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Resumo 
 
 

 
Este trabalho é resultado da pesquisa que fiz junto a artistas de rua, inicialmente na 

cidade de Niterói, e depois no Sana, distrito de Macaé. Nele busco apontar e refletir sobre 

alguns aspectos que giram em torno de suas atividades artísticas, do nomadismo e das 

maneiras de conceber seu modo de vida. As questões apontadas aqui são fruto de um 

trabalho de campo atuante e participativo que foi realizado no período compreendido 

entre Agosto de 2014 e Junho de 2016. O interesse inicial veio do contato que tive com as 

pessoas que fazem acontecer o ambiente da arte de rua. 
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Nomadismo no meio urbano, e as interações artísticas 

entre artesãos na rua e na feira 

 

 

1. Introdução 

 

Inicialmente gostaria de dizer a motivação que me levou a esse ambiente: a arte de rua e 

a articulação movida pelos artesãos que a produzem. Trago aqui uma reflexão sobre a 

experiência, que me fez percorrer um caminho antes desconhecido e inimaginável para 

mim. Essa vivência que passo em seguida a relatar tem um caráter antropológico na 

medida em que possibilita a compreensão dos modos de vida de um grupo de pessoas 

que fazem da arte e do nomadismo escolhas vitais. Foi através dela que pude conhecer a 

manifestação de categorias e valores pertencentes a um grupo de pessoas que enquanto 

interage com o meio ao redor, o modifica e também reflete sobre ele. Outra caracteristica 

antropológica do trabalho é a possibilidade de construir, na contramão, um olhar crítico 

sobre a cultura na qual estou inserida, trazendo a possibilidade de indagar sobre 

convenções sociais introgetadas. Dito isto, espero que esta introdução seja capaz de 

inserir o leitor num universo que, como disse, era anteriormente desconhecido por mim.  

 

                                                             ■■■ 

1.1 Proposta metodológica 

 

Seguindo a vivência no campo faço uma divisão entre a arte e o território. A arte foi o que 

primeiro despertou minha sensibilidade para o ambiente. A percepção sobre o território só 

foi possivel após um tempo em interação com os artistas de rua. Em alguns momentos os 

dois dialogam, porém é importante demarcar algumas fronteiras para uma melhor 

assimilação. Vale destacar que os pensamentos expostos são fruto de conversas num 

campo onde a troca de idéias acontece com frequência. 
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Neste trabalho as entrevistas foram deixadas de lado, ou qualquer formatação que desse 

margem à busca por um enquadramento das interações. Busquei priorizar uma vivência 

espontânea, sem um planejamento anterior. Desta forma, a interação sobrepõe-se a uma 

pesquisa previamente estruturada, na qual os aspectos a serem observados seriam 

postos à frente da experiência compartilhada. A minha busca em convivência com os 

artistas de rua foi por uma compreensão em movimento. Ao mesmo tempo em que 

compreendia um contexto mais amplo que englobava ambos os lados. Foi possível 

também enxergar aspectos peculiares da arte de rua em contraste com a população leiga 

em relação a esse ambiente. Essa articulção movida pela arte acontece dentro de um 

contexto compartilhado pelos artesãos, mas ao mesmo tempo consegue ir para fora 

quando rompe com alguns costumes reconhecidos e aceitos. Neste texto faço uso de 

nomes fictícios, pois não houve um diálogo com os artistas sobre a possibilidade de expor 

os nomes verdadeiros. É claramente possível uma identificação por parte deles. Desta 

forma, penso que esta identificação é suficiente, não havendo necessidade de expor essa 

identidade para um ambiente mais amplo sem um diálogo a esse respeito. 

 

Farei uso de uma idéia pensada por Roy Wagner para inserir a proposta metodológica. 

Para Wagner a interação do antropólogo com um ambiente diverso torna possível a 

invenção da cultura. Ele desenvolve uma Antropologia Simétrica quando busca uma 

simetria na relação entre o antropólogo e o grupo com o qual ele se relaciona. Houve um 

afeto mútuo dentro do universo da arte, que me permitiu a criação de uma cultura que 

será traduzida através da linguagem. Ressalto que essa construção criativa apesar de 

articulada aqui, não busca reduzir um ambiente que se encontra em movimento, assim 

não tenho a pretensão de congelar categorias, pois estas são passíveis de mudança. 

Minha intenção é desenvolver os encontros que tive com os artesãos. E, então, conseguir 

despertar no leitor alguns questionamentos através da construção do trabalho. Wagner 

compara o antropólogo com a figura de um pintor que expressa seu afeto numa pintura, 

que é a sua criação. (Wagner, Roy, 2012, p. 40-45) Tentarei, aqui expressar meu afeto 

sobre o que aconteceu ao longo do percurso. 

 

A cultura de um grupo distinto é uma criação na medida em que é percebida pelo 

antropólogo. Mas não pode ser uma livre fantasia, ela deve traduzir a convivência com o 

grupo. (Idem, p. 30) Sendo assim, procurei trazer os fatos e descrevê-los como 
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pertencentes a um universo maior da arte, sem distorcê-los. Há aqui a invenção de uma 

cultura que me atravessou, esta sendo criada, assim como a minha é recriada através do 

contato com um universo diverso. Não só a cultura do grupo é inventada, mas também a 

do próprio antropólogo que pensa a sua cultura em contraste com a do outro. Como um 

tom só aparece no branco na medida que contrasta com ele, a cultura do antropólogo se 

torna visível em contraste com um modo de vida distinto, o que é possível a partir de um 

envolvimento. (Idem p. 31) 

 

A experiência vivida me compõe na medida em que permito o afeto. Espinosa afirma que 

um corpo se constitui a partir da relação com outros corpos; na medida em que os corpos 

se afetam mutuamente, cria-se um corpo distinto formado pelo afeto mútuo. (cf. Deleuze, 

2002, p. 128) Funciona como um devir que pressupõe um encontro e faz o corpo alterar-

se temporalmente. Ou seja, os dois corpos se modificam. Esse afeto é essencial, pois 

possibilita a criação/invenção. 

 

A minha trajetória acadêmica permitiu uma percepção sobre o conceito de cultura, mas a 

percepção do movimento que permeia o conceito só foi possível através da experiência 

sentida no meu próprio corpo. Ou seja, a vivência experienciada através dos sentidos, me 

permitiu o afastamento dos conceitos e a aproximação de uma possível invenção. O 

antropólogo reinventa a noção de cultura que se manifesta no campo de maneira diversa 

da qual ele é ensinado. Como disse, a invenção da cultura e de uma noção de cultura é 

possibilitada pelo contraste entre culturas. Essa noção não é inerte, pois depende do 

encontro entre culturas, que se manisfesta de formas variadas, pois são múltiplas as 

relações. O que expressa uma relação não se repete, por isso a dificuldade em se falar 

em uma noção de cultura. As noções se modificam e se reinventam através de cada 

experiência que é singular. (Wagner, 2012, p. 37) 

 

A minha experiência não foi apenas uma observação, ela me levou a um aprendizado 

sobre as relações humanas e a capacidade humana de aprender em interação com o 

outro. A observação e o aprendizado que permitem a invenção de uma cultura. A relação 

de aprendizado é possibilitada pelo afeto e interação com o outro grupo. O antropólogo 

não pode apenas ser um espectador, precisa buscar desenvolver uma relação de 

simetria. Na qual tanto o antropólogo quanto o grupo sairão modificados da relação. O 
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estranho se tornará familiar e a percepção de um modo de vida possivel passa a 

acontecer. (Idem, p. 39) 

 

1.2 Disposição dos capítulos 

 

O trabalho ficou organizado da seguinte forma. No primeiro capítulo trago algumas 

implicações relacionadas ao território, além de buscar descrever alguns espaços que 

estive durante a vivência. Tento ainda fazer alguns contrapontos entre o momento de 

nomadismo encarado pelo maluco/artesão, quando este “cai” na estrada, e o momento 

que ele assume uma postura sedentária. Trago neste capítulo uma pequena descrição 

sobre o Sana, lugar onde criei um vínculo próximo com artistas de rua. Na sequência, 

conto sobre um local de passagem de turistas no Sana, que é a trilha para as suas belas 

cachoeiras. Ainda no Sana, procurei trazer alguns acontecimentos da feira – CriaSana -, 

que marcaram uma distinção entre um local estruturado para a exposição da arte e a rua.  

 

Em seguida, conto um pouco sobre a horta, onde aconteceram encontros e boas 

conversas que permitiram uma reflexão mais aprofundada sobre o universo da arte de rua 

em diálogo com uma estrutura social do meio urbano. Quando falo sobre “o movimento do 

maluco” busquei relatar meu primeiro contato com o termo, e a estranheza que me gerou, 

porém após a percepção do uso, pude compreendê-lo. Ainda neste trecho falei sobre a 

mobilidade traçada pelos artesãos que saem do Sana para expor na pedra Valonguinho. 

Após este relato, busquei trazer dois termos muito utilizados entre a malucada, “a pedra” 

e “o mocó”, ambos dispostos no território que ocupam quando experienciam o nomadismo 

no espaço urbano, ou em outro local onde ocorra um fluxo de pessoas. Por último, ainda 

no capítulo I, exponho um acontecimento que me fez refletir sobre a imprevisibilidade 

violenta da rua, e como os malucos se articulam para agir nesses momentos. 

 

No segundo capítulo, coloquei o termo, “Esquios” que foi apresentado por Pijama, um 

maluco que se tornou um amigo durante a busca por uma compreensão sobre esse 

diálogo entre universos. Não ouvi essa expressão outras vezes, ela está bem próxima do 

termo “skills” que, em inglês se refere às habilidades. Apesar disso insisti em colocá-lo 

como me foi apresentado. Este termo serviu para clarear a troca de experiências que 

acontecem entre os malucos, além do aprendizado adquirido na estrada. Por isso, 

pareceu de grande importância na construção de um pensamento sobre a malucada. No 
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mesmo capítulo, trago um pequeno relato sobre “a arte do bricoleur”. Usei esse termo em 

referência ao pensamento de Lévi-Strauss que em determinado momento, utiliza esse 

personagem para desenvolver sua leitura sobre os grupos que teve contato. O bricoleur 

me parece interessante para tratar dos artistas de rua, pois estes podem utilizar materiais 

encontrados ao acaso e assim criar um objeto de arte, acontecimento que apareceu para 

mim quando estava em contato com eles. 

 

No terceiro capítulo busquei um esclarecimento sobre a atuação dos artistas quando 

interagem com o meio ao seu redor. E como essa interação permite seu fortalecimento 

como grupo e o consequente desenvolvimento através de uma trajetória individual que é 

compartilhada. Além disso, trago a construção proposta pelos malucos para habitarem o 

ambiente ao mesmo tempo em que nele inteferem, buscando essa interferência de forma 

ativa. Coloco a capacidade de um maluco em ativar o imaginário para produzir uma 

percepção diferente e ampliar o olhar para questões às vezes negligenciadas. Assinalo, 

ainda, algo que percebi em meio aos malucos, quando estes ignoram determinados 

comportamentos socias e deixam de se importar com uma aparência desejada 

socialmente. Assim rompem com algo que antes estava posto e assumem a pretensão 

em descobrir algo além da aparência.  

 

Falo, em seguida, sobre a importância do desenvolvimento de uma noção de 

pertencimento, como esta torna possível a articulação criativa movida em um contexto 

mais amplo. Além de impulsionar a circulação de tradições e saberes que se manifestam 

socialmente. Pontuei ainda uma última reflexão sobre o movimento que faz circular 

experiências, objetos, ao mesmo tempo em que torna capaz abandonar aquilo que vai 

além do necessário para se mover. 

 

Por fim, nas considerações finais, busco traçar uma intenção e delinear algumas questões 

expostas e desenvolvidas ao longo trabalho. 

 

■■■ 

 

1.3 Permissão para uma interação 
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É um caminho que faço cotidianamente como estudante de antropologia da Universidade 

Federal Fluminense. Desço do ônibus no centro de Niterói e, no trajeto para o campus do 

Gragoatá, passo numa calçada onde sempre se encontram alguns deles. Um trecho da 

calçada que se localiza nas proximidades do campus do Valonguinho, perto do principal 

shopping da cidade e , portanto, um local que tem um grande fluxo de pessoas durante 

todo o dia, estudantes universitários ou não. O olhar é inevitável, não consigo olhar para 

outro lugar, que não aquele pedaço de calçada, onde pessoas sentam, e formam um 

ambiente diverso daquele que se espera num local de passagem. São artesãos que 

organizam seus trabalhos em cima de panos estendidos no chão. Trazem consigo e 

expõem objetos manualmente produzidos. Como isso é possível de acontecer? 

Questiono-me sobre o fascínio que sinto ao encarar aquele ambiente transformado pela 

presença deles. 

 

Na volta para casa, ao sair da faculdade, volto pelo mesmo caminho. Esperando e já 

sabendo que iria vê-los de novo. Era como se eu pedisse a interação, como se meu corpo 

clamasse por aquele momento. Passo, e um dos que ali está pede um minuto  de minha 

atenção; recita algo improvisado. Logo a minha atenção para o ambiente é total, o que 

antes era apenas curiosidade, torna-se interação. Naquele momento mal consegui 

disfarçar minha ânsia em conhecer aquelas pessoas que na calçada sentam e colocam 

seus panos estendidos no chão.  

 

Quem me chamou, quando o fez, mostrou com esse ato a possibilidade de interferir e 

criar uma interação com uma pessoa desconhecida, contando uma história que prendeu a 

minha atenção. Passado esse primeiro momento, permito-me também interagir. Sigo para 

o artesão ao lado, e era como se olhasse dos pés à cabeça: começo pelo pano, depois 

observo a arte, em seguida permito-me a conversa. De onde veio? - pergunto, como se 

ele fizesse parte de um universo muito distante do meu. Responde-me que morava em 

São Gonçalo, que fazia faculdade. O estranhamento inicial então se desfaz, ele afinal 

tinha uma trajetória no passado parecida com a minha. Continua e diz que agora mora no 

Sana (distrito de Macaé, muito conhecido pelos seus rios e belas montanhas). As razôes? 

Diz que se identificou com a possibilidade de uma vida criativa que lhe permitia sair de um 

contexto social que não o satisfazia mais, que lá, aos poucos, integrou-se. E prossegue: 

diz que depois que chegou no Sana atuou como palhaço, aprendeu malabares e 

artesanato. Sentindo-me movida por uma espécie de reciprocidade, conto que estudo no 
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Gragoatá, que faço Antropologia. Por dentro me sinto careta, enquadrada no padrão 

universitário, ainda mais depois de ouvir o relato sobre sua descorberta e sua linha de 

fuga carregada de coragem. Coragem de seguir, de fazer a vida através da arte. Saio de 

lá satisfeita, como se posto algo para fora, descarregado a minha vontade de descortinar 

o jeito de viver daquelas pessoas. 

 

O trajeto continua repetindo-se todos os dias, porém as pessoas que ali estão não são as 

mesmas. Os artistas não trazem consigo a obrigação de ocuparem um espaço 

determinado rotineiramente. Nós, os passantes, é que nos repetimos, fazendo o mesmo 

caminho diariamente: estudantes e trabalhadores com horários previamente 

estabelecidos e locais entre os quais se deslocam. Ali pela primeira vez sou apresentada 

a uma das principais características da vida desses artistas: seu nomadismo, sua 

variação e viagem no tempo e no espaço. Sua resistência ativa a uma vida marcada pela 

rotina. É quase um paradoxo: nós, que passamos, somos aqueles que estão presos à 

rotina, aos horários preestabelecidos e aos lugares onde devem estar; aqueles que se 

sentam no meio da passagem, no meio do caminho, que ali param, estão em perpétuo 

movimento!  

 

   De todo jeito, os malucos (como se chamam entre si) ficam num local que parece 

determinado. Os locais (também chamados pedras, como veremos) nas ruas das cidades, 

não variam tanto, são pontos de paragem tradicionais, na maior parte das vezes em 

lugares onde possam estender seus panos e com um bom fluxo de pessoas. Os artistas, 

então, vão modificar esse ambiente e esse fluxo humano. O que me faz viajar no tempo e 

imaginar uma conduta hippie na calçada do Valonguinho. Talvez pelo despojamento dos 

corpos que ali estão, o que logo cria uma disparidade com o ambiente ao redor. 

 

   Em outra ocasião encontrei com eles. Era um dia de sábado, diferente dos dias 

movimentados durante a semana. Um dia que, como pude perceber, a atuação repressiva 

dos agentes da Guarda Municipal era menor. A saída das barcas, do lado direito de quem 

desembarca, vindo da cidade do Rio de Janeiro, já foi no passado um desses tradicionais 

lugares de exposição, com muitos artesãos expondo seus trabalhos. Atualmente, durante 

os dias de semana, são poucos aqueles que ali param, já quase no fim da calçada das 

barcas.. Assim, retomando minha história, nesse sábado, vejo um daqueles panos no 

chão, com a arte exposta, e me lembro de um presente que precisava comprar. Penso 



15 

 

naquela arte como um objeto inusitado. Seria único, não haveira igual. E isso também 

remete a outra característica do trabalho desses artistas. Não são fabricados em série. 

Podem se assemelhar, mas nunca são iguais. Interesso-me pelo cordão com sementes. 

O artesão me diz que foram trazidas do “norte”. Aquela informação me fez pensar em 

outra questão: no momento do trabalho, na composição do objeto o quanto há de acaso 

ou de ação planejada? Convencida, levo o cordão, com a certeza de que é especial. 

Sobretudo porque, embora o objeto seja único, embora um quantum de acaso tenha 

participado de sua confecção, o principal era isso: eu havia conhecido o criador daquele 

objeto ali exposto. 

 

Sobre essa aproximação entre o criador e a sua criação, podemos pensar numa 

estratégia de mover o valor para a arte em detrimento do dinheiro. Peter Pál Pebart, em 

seu livro “Vida Capital” (Pál Pebart, 2003), fala do desenvolvimento do biopoder atrelado 

ao sujeitamento dos corpos, o que é permitido pela existência de instituições capazes 

assujeitar os corpos. Pebart discorre sobre a teoria de Michael Foucault, que em 

determinado momento associa a emergência do biopoder a uma exigência de ajuste do 

capitalismo: “Este não pode se garantir senão ao preço de uma inserção controlada dos 

corpos no aparelho de produção e através de um ajuste dos fenômenos de população aos 

processos econômicos.” A biopolítica nasce tomada por processos próprios da vida, como 

a morte, a producão e a doença, assim torna-se massificante e totalizante. (Idem, p 57) 

Passa, então, a afastar o homem do entendimento sobre esses processos produtivos e 

criativos, e um consequente desentendimento sobre si. A escolha dos artesãos a 

vivenciarem a arte, ao contrário, permite uma aproximação com a matéria que torna 

possível a criação e, como consequência disto, uma ruptura com a massificação 

caracteristica de uma produção voltada puramente para o consumo. 

 

Novamente durante a semana, no caminho para a faculdade, passo pela calçada e já me 

sinto à vontade em buscar uma postura mais ativa. Busco a interação e dirijo-me até um 

pano. Repito o que fiz naquele sábado, observo a arte que me leva até seu criador. A 

primeira pergunta que vem à cabeça, para iniciar o diálogo: foi você quem fez? Eu sabia 

que era uma obviedade, o artesão atrás do pano geralmente é o criador da arte. Ele 

responde a pergunta dizendo que sim, mas que também vende a arte de sua 

companheira. Em seguida, busco saber de onde ele é e por onde havia andado. Diz que é 

baiano, que já havia viajado muito na “Br”  e começa a me contar detalhes interessantes, 
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como, por exemplo, que às vezes levava sua pequena cachorra na mochila, escondia 

para que pudesse viajar de ônibus. Quis saber, em seguida, sobre os locais onde tinha 

estado. Ele me conta sobre alguns. Continuo e falo que quero aprender artesanato, levar 

talvez um barbante para tentar o macramê. Imediatamente após dizer isso, fiquei 

pensando em quanto fui precipitada, em como ainda não sabia o jeito de interagir com os 

artistas. Mas ele não pareceu se importar. Logo sou interrogada sobre o que faço, de 

acordo com a tendência de trocas recíprocas que marcam o ambiente criado por eles. 

(Mais uma característica marcante nas relações travadas pelos meus interlocutores que já 

tinha percebido na primeira aproximação). Respondo que curso Antropologia. Ele, então 

me pede uma explicação sobre o termo. O que pude dizer, na ocasião, era que as 

antropólogas estudavam os modos de interação social de forma geral. Dionísio responde 

que faz isso todos os dias, visto que o local onde pára temporariamente permite uma 

observação constante das pessoas no espaço urbano, assim como permite se abrir as 

sensações que esse espaço desperta. Percepção que algumas vezes é ignorada por seus 

habitantes. Justamente porque estão presos nas redes de sua rotina, penso eu. O fato 

dele ser de algum modo um viajante, faz com que o estranhamento que marca, como 

condição, o trabalho de toda antropóloga, seja dado de saída. 

 

Agora me sinto menos constrangida para uma outra aproximação, o local é o mesmo, 

mas o ambiente está diferente, pois as pessoas sentadas na calçada são outras. Desta 

vez mudo o movimento, não começo olhando  para a arte. Naquele momento me chama à 

atenção uma menina jovem. Com ