinamento. Propõe-se a ampliação da visibilidade sobre as 
formas de pensar os lugares urbanos através da experiência sensibilizadora. Por fim, será 
apresentada uma cidade que ressurge como fênix quando percebida como fresta na 
realidade, ativando memórias soterradas pela repetição, cansaço e velocidade. 
 
Palavras-chave: Arte contemporânea, Urbanismo, Memória, Percepção sensível. 
 
 
Abstract:  
This article is part of a research in development in the masters in Contemporary Visual Arts 
and brings up the mightiness of art as a possible intermediary between the individual and 
sociocultural repertoires about memory and heritage in cities. For this reflection two artistic 
works will be presented: Miolo and Quando lugar algum [re]torna-se algum lugar. 
Constructed by photographic records, texts and artistic publications, these works configure 
strategies of perception of the ordinary in the cities through dialogue between Art and 
Urbanism. By revealing what lies in the threshold of forgetfulness, using the visual arts as 
a point of view and a potential facilitator of a sensitive perception, it shows possibilities to 
write new narratives about places in a state of ruin. It is proposed to increase the visibility 
on the ways of thinking of urban places through the sensitizing experience. Finally, a city 
that reemerges like a phoenix will be presented when perceived as a rift, activating 
memories buried by repetition, exhaustion and speediness.  
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Introdução 

O abandono, a ruína, o desmanche da memória contida no cotidiano, e que parece 

não ter relevância para os marcos da história, seria um sinal de progresso? Ora, 

mesmo a história é um tipo de ficção controlada (PESAVENTO, 2005). Este texto 

buscará apontar a potência da arte contemporânea como possível mediadora entre 

os repertórios individual e sociocultural das pessoas sobre memória e patrimônio 

nas cidades, ampliando a visibilidade sobre as formas de pensar os lugares 

urbanos através de uma experiência sensibilizadora. Apresentarei uma cidade que 

ressurge como uma fênix quando percebida como fresta na realidade, ativando 

memórias soterradas pela repetição, cansaço e velocidade. Para essa reflexão 

serão abordados dois trabalhos artísticos intitulados Miolo (2018) e Quando lugar 

algum [re]torna-se algum lugar (2019) realizados a partir de registros fotográficos, 

textos e publicações artísticas que configuram estratégias de percepção do 

infraordinário nas cidades por meio do diálogo entre Arte e Urbanismo. 

Os trabalhos a serem apresentados tiveram seu início em uma observação 

cotidiana, e quase inconsciente, de um terreno de interior de quadra que se 

encontrava inacessível, quase invisível em meio à malha urbana. Este texto se 

edifica entre relatos de experiência e de percepção sensível, misturando realidade, 

ficção e utopia em lugar cuja história não foi escrita em livros. A construção desta 

discussão e o pensar sobre os trabalhos desenvolvidos faz parte da pesquisa que 

venho realizando como mestranda1 no Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais da Universidade Federal de Pelotas (PPGAV/UFPel).  

No terreno onde um dia houve uma suposta fábrica, hoje há um estacionamento e 

eu, o percebendo, identifiquei-o como Miolo ao ler Beckett através das palavras de 

Tessler (2010, p.83) enquanto as expressões e ações aqui registradas surgiam em 

meu corpo meio arquiteta urbanista, meio artista. Identifiquei-me com Beckett pois 

também penso que posso ser aquilo que divide o mundo entre uma parte de fora e 

uma de dentro, sendo eu o tijolo e ao mesmo tempo a argamassa, uma parede que, 

uma vez erguida faz perceber a cisão. Um miolo. Um meio. Aquilo que possibilita 

conectar quando divide. 

                                                
1 Pesquisa de mestrado na linha de Processos de criação e poéticas do cotidiano, sob orientação 
da Professora Doutora Helene Gomes Sacco, realizada com bolsa Capes. 



As cidades são construídas de fragmentos. Um lugar outrora moldado por 

imigrantes de diversos lugares, mas que para isso apagaram características que 

falavam de tempos outros, que foram sendo substituídos por seus sucessores. 

