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Em tempos de urgência: Territórios Sensíveis
e a potência de um corpo em performance
Walmeri Ribeiro

No final da década de 80, Félix Guattari, em 

seu livro “Le trois Ecologies”, nos alertou que a 

verdadeira resposta à uma crise ecológica estaria 

diretamente relacionada a uma revolução política, 

social e cultural, e que esta deveria acontecer em 

escala planetária. Quarenta anos se passaram desde 

o lançamento deste livro e as ações humanopolíticas 

seguiram um caminho bastante distinto, intensifican-

do a crise ecológica em todos os seus aspectos. 

Hoje, as mudanças climáticas e o aquecimento 

global não são mais uma previsão para o futuro, mas 

sim, uma realidade do nosso cotidiano. O aumento 

da pobreza, os desastres ambientais, as novas do-

enças que surgem e se proliferam, a acidificação 

do oceano, a poluição, a mudança no tempo de re-

produção e o fim de espécies marinhas, enchentes, 

seca, falta d’àgua, desmatamento, envenenamento 

por pesticida, queimadas em grande escala, entre 

outras questões que poderia aqui citar, são aconte-

cimentos diários que temos que enfrentar.

Na base desta discussão está de fato o capi-

talismo e seus desdobramentos nefastos, como as 

guerras e os milhões de pessoas que precisam se 

refugiar, a desigualdade social, as devastações e os 

desastres ambientais ocasionados pela exploração 

desenfreada, mas, sobretudo, a continuidade de uma 

negligência política, de governantes, empresários, 

e também de cada um de nós, diante de todos os 

dados e fatos que estão para além de gráficos e 

tabelas publicados por revistas especializadas. As 

consequências dessa negligência está para além 

dos nossos olhos, podemos senti-las em nossos 

corpos, em nosso dia-a-dia, vivenciá-las nas ruas 

das cidades onde vivemos ou por onde passamos.

Vivemos tempos estranhos, no “Tempo das ca-

tástrofes”, como afirma a filósofa Isabelle Stengers. 

No entanto, não é tempo de fugir, até porque não 

há para onde, mas sim, tempo de resistir, de inter-

vir: “Intervir requer certa brevidade, não se trata de 

convencer e, sim de transmitir para “aqueles a quem 

isso possa afetar” o que nos faz pensar, sentir, ima-

ginar” (Stengers: 2015, p. 5).

É neste sentido que a arte, com seu engajamen-

to social, político, estético e, sobretudo, com a sua 

potência de intervir, gerando novas percepções e 

afetos sobre os modos de vida, possui um especial 

desafio neste contexto. Pois, acredito, que por um 

lado, a arte pode potencializar o desenvolvimento de 

novas ferramentas e estratégias para desestabilizar 

nossos pensamentos convencionais em relação com 

e na natureza, o que Kastner (2012) chamou de “ca-

pacidade da arte”. Mas, é a sua força micropolítica, 

que poderá nos ajudar a enfrentar os tempos de 

urgência, nos colocando em um movimento contínuo 

em busca de novos modos de viver, habitar, criar, 

imaginar, sentir, intervir, afetar e ser afetado.

“Em Tempos de Urgência” pretende ser um tex-

to-convite, um diálogo que se dá a partir do compar-

tilhamento de experiências performativas, realizadas 

ao longo dos últimos três anos no projeto Territórios 

Sensíveis, para que assim possamos juntos pensar, 

propor e, sobretudo, agir diante da chamada Era do 

Antropoceno ou Pós-Antropoceno.

Antropoceno e suas camadas em ação

O amplo e polêmico conceito de Antropoceno, 

que vem se tornando cada vez mais difundido na 
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sociedade, ainda que em um terreno arenoso de 

compreensão, foi proposto por Paul Crutzen no final 

da década de 90, fundamentando a ideia de que 

desde a revolução industrial vivemos em uma nova 

era geológica, a Era do Antropoceno. Contestado 

pela comunidade científica, a denominação desta 

nova Era só foi “aceita” em meados de 2011. No 

entanto, o conceito de Antropoceno, vem ganhando 

força e relevância, diante das discussões em torno 

das mudanças climáticas e do aquecimento global 

pelas alarmantes publicações de dados nas princi-

pais revistas científicas mundiais e, claro, pelos efei-

tos visíveis no planeta.

Em meio a discussão do Antropoceno temos 

dois pontos de vista e ação que estão em plena atua-

ção. A Geoengenharia ou Engenharia Climática, que 

com o intuito de conter os efeitos dos raios solares 

sobre a terra estão desenvolvendo experimentos de 

reconstrução dos ambientes naturais e proteção do 

planeta através do uso de tecnologias, como a fer-

tilização do oceano, a gestão de radiação solar, a 

captura de ar, o aumento e a redução de precipita-

ção, como podemos ver no mapa abaixo.

Experimentos que podem ser catastróficos, 

ocasionando danos irreversíveis ao planeta, como o 

desequilíbrio hídrico e o aumento do índice de seca, 

a poluição da água, solo e ar. 

Por outro lado, as Ciências Sociais, a Antropo-

logia, a Filosofia e a Arte, passaram a utilizar o An-

tropoceno como um conceito para discutir as crises 

políticas, sociais, humana e humanitárias que esta-

mos atravessando, trazendo para esse campo de 

discussão a noção de crise, catástrofe e urgência.

Nomes como Eduardo Viveiro de Castro, Isabel-

le Stengers, Bruno Latour, Donna Haraway, trazem 

para a discussão termos como a Era de Gaia (Viveiro 

de Castro, Stengers), um novo regime climático (Bru-

no Latour em Facing Gaia), Capitaloceno ou chuchu-

loceno (Donna Haraway), colocando-os muitas vezes 

estão em oposição à ideia de Antropoceno como 

uma nova era geológica que coloca o homem no 

centro do mundo, mas reconhecendo a importância 

do conceito “Antropoceno” para ampliar o campo de 

difusão e discussão dos problemas que este repre-

senta para a sociedade.



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

427

Ou seja, ao falarmos em Antropoceno ou em 

Pós-Antropoceno, como vem sendo discutido, já 

não temos como referência uma era geológica e as 

implicações do homem sobre o planeta, mas sim as 

crises que estamos vivendo, uma crise que é climá-

tica, mas, sobretudo, política, social e humana. Ou, 

como afirmado pela artista e pesquisadora Joanna 

Zylinska (2014), o Antropoceno é também uma crise 

cultural, e, portanto, da imaginação. 

Territórios Sensíveis: Experiências per-
formativas em territórios específicos

Em 2014, ao realizar o mapeamento da costa 

litorânea do Estado do Ceará em busca de um ter-

ritório de pesquisa e criação artística, me deparei 

com questões cotidianas que estão fazendo com 

que comunidades pesqueiras inteiras desapareçam, 

não só no Ceará, mas em toda a costa brasileira e 

de outros países. 

A gentrificação e deteriorização de ambientes 

naturais tornando-os “paraísos” turísticos, expulsam 

seus moradores nativos implementando um outro 

ritmo de vida e modo de viver e habitar esses terri-

tórios. Por outro lado, a acidificação do oceano ge-

rando a diminuição e extinção de espécies marinhas 

e/ou o aumento do ciclo reprodutivo, o que gera um 

tempo maior de proibição da pesca, o chamado perí-

odo de defeso, impacta na sobrevivência econômica 

dos pescadores e suas famílias, que cada vez mais 

se afastam da pesca em busca de outra forma de 

sobrevivência. 

As mudanças radicais no modo de viver de mo-

radores de regiões costeiras, geram cada vez mais 

pessoas sem trabalho, fonte de renda e lugar para 

morar, ocasionando o aumento da favelização, do 

índice de consumo de álcool e drogas, assim como 

de depressão e uso de antidepressivos. 

Junto a este cenário, temos ainda que ressaltar 

a força da própria natureza, em resposta a todas as 

atividades humanas, com o aumento do nível do mar 

e o avanço deste sobre a costa, destruindo casas e 

povoados pesqueiros.

Frente à essas questões, a inquietude de enten-

der o que estava sendo debatido por outras áreas de 

pesquisa e também pelas artes, me levou à participa-

ção no Campus Anthropocene1, realizado pela Haus 

der Kulture der Welt |HKW| e pelo Max Planck Ins-

titute, em novembro de 2014 em Berlim, Alemanha.

Durante dez dias de trabalho intenso, com pes-

quisadores de diferentes áreas do conhecimento 

e partes do mundo, ressoava em minhas ações e 

proposições a provocação que o biólogo Ioan Ne-

gruti2 me fez durante o almoço, no segundo dia do 

Campus. 

Ao ser apresentada a Negritu este me pergun-

tou: Você é artista?

Antes mesmo da minha resposta, me interpe-

lou: Então levante-se e faça algo, apenas os artistas 

podem de fato fazer alguma coisa pelo mundo hoje, 

apenas vocês podem de fato interferir neste cenário 

com novos pensamentos, proposições e ações. 

Esta provocação se tornou estímulo e desafio. 

Inspirada pelo pensamento de Chantal Mouffe 

(2012) sobre a necessidade de ampliação do campo 

de intervenção artística, interferindo diretamente na 

multiplicidade dos espaços sociais, iniciei o projeto 

que mais tarde se chamaria Territórios Sensíveis3. 

Um projeto de investigação e criação que traz a 

performance como metodologia de pesquisa-criação 

(performance as research) e se propõe transdiscipli-

nar, ao convidar pesquisadores de diferentes áreas 

e, sobretudo, a comunidade local para compor as 

experiências realizadas.

A busca por criar novos modos de viver e de 

compartilhar conhecimento, tem impulsionado vários 

artistas e iniciativas ao redor do mundo a criarem 
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projetos transdisciplinares, convidando pesquisado-

res de diferentes campos de investigação para dialo-

garem em busca de possibilidades, de proposições 

e de ações conjuntas. No entanto, ações transdis-

ciplinares são ainda algo que temos que enfrentar, 

sobretudo, na crise do pensamento crítico a qual 

estamos submersos.

A primeira ação de pesquisa de Territórios 

Sensíveis foi instalada na praia da Requenguela na 

região de Icapuí, litoral oeste da costa cearense. Tí-

nhamos como procedimentos iniciais:

1. Realização de investigação performativa em terri-

tórios específicos.

2. Proposição de ações que envolvam a comunidade 

local. 

3. Colaboração entre artistas, comunidade local e 

pesquisadores de outras áreas do conhecimento.

4. Compartilhamento do conhecimento emergen-

te das ações de pesquisa através de atividades in 

loco, textos, vídeos, exposições, ambientes virtuais e 

a criação de espaços sensíveis imersíveis.

Praia da Requenguela, Icapuí, Ceará | 
Maré-Rasante

No mapeamento da costa litorânea do Ceará, o 

encontro com a praia da Requenguela, com seus 6 

km de recuo de maré, possibilitou uma experiência 

sensório-corporal, importante para a compreensão 

da relação entre o corpo, mar e tempo. Uma relação 

fundamental para se aproximar deste território em 

toda sua complexidade, sobretudo, da atividade das 

comunidades pesqueiras. 

Praia da Requenguela|Icapuí|Ceará Imagens: Walmeri 
Ribeiro e Fábio José

Icapuí é uma região internacionalmente conhe-

cida da pesca artesanal da lagosta. No entanto, os 

novos ritmos de reprodução marinha e a invasão 

da indústria pesqueira com a pesca predatória, ao 

longo dos últimos dez anos, vem fazendo com que 

grande parte desta comunidade abandone a pes-

ca, suas casas e se rendam as atividades turísticas, 

ainda não tão intensa nesta região. A gentrificação 

se aproxima, fruto da especulação imobiliária inter-

nacional, e aos poucos vai tomando conta da região.

A vida simples desta população vai se adequan-

do aos novos ritmos do mar e das marés e, muitas 

vezes, se despedindo deles e rumando em direção 

a cidades maiores, como a capital, em busca de 

sobrevivência e um “futuro melhor”. 

Mas qual “futuro” é este?

Na praia da Requenguela, as experiências sen-

sório-corporais no mar (maré baixa e maré alta), a 

convivência com pescadores, marisqueiras e mo-

radores locais, no levaram a compreensão de que 

experiências performativas em territórios específicos 
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requerem tempo, presença, permanência. Requerem 

a compreensão dos territórios como sistemas dinâ-

micos. Territórios são sistemas sensíveis e comple-

xos, e “lidar com a complexidade, é enfrentar a con-

fusão, a bruma, a incerteza, a contradição”, como 

diz Morin (1991).

Também decidimos rumar em direção à Capital.

Praia do Mucuripe, Fortaleza, Ceará - 
Laboratório Paisagem|Emergência

Sem abandonar o primeiro território de pesqui-

sa, seguimos para novas experiências e instalamos 

o nosso segundo site de pesquisa na praia do Mu-

curipe, zona central de Fortaleza. 

Praia do Mucuripe|Fortaleza|Ceará Imagens: Fábio José

Espremida em entre o paredão de prédios da 

Avenida Beira-Mar e uma pequena faixa de areia está 

a comunidade de pescadores da praia do Mucuripe, 

ou o que restou dela. Dali saem diariamente janga-

das e pequenos barcos rumo ao mar. Na areia, dro-

gas, álcool e prostituição se misturam às atrações 

turísticas. Uma paisagem paradoxal, tanto quanto a 

realidade brasileira. 

Diante desse contexto social e com um projeto 

ainda mais devastador em via de execução, na refor-

mulação da orla da cidade, decidimos criar na praia 

do Mucuripe o Laboratório Paisagem|Emergência 

envolvendo os pescadores e as pessoas que vivem 

nesta pequena faixa de areia.

A violência era um fato iminente, a possibilida-

de de assalto nos intimidava, mas o medo também 

fazia parte da ação que ali instalávamos. Aos pou-

cos fomos compondo aquela paisagem e tecendo 

uma relação com os moradores. A paisagem real 

é assustadora. Poluição, exploração, abandono. A 

desvalorização da pesca fez com que muitos pes-

cadores abandonassem seu ofício. Os que ficaram, 

para enfrentar o mar e uma vida ainda mais perigosa 

no asfalto, utilizam-se de bebidas e drogas como 

meio de sobrevivência. A degradação do homem e 

a da natureza caminham pari passu nesta estreita 

faixa de areia.

O texto de Rosalyn Deutsche “A arte de ser tes-

temunha na esfera pública em tempos de guerra” 

(2009), nos acompanhava. Citando o pensamento 

do filósofo Emmanuel Lévinas, a crítica americana, 

traz uma discussão sobre o espaço público como 

um lugar de visibilidades complexas, exposto à al-

teridade, em formas heterogêneas de relação com 

o outro e com outros, e principalmente, com o que 

desconhecemos de ambos. Ao chamar a atenção 

para algumas correntes da arte contemporânea que 

analisaram a visão como o sentido que se relaciona 

com o outro, ela pergunta: o que é visão pública? 
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Como a arte pode ser pública, não somente por es-

tar fora dos museus e galerias, mas também como 

um espaço de alteridade e visibilidade do outro?

Essas perguntas ecoavam a cada dia de pesqui-

sa, a cada aproximação, a cada vínculo estabelecido 

com moradores deste território sensível. A cada dia 

de experiência, voltávamos para o nosso laboratório, 

discutíamos, propúnhamos novas ações e interven-

ções em busca de possíveis caminhos. Fizemos des-

se território o nosso próprio espaço de intervenção. 

Uma intervenção no outro, mas, sobretudo, em nós 

mesmos. A realidade tão cruel nos fez abandonar 

qualquer forma de tradução. Vídeos, fotografias, 

imagens foram abandonados dando lugar a ações 

performativas in loco na tentativa de gerar alguma 

visibilidade àquela pequena comunidade invisível 

aos olhos de moradores, poder público e turistas.

Esta experiência nos colocou em um profundo 

deslocamento. A sensação de impotência, diante 

da realidade ali vivenciada, nos lançava em novos 

desafios. Além das ações realizadas in loco, textos, 

vídeos e fotos foram publicados como parte desta 

ação, num segundo momento.

Dessas Investigações|Intervenções, tão dis-

tintas e tão próximas ao mesmo tempo, emergiram 

perguntas que se tornaram novos estímulos e pro-

cedimentos de pesquisa. Como dar visibilidade às 

questões emergentes de investigações performativas 

para além de projetos estéticos? Como ampliar o 

campo de intervenção artística diante dos problemas 

que nos assolam cotidianamente, sejam eles locais 

e|ou globais? 

Porto Maravilha, praça Mauá, Rio de Ja-
neiro - O que vocês fariam em nosso lugar?

Em 2016 parti para o Rio de Janeiro. Era o ano 

em que a “cidade maravilhosa” recebia os Jogos 

Olímpicos e passava por uma “transformação” de 

sua estrutura urbana. O “Porto Maravilha”, área de 

comércio de escravos durante os séculos XVIII e XIX, 

abandonado durante o século XX, tornava-se, diante 

de seu projeto futurístico, o símbolo das Olímpiadas, 

tendo sido completamente remodelado, “reurbaniza-

do”. 

Território de contraste entre uma “cidade inteli-

gente (SmartCity)”, preparada para receber milhões 

de turistas, e os processos de gentrificação, aumen-

to de favelização, pobreza e intensificação da polui-

ção da Bahia de Guanabara.

No “Porto Maravilha” instalei meu novo site de 

pesquisa provocada pela filósofa Isabelle Stengers 

que questiona o nosso sentimento de impotência 

frente às catástrofes que estamos atravessando em 

consequência das mudanças climáticas e, sobretu-

do, de seus impactos sociais. O sentimento de impo-

tência frente à realidade e às questões locais, aqui 

apresentadas em duas imagens contrastantes, me 

levou à criação da instalação “O que vocês fariam 

em nosso lugar?”.

Praça Mauá|Rio de Janeiro|RJ Imagens: Walmeri Ribeiro
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Com duas ações simultâneas que compunham 

uma mesma paisagem, num mesmo dia e horário, - o 

corpo espontâneo, do morador, que nada nas águas 

poluídas da Bahia de Guanabara, e o corpo institu-

cionalizado, do funcionário, que com equipamentos 

de proteção4 aspira o espelho d’água5 do Museu do 

Amanhã-, esta instalação é um convite para pensar-

mos juntos sobre os modos de habitar|viver.

O que vocês fariam em nosso lugar? é um 

título pergunta para pensarmos sobre os modos de 

vida nas cidades onde vivemos, sobre os proces-

sos de transformação e apropriação e, sobretudo, 

sobre o sentimento de impotência que nos assola, 

nos paralisa, mas, que ao mesmo tempo é capaz de 

nos mover, nos colocar em ação na construção de 

outros pensamentos, proposições, criações, ações. 

Fruto de uma parceria com o compositor e ar-

tista sonoro Daniel Quaranta, esta obra possui ainda 

um audioperformance que apresenta um contrapon-

to entre uma paisagem sonora que retrata um típico 

passeio dominical de um espaço público e a nar-

rativa construída pelos depoimentos de moradores 

da região, que desde sempre se apropriaram desse 

território como espaço de lazer. 

Somando se a esta paisagem temos os comen-

tários estupefatos de moradores da cidade do Rio de 

Janeiro, que visitam o “Porto maravilha” pela primeira 

vez, incentivados pelas ações do poder público que 

está transformando este em território visitável e atra-

ente, descobrindo, assim, que esse mar com seus 

próprios dejetos é piscina daqueles outros, desde o 

desembarco dos escravos. 

Montreal, Canadá - Paisagens Transitó-
rias

Ainda em 2016, uma nova mudança e um novo 

território a ser experienciado: Ilha de Montreal, Ca-

nadá.

O Canadá é reconhecido por ser um país que 

preza pela sustentabilidade ambiental, com leis, 

medidas e ações desenvolvidas pelo ministério de 

meio-ambiente e mudanças climáticas6. Totalmen-

te diferente de seu vizinho, os Estados Unidos, o 

modo de vida e consumo canadense estão longe 

do American way of life. Refletidas por suas cidades 

e moradores, as leis e regras estabelecidas pelo 

governo para o futuro do planeta estão presentes 

nas pequenas ações cotidianas, como separação e 

tratamento de lixo comum e industrial, incentivo ao 

pequeno produtor agrícola na diminuição de uso de 

agrotóxicos, mercados públicos que possibilitam a 

compra de produtos agrícolas direto dos produtores, 

uso de energia limpa, transporte público com uso de 

energia elétrica e gás natural e, sobretudo, o estímu-

lo do governo canadense para pesquisa e inovação 

na chamada área “greening”.

Contudo, o Canadá está longe de ser modelo 

de país “greening”. Com sua economia baseada na 

mineração, é um dos principais países responsá-

veis pela devastação de continentes inteiros, como 

a África, na exploração de minerais e combustíveis 

fósseis.

Com todas as questões e contradições presen-

tes em solo canadense, realizar essa pesquisa-cria-

ção em Montreal era também uma forma de experien-

ciar esse modo de vida, fazendo desta experiência 

uma dobra no meu próprio modo de habitar-viver-

-criar. Esta decisão foi tomada como procedimento 

de criação e pesquisa em meados de 2016, quando 

me preparava para esse “autoexílio”, como parte dos 

estudos de pós-doutorado. 

Em meio ao intenso inverno canadense, desem-

barquei na cidade, nunca antes visitada por mim. 
Montreal - com seu clima, cultura e paisagem-, se 

tornou o novo território de investigação e os con-

ceitos, procedimentos e metodologia, que alicerçam 

esta investigação, o novo foco. Como ponto de par-
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tida estava o investigar a ruptura paradigmática da 

prática performativa como criação, para a prática 

performativa como metodologia de pesquisa, a cha-

mada Performance como Pesquisa (Performance as 

Research - PaR), e a relação entre a PaR e a inserção 

do corpo como disparador de um conhecimento que 

se dá a partir e na experiência, ou seja, um conheci-

mento incorporado (embodied Knowledge), fruto das 

relações entre corpo e meio ambiente, performance 

e percepção, sensorialidade e impulsos criativos.

Old Port|Montreal Imagens: walmeri Ribeiro

Em 2013, a Associação Australiana de estudos 

em Teatro, Drama e Performance (ADSA), lançou 

uma versão atualizada do guia metodológico sobre 

Performance como Pesquisa – PaR, elaborada por 

Bree Hardley. Neste texto, entre os vários pontos 

de mudança propostos, há um dado bastante elu-

cidativo sobre pensar a Performance como prática 

performativa e a Performance como metodologia de 

pesquisa, pois, segundo Hardley, há uma imensa 

diferença entre as duas questões. A emergência da 

Performance como pesquisa muda o foco de um co-

nhecimento objetivo para um mais processual, pers-

pectivo, participante, colocando o conhecimento em 

movimento para a abertura de novas ideias, inputs e 

desdobramentos. 

Portanto, ao abordarmos a Performance como 

metodologia, falamos de um campo expandido da 

Performance e de suas possibilidades de atuação 

junto às pesquisas e criações. O avanço no conhe-

cimento, neste caso, pode vir via uma pesquisa que 

discute a própria área, ou seja, a Performance e as 

artes, ou diante de uma expansão, no qual o co-

nhecimento é aplicado para novos problemas, novos 

contextos ou em busca de novos caminhos, insights, 

dialogando com outros campos de pesquisa, para 

além das artes performativas, mas contendo o rigor, 

critérios e apresentação de resultados de acordo 

com os objetivos de uma metodologia performativa. 

Partindo de um corpo em performance, imerso 

em uma experiência e inspirada pelos escritos de 

Tetsuro Watsuji (2006), - para quem clima e paisa-

gem são o momento de objetivação da subjetivida-

de humana7-, tornei Montreal, com suas paisagens 

transitórias, suas políticas “greening” e o modo de 

viver “québécois”, um território sensível, múltiplo, a 

ser experienciado em busca de caminhos possíveis 

para minhas perguntas. Como proposto pelo filósofo 

canadense Brian Massumi (2002), experiência é a 

dimensão incorpórea do corpo, experiência é intensi-

dade. E é a partir desta intensidade, dessa dimensão 

incorpórea do corpo que o conhecimento emerge, 

com ele novos pensamentos, a proposição de novas 

ações, possibilidades ou novos questionamentos 

que nos lançam em diferentes desafios. 

O contato com pessoas que lá nasceram ou que 

fizeram dessa cidade a sua casa, foi fundamental 

para adentrar os ritmos e as transições da paisagem, 

os modos de vestir, de se deslocar, de se alimentar, 

de habitar o espaço público, de se relacionar com a 
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cidade, com as políticas governamentais e com as 

regras sociais extremamente rígidas que balizam um 

modo de viver e habitar. 

Experiências que se desdobraram em escrita, 

imagens, áudio, performance, mas, sobretudo em um 

novo estímulo e impulso criativo para discutir modos 

de vida em Tempos de urgência. 

Apontamentos de um corpo em um con-
tínuo movimento

Em busca de possíveis caminhos para pensar-

-ser-viver-habitar-pesquisar-compartilhar-criar-en-

frentar as urgências de nosso tempo, estou pro-

pondo com o projeto Territórios Sensíveis o intervir 

como ação de afetar e ser afetado em busca de 

novos conhecimentos, pensamentos e possibilidades 

de abordagem das questões locais dos territórios 

investigados, com o objetivo de contribuir, a partir do 

campo da performance, para discussões de proble-

mas globais, mas, sobretudo, locais e relacionados 

as especificidades de cada território. 

Se num primeiro momento as ações estavam 

focadas na investigação da relação entre corpo e 

ambientes naturais, aos poucos esta busca foi se 

intensificando a partir da própria pesquisa e de cada 

intervenção. Fomos e somos, eu e os artistas-pesqui-

sadores que convido para a realização dos projetos, 

surpreendidos pela potência de um corpo em movi-

mento, pela emergência de um conhecimento que só 

pode se dar no e a partir do corpo, justamente por 

ter o corpo poderes de improvisação e invenção que 

nós estamos apenas começando a investigar, como 

afirma o Brian Massumi em entrevista publicada no 

livro Politics of Affect (Massumi: 2015, p. 177).

Diante disso, está a importância em pensarmos 

em emergência de um conhecimento proveniente de 

um mergulho em camadas profundas dos territórios 

investigados, que nos permite ir além de questões 

que os olhos podem ver ou que podemos deduzir 

e|ou representar, pois não estamos em busca de 

representação ou apresentação de algo, mas sim 

de novos modos de agir, pensar e produzir conheci-

mento que colaborem com as discussões urgentes 

do nosso tempo. Um conhecimento vindo de uma 

investigação artística, que por um lado, traz consigo 

a sensibilidade e a força do que nos faz pensar, sen-

tir, imaginar. E, por outro, é capaz de intervir, ainda 

que brevemente, nos territórios investigados, assim 

como em quem os investiga. 

Se, para Bruno Latour (2014), a arte tem as 

condições de dramatizar, considerar o fim do mundo 

e desdramatizar, sendo assim um instrumento capaz 

de sensibilizar e nos levar a pensar sobre as está-

ticas da ciência, colocando-as no nosso dia-a-dia, 

eu diria que a arte tem a capacidade de ir muito 

além do drama, podendo contribuir para além da 

apresentação ou representação dos dados levanta-

dos pela ciência a partir de obras artísticas. A arte 

colabora com as diferentes áreas de pesquisa nos 

próprios modos de investigação, não em busca de 

dados quantitativos ou qualitativos, mas dados sen-

síveis que dizem respeito às singularidades de cada 

território, às singularidades dos modos de vida, das 

necessidades e das potencialidades de cada povo-

ado, cada vilarejo, de cada cidade, de cada corpo 

que compõe estes territórios. 

Precisamos considerar as questões globais, 

mas sobretudo precisamos considerar as questões 

locais. Precisamos compreender efetivamente os 

modos de vida de uma comunidade antes de inter-

ferir ditando regras e leis criadas de forma vertical 

sob um olhar completamente descontextualizado das 

especificidades de cada território. 

Concluo este texto afirmando que, sim, preci-

samos expor dados, informações e sensibilizar as 

pessoas sobre o momento que estamos vivendo, e 

deste ponto de vista, a arte tem uma potencialidade 
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única diante da sua amplitude de ação, de sua capa-

cidade de afetar diferentes partes da sociedade, de 

gerar diálogos não somente no âmbito das artes - em 

museus, galerias e universidades-, mas em espaços 

públicos, com a capacidade de ser o espaço da al-

teridade, de dar visibilidade ao outro e às questões 

que lhes|nos atingem.

Mas, ainda há muito o que fazer. Precisamos ir 

além, muito além. 
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1 http://www.hkw.de/en/programm/projekte/ 

2014/anthropozaen_curriculum/anthropozaen_
curriculum_1.php

2 Ioan Negruti é professor de biologia na Ecole 
Normale Superieure (ENS) de Lyon na França 
onde também dirige o Michel Serres Institute for 
Resources and Public Goods.

3 Territórios Sensíveis está sendo realizado 
no departamento de Fine Arts da Concordia 
University, Montreal, Canadá, com bolsa Capes- 
Proc. n° BEX 5451/15-9. Para saber mais sobre 
o projeto acesse: www.territoriossensiveis.com. 
Todos os projetos citados neste texto podem ser 
acessados no site do projeto.
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4 É importante ressaltar que os funcionários 
que aspiram o espelho d’àgua são também 
moradores que por sua vez nadam nas águas 
poluídas da Bahia.

5 O espelho d’água do Museu do Amanhã, 
alimentado pelas águas da Bahia de Guanabara, 
após processamento e filtragem, é uma das 
ações de sustentabilidade proposta pelo 
Museu. Essa informação pode ser acessada em 
https://museudoamanha.org.br/pt-br/content/
sustentabilidade-pilar-do-museu

6 https://www.canada.ca/en/services/environ 
ment.html

7 Para o filosofo japonês, viver em um determinado 
clima e paisagem nos leva a criar utensílios, 
técnicas, tecnologias para driblar a ação destes 
em nosso corpo, mas é a partir do experienciar 
que nós, seres humanos, podemos descobrir 
a nós mesmos e criar modos de viver em 
sociedade.
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