Épocas em que aquele mesmo sítio era tomado por outros usos, povos, culturas. É 

possível conectar a ideia de uma urbanidade que apaga memórias com o trabalho 

Random City de Letícia Lampert (Figura 1). Neste trabalho a artista questiona sobre 

a possibilidade de as cidades estarem abdicando de suas singularidades em prol 

de uma, como ela chama, autocolonização que homogeneíza as paisagens 

cotidianas em amplo processo de restruturação. Por meio de colagens de 

fotografias feitas em diversos lugares do mundo a artista cria cidades e constrói, 

também, relações entre realidade e ficção como meio de trabalhar a crítica ao 

modelo de desenvolvimento urbano vigente. Ao mesmo tempo estas novas cidades 

são ainda antigas. Guardam resquícios daquilo que já foram e dão pistas do que 

poderão vir a ser: muros que dividem passado e presente ao mesmo tempo em que 

unificam ambos. 

 

Figura 1: Letícia Lampert. Random City, 2016. Fonte: Site da artista. 

O olhar hoje é um embate com uma superfície que não se deixa 
perpassar. Cidades sem janela, um horizonte cada vez mais 
espesso e concreto. Superfície que enruga, fende, descasca. 
Sobreposição de inúmeras camadas de material, acúmulo de 



coisas que se recusam a partir. Tudo é textura: o skyline confunde-
se com a calçada; olhar para cima equivale a voltar-se para o chão. 
A paisagem é um muro. (PEIXOTO, 2004, p. 13) 

O Miolo é cheio de muros. Envolto de si e do mundo. “As utopias sempre foram 

ficções conscientes de sua função de acionar o espírito crítico da consciência de 

um determinado tempo” (SOUSA, 2007, p. 21) e, nos trabalhos a serem 

apresentados, crio o princípio de uma miragem onde a memória ressurge no 

imaginário de uma cidade que sofre as consequências de um pensamento 

desenvolvimentista, de assepsia urbana, de esterilização. 

O beco, a fresta, algum lugar 

No fim do século XIX “o beco foi identificado como reduto das sociedades 

condenadas, era um espaço maldito da cidade” e “a situação se definia tanto mais 

grave porque tais espaços estigmatizados se achavam encravados no centro da 

cidade” (PESAVENTO, 2001, p. 98). Naquela Porto Alegre certos tipos de 

comportamento e ocupação não eram desejados nas zonas valorizadas, ou que 

passavam por processos de melhorias, fazendo com que estes lugares fossem 

lidos como aqueles que “ameaçavam a ordem pois expunham, pela contiguidade 

inevitável e indesejável, o mau lado da urbe” (PESAVENTO, 2001, p. 98) e a capital 

gaúcha não gostaria de ter sua imagem vinculada a essas características. À época, 

o uso dado aos becos, ou melhor, o uso dado pelas pessoas que usavam as ruas, 

era visto um problema. Seria a edificação em estado de arruinamento, em 

decadência estrutural e visual, uma representação do beco do início do nosso 

século XXI? Seria essa (des)construção em situação de beco um destes lugares 

de enclave que lutam pelo direito de escancarar as cicatrizes do passado? Hoje o 

cenário se agrava pelos processos de gentrificação, abandono e sucateamento 

naturalizados nas cidades.  

Agora há menos espaço para que se criem becos nos centros urbanos 

consolidados, porém há ainda a existência dessas edificações que, no início do 

século passado, supriram a tal necessidade de novas moradias criadas pelos 

especuladores. A descaracterização dessas vias espontâneas se dava por um 

interesse em investir na cidade (PESAVENTO, 2001, p. 107). De lucrar. Hoje 

passamos por situação semelhante, porém, o beco é outro. Destroem-se as 

memórias da população de um lugar em benefício de uma arquitetura teoricamente 



mais moderna e ajustada ao seu tempo, apagando os resquícios da história local e 

as características que ajudaram a constituir o bairro tal como ele se identificava. Os 

becos, ou as ruínas, eram espaços de pobreza no coração da cidade, vistos como 

desorganizados, sujos, de odores estranhos, moradas do perigo e da violência, pois 

neles encontravam-se as espécies condenáveis (PESAVENTO, 2001). Enquanto 

isso, e até os tempos de agora, a nova edificação, representava a ascensão social 

e uma teórica valorização de bairro. Mesmo que aplicada a um contexto de meados 

do século passado o conceito de que “a Porto Alegre cidadã – branca, enriquecida, 

culta – se quer distinta da cidade dos becos que vivem contíguos à urbe que quer 

se transformar” (PESAVENTO, 2001, p. 116) ainda é, infelizmente, válido. 

Ao iluminar o que se encontra no limiar do esquecimento, utilizando-se do ponto de 

vista das artes visuais como potencial viabilizadora de uma percepção sensível, 

faz-se nascer a possibilidade da escrita de novas narrativas para lugares em 

situação de arruinamento. Que luz seria essa? A historiadora Sandra Pesavento 

questiona: “Seria o beco ‘fotografável’? Ou, em outras palavras, haveria interesse 

de eternizá-lo esta nova maravilha do século, que perenizava o instante e 

preservava o momento presente para quando ele já fosse parte do passado?” 

(2001, p. 103). Poderia o registro dos momentos de arruinamento provocar novos 

acontecimentos e criar possibilidades para futuros distintos? 

Um pensamento sobre a função da utopia vem, portanto, provocar 
a imaginação a abrir outros caminhos possíveis ao pensamento 
para que não fiquemos paralisados na obscuridade do instante. A 
utopia tem a importante função de resistir aos imperativos do 
consenso que cada vez mais o laço social nos impõe. (SOUSA, 
2007, p. 14) 

Há um peso, um fardo do contemporâneo, que faz com que desejemos o que há 

de mais atual: a última tecnologia, as roupas da moda, um novo carro, uma casa 

com as últimas tendências em automação e design. Neste processo de busca pelo 

eterno novo, pela atualização de quem somos, esquecemos o que poderíamos 

aprender olhando para trás, para o passado. Os trabalhos que surgem do Miolo 

carregam em si uma esperança e um desejo de que haja transformação, 

consciência e vontade de olhar, perceber, ver e cuidar. “Não seria essa a função 

ética da utopia de nos responsabilizar pelo que fracassa?” (SOUSA, 2007, p. 15). 

É necessário começar a tentar ver paisagens e experiências cotidianas como 



pontos de conexão entre aquilo com a qual nos identificamos e aquilo que não nos 

pertence, que se recusa a ser semelhante ao que somos e então passar a “sermos 

capazes de abandonar nossos parceiros no meio da caminhada, no meio da frase 

e, por vezes, no meio do pensamento quando o outro recusa-se a ser igual” 

(SOUSA, 2007, p. 14, grifo do autor). Valorizar o beco e ser a parede que divide e 

ao mesmo tempo une mundos. 

Miolo 

Por um período de aproximadamente dois anos me dediquei a observar um terreno 

de interior de quadra e suas transformações. Via de cima, do alto do apartamento 

onde residia, e acompanhava suas mudanças durante as estações. A destruição 

do que ainda havia de edificação. A caliça acumulada. A grama vingando e virando 

mato. O terreno, alagadiço, sendo aterrado. A natureza novamente ressurgindo. 

Materiais de obra. Início de obra. Madeira, aço, brita. Ruídos outros que não mais 

pássaros e o som frequente das rodas no asfalto, das buzinas e do amortecedor do 

ônibus transversal. Transformação acelerada e apressada. 

No meio do processo, em um dia ordinário de observação pelos meus territórios 

comuns, buscando por algo que não sabia ainda do que se tratava, avistei a 

abertura para uma caixa de correspondências na porta de ferro que fazia a divisa 

entre as ruínas do terreno observado e o meu lugar de vista. Curiosa, decidi abrir a 

pequena portinhola e espiar, imaginando o que eu poderia encontrar ali dentro. 

Haveria a possibilidade de encontrar uma carta antiga? A parte interna, o depósito 

de conteúdo da caixa de correio, estava aberto pelo lado de dentro, como se 

arrombado com violência, fosse por uma pessoa ou pela natureza. Avistei, pela 

fresta que tinha, um novo ângulo do interior deste terreno: Minha carta encontrada 

era um outro Miolo. 

Meses passados desta experiência desenvolvi uma pequena publicação2 artística 

para disponibilizar um fragmento de olhar para o mundo. O pequeno livro (Figura 

2) se transforma ao ser aberto, possibilitando com que se veja, pela fenda, parte do 

conteúdo do terreno, carinhosamente chamado de Miolo. Por meio deste gesto de 

                                                
2 Livro de artista idealizado na disciplina Paisagens Cotidianas e Dispositivos de Compartilhamento, 
do PPGAV/UFPEL, e viabilizado pelo convívio nos Projetos de Pesquisa Lugares-livro: dimensões 
materiais e poéticas e DESLOCC: Deslocamentos. Observâncias e Cartografias Contemporâneas, 
além  do Projeto de Ensino Espaço Dobra.   



percepção, lugar algum e algum lugar começam a mudar, fundindo-se um ao outro 

em uma mistura cheia de afeto que busca gerar curiosidade e desejo de 

exploração, de pensar criticamente sobre as sobras da evolução urbana. “Não há, 

portanto, revolta sem a alegria da invenção, sem o entusiasmo de compartilhar com 

o outro um sonho” (SOUSA, 2007, p. 20) e esta publicação representa esta 

vontade. É a síntese de uma percepção sensível. 

 

Figura 2: Fernanda Fedrizzi. Miolo, 2018. Fonte: Fernanda Fedrizzi 

Neste momento, neste ato, já sonhava para frente, compondo outras possibilidades 

de futuro que jamais seriam escritos (SOUSA, 2007), mas ainda não tinha 

consciência plena sobre o que estava construindo. “Uma publicação é como uma 

exposição itinerante. E por ser portátil, o seu deslocamento é muito mais 

acentuado. Pode dispersar-se pelo mundo, até perder de vista”. (MELIM, 2010, p. 

9) Este pequeno Miolo é um presente que ofereço sempre que possível, tentando 

despertar a curiosidade e o desejo de inventariar outros tantos lugares que se 

encontram neste espaço do entre: nem passado, nem futuro. 

Quando lugar algum [re]torna-se algum lugar 

O que muda quando percebo as coisas? Didi-Huberman (2018) fala sobre a 

emoção de descobrir algo, de observar, de contemplar as mudanças e como este 

gesto atribui verdade às coisas. “O movimento é mais real do que a imobilidade” 

(DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 30). A percepção sensível pode ser um antídoto, um 

remédio, uma cura para a anestesia diária, para a cegueira seletiva, possibilitando 

com que este lugar, como um grande intervalo, seja notado, revertido, ressurgido 

dos incêndios. Este lugar, constituído pelas experiências de cada um com a qual 

entra em contato, ou que se constitui dele, já não é mais apenas uma coisa ou 

outra, passa a ser uma fusão delas (SERRES, 1994). Isto faz com que lugar algum 

torne-se algum lugar, ou apenas volte a ser o que poderia ter sido se já não fosse 

o que se tornou. O contato, a interação, transforma. 

A proposta de Quando lugar algum [re]torna-se algum lugar vem sendo construída 

desde muito antes da tomada de consciência sobre relevância deste olhar, desta 



observação contínua e atenta, que viria a se materializar em uma experiência não 

só visual como também espacial e corpórea. Um terreno de meio de quadra, o 

Miolo, inicialmente sem acesso por quaisquer das ruas que formavam o quarteirão 

onde está inserido, transformado pelo tempo, pelos ciclos, pela vida e pela morte 

dele mesmo, foi observado sem que eu estivesse consciente do que via por meio 

de uma sensibilidade que, até então, era confundida com uma mera curiosidade de 

uma arquiteta que faz o acompanhamento da evolução urbana de um bairro. Pois 

que esta atividade, de caráter curioso e inicialmente documental, surgiu como 

reflexo do modo como vejo a cidade enquanto artista urbanista: linha do tempo, 

história, vida, inscrição, apagamento, memórias, marcas, utopia e poesia. 

Precisamos cada vez mais de um pensamento poético que, uma 
vez instaurado, produza efetivamente um fazer político no sentido 
pleno da palavra. A produção poética revigora a língua, toca com 
coragem no limite do dizível, contorna com determinação as 
fronteiras do informe. Produz, portanto, um pensar contra. Assim 
busca esburacar o véu de cegueira que a racionalização e o 
tecnicismo contemporâneo nos impõem. (SOUSA, 2007, p. 35) 

A oportunidade de organizar uma exposição (Figura 3) com os olhares sobre essa 

exploração, observação, percepção sensível sobre um lugar que se encontra no 

segundo plano da cidade, surgiu com a abertura do edital de ocupação do Espaço 

de Artes da UFCSPA3, na qual fui contemplada para o período de maio a junho de 

2019. Este trabalho foi moldado pela curiosidade, que é exposta a partir de 

palavras, imagens e objetos. Queria descobrir quem havia morado ou trabalhado 

neste terreno que se encontrava isolado no meio da quadra, o que fazia, de onde 

vinha e para onde ia. Como funcionava a rotina deste lugar? Que atividades eram 

exercidas ali? Não solucionei minhas dúvidas por meio da minha inserção neste 

espaço e muito menos pela observação aérea ou pelas fotografias, inclusive, essas 

atividades geraram outras – diversas mais – perguntas.  

Ao fim de 2018, aproveitando uma a oportunidade de adentrar o Miolo, fiz 

fotografias de uma perspectiva mais pessoal, próxima, lendo nas entrelinhas da 

edificação que já não existe mais ali, tentando decifrar os mistérios daquilo que já 

sucumbiu. Marcas do tempo e histórias não contadas. Por meio de 9 fotografias de 

detalhes que captaram minha atenção - Cartophoto #1 a #9 - e 10 imagens-

                                                
3 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 



caleidoscópios - Caleidoscópio Temporal 1 a 10/∞ -, sem início, meio e fim pré-

determinados, tento mostrar a degradação contínua, acidental ou proposital, da 

cidade que passa pelo arruinamento e ressurge por meio da experiência poética, 

ao ser percebida, resistindo e exibindo as cicatrizes do que fora no passado. O texto 

Fênix e os resíduos do que um dia constituiu o lugar – Materialização - auxiliam na 

construção do imaginário e na imersão na experiência de estar e sentir o lugar.  

 

Figura 3: Fernanda Fedrizzi. Quando lugar algum [re]torna-se algum lugar, 2019. Fragmento da 
exposição. Fonte: Núcleo Cultura da UFCSPA. 

Pensei os rebatimentos na série Caleidoscópio Temporal 1 a 10/∞  como meios de 

representação da atemporalidade. Da ausência de um lugar temporal definido. No 

anonimato do terreno que pode ser este ou outro qualquer. Pode existir como 

qualquer lugar que passou, está passando ou passará pelos processos de 

apagamento de suas memórias e das do bairro. Como este Miolo existem outros 

tantos. Peixoto (2004) sugere que caleidoscópios têm como característica 

evidenciar o desconhecimento do lugar e do tempo originais de cada 

acontecimento. Os caleidoscópios são enigmas. Mistérios urbanos. Passados e 

futuros incertos. Estas fotografias foram feitas do alto, com um certo distanciamento 

de quem ainda está descobrindo do que aquilo se trata e se realmente deseja se 

aproximar. Me pergunto também: “Essas paisagens podem ser cenário da 



ressureição?” (PEIXOTO, 2004, p. 291) e “a arte possibilita a presença, é capaz de 

criar lugar?” (PEIXOTO, 2004, p. 291). As imagens estão como retratos da cidade. 

Próximas, mostrando detalhes da pele, dos poros, das cicatrizes, das rugas. Criam 

uma proximidade entre o corpo urbano e o corpo humano.  

O texto e as fotografias foram afixadas nas paredes com pregos de aço. Esta 

escolha que se deve a duas questões: A primeira da materialidade e a presença 

que este elemento pressupõe pela ação de pregar com o corpo, em gesto, em 

esforço e movimento, do sinal de presença e força necessário no ato de pregar. A 

segunda questão vem de uma estética da construção civil - do canteiro de obras, 

das reformas, das demolições, da materialidade daquilo que se constrói e destrói. 

Pregar. Fixar. Prender. Unir uma coisa à outra. Grudar. Assentar. Um ato que exige 

certa violência. Cravar. Introduzir. Fazer algo. Aplicar. Manter. Pregar também é a 

expressão usada para definir o ato de usar a palavra em prol de um discurso. Penso 

na atitude que deixará marcas. “O prego é uma palavra que cava, como uma pá 

que lavra um buraco. O prego está imobilizado no furo da parede, enquanto a sua 

sombra é ponteiro movente, relógio de sol contínuo, noite escura.” (TESSLER, 

2010, p. 83). Tessler falava do trabalho AQUI (2010) de Letícia Bertagna, na qual 

a artista insere pregos com a inscrição “aqui” em lugares da cidade onde sua 

percepção foi alterada por algum acontecimento ou imagem ordinária. É preciso 

estar presente, de corpo atento, notando o que ocorre ali, para que se pregue algo. 

Perceber isso, de forma sensível, é um exercício que exige treino. 

Estes pregos não são suporte em meu trabalho. São parte dele. Pregar distorce a 

imagem e o papel. A fotografia retorcida, pelo ato de cravar e pela umidade, pelo 

tempo, pelo manuseio, fala da ruína, do abandono e de uma vontade de 

transformação. Pregar é empenhar algo esperando que aquilo obtenha valor, como 

em penhor, e, então, passar adiante. Não se envolver mais. A sombra gerada pelo 

prego cria tridimensionalidade, uma arquitetura que se constrói dentro de outra e 

de outra, e de outra. 

A expografia foi pensada para dar tangibilidade ao lugar. A ordem como os 

trabalhos foram dispostos faz alusão à experiência real vivida no espaço. A 

distância entre as fotos é proporcional a distância entre os pontos fotografados. A 

altura em que as impressões estão colocadas nas paredes remete à altura do meu 



olhar enquanto fotografava. A série Caleidoscópio Temporal 1 a 10/∞ está posta 

mais baixa que o convencional pois todas as fotografias foram feitas olhando o 

terreno do alto. Iniciasse de dentro ou de fora do terreno. Como quiser, como 

desejar, mas há uma ruptura provocada pelos objetos. Uma mudança de escala, 

de presença, de atitude, que faz a transição entre as formas de perceber. Eles 

propiciam um momento de transição. 

Os objetos expostos faziam parte do Miolo e de sua história e estão alocados acima 

da brita, atual revestimento de piso encontrado no local e por onde andei enquanto 

recolhia os itens que compõe a Materialização. Tessler defende que “trocar as 

coisas de lugar também é uma espécie de criação, um ato de resistência aos apelos 

do consumo, do senso comum, das hierarquias que o poder nos impõe” (2010, p. 

85)  e, concordando com tal discurso e fazendo uso dele, resgatei os resíduos da 

demolição de duas edificações que ajudaram a construir a linha do tempo deste 

Miolo e as ressignifiquei em exposição juntamente com palavras-manifesto. Com 

Fênix, tentei provocar uma reflexão acerca daquilo que pode emergir do incêndio 

das memórias, criando a possibilidade de uma outra cidade, fazendo com que 

mesmo os menores gestos sejam capazes de alterar as percepções de mundo, dos 

acontecimentos.  

A Fênix, ser da grande contradição da vida e da morte, é sensível 
a todas as belezas contraditórias. Sua imagem nos ajuda a legitimar 
as contradições da paixão. É por isso que, sem ajuda do mito 
antigo, a Fênix renasce sem cessar nos poemas. A Fênix é o 
arquétipo de todos os tempos. É um fogo vivido, pois não sabe 
jamais se adquire seu sentido nas imagens do mundo ou suas 
forças no fogo do coração humano. (BACHELARD, 1990, p. 87) 

A escrita, logo acima da Materialização tem função de ativação do lugar. Um 

teletransporte guiado. Uma apresentação que faz do corpo presente e ativo, assim 

como as fichas técnicas, como legendas em plantas-baixa, próximas aos rodapés, 

que também pedem uma presença, um se colocar em outro lugar. É preciso 

abaixar-se para ler o nome dos trabalhos e o corpo deve sair da situação de 

espectador, assim como supõe-se que seja feita a interação com a provocação de 

pisar na brita e ler a Fênix (Figura 4). Contrariando a tese de diz que aquilo que não 

é perene não é verdadeiro o suficiente, a ave fogo e tempo, persiste, se esvai e 

retorna. Nos invade. O corpo passa a notar sons, ângulos e gestos que deveriam 



ser mais comuns no cotidiano nas cidades: ativar a curiosidade por meio de um 

leve desconforto, e vice-versa. 

 

Figura 4: Fernanda Fedrizzi. Quando lugar algum [re]torna-se algum lugar, 2019. Materialização e 
Fênix. Fonte: Núcleo Cultura da UFCSPA. 

Fênix é um texto escrito para ser lido em voz alta, pisando na brita da 

Materialização, estando de corpo presente. Fala da cidade em estado de 

arruinamento que ressurge de suas cinzas, ainda a mesma, porém nova e diferente 

em presença. Sousa fala de “uma certa ruína dos saberes instituídos” (2007, p. 29) 

em “uma perspectiva do inacabado e de permanente reinvenção” (2007, p. 30). 

Essa outra cidade representa todos aqueles que frequentam os becos e que ainda 

respiram por entre as pequenas frestas de memória quando cuidados e percebidos. 

Senti que a escrita não descolada do corpo me leva para construir 
outras imagens. E que é injusto dar ao outro um pedaço de si da 
forma como ele sai quando eu arranco. Mas eu arranco. E eu 
exponho. Eu vacilo, e penso que peco em dar o pedaço inteiro 
porque ele afoga um ar onde eu mesma não sei nadar. (RIBAS, 
2013, p. 68) 

E então percebo que: 

(...) a cidade é o espaço da arte e da produção: simultânea e 
contraditoriamente, o lugar da vida e da exclusão, dos sonhos 
frustrados e da marginalidade. Vida e morte se encontram na 
cidade da criação. (HISSA, 2006, p. 88) 



Como assinala Peixoto “a visão fotográfica quer, seja qual for seu objeto, assinalar 

a presença do mistério” (2004, p. 32) e estes trabalhos são constituídos de um certo 

enigma. Meu desejo era que as pessoas que entrassem em contato com o trabalho 

fizessem a elas mesmas perguntas cujas respostas são ainda desconhecidas e, 

assim, tentassem criar revides para futuros que não hão de vir. Ou virão. “Expandir 

a noção de espaço expositivo e de exposição é a possibilidade que temos de fundar 

outros circuitos, outros lugares para experimentações e ganhar outros territórios” 

(MELIM, 2010, p. 9), inclusive de dar outras vidas aos becos e às frestas do 

cotidiano, fazendo com que circulem, transmitam e mantenham-se vivos.  

Conclusão 

Por meio destes trabalhos pensei sobre a evolução urbana e no que ela pode 

acarretar: destruição das memórias de tempos outros, apagamento de relações 

sociais, de como essas alterações se dão na memória do bairro, na criação e na 

manutenção das cidades e sobre como vamos experimentar estes lugares no 

futuro. Se é que vamos. Porém, trata-se também da emoção de descobrir algo 

novo, como diz Didi-Huberman (2018), de dar tempo e atenção ao processo, de 

valorização da transformação como parte dessa emoção que é movimento. É viva 

e é vida. Experiência emocional e percepção sensível que criam novas histórias a 

partir das antigas e às avessas e que falam de uma insatisfação com o presente 

que move para adiante (SOUSA, 2007), para a construção de futuros outros. 

A percepção é um  exercício que deve ser feito de forma rotineira, cotidiana, a fim 

de despertar as sensibilidades nas coisas comuns, ordinárias, que já não notamos 

quando estamos em anestesia. Olhar para aquilo que não parece importante é uma 

forma de resistência. Olhar pela fresta, pelo beco. Notar o que é colocado em 

segundo plano. No fundo de uma grande figura. Ativar memórias comuns de 

tempos outros e buscar um resgate, ainda que utópico. A fresta acaba por ser, ao 

mesmo tempo, a fenda do aparato para cartas e um corte no real, na continuidade 

e na repetição. É a pálpebra fechada que se abre e permite ver o mundo. A fresta 

é algo em contradição, assim como a mitológica fênix, e representa possibilidades 

de vida e morte ao mesmo tempo. A fresta é a capacidade de perceber o real e agir 

sobre ele, ainda que somente em pensamento, com a ficção, em poesia, permitindo 



a construção de uma cidade outra, qualificada pelas emoções, julgamentos e 

sensibilidades. 
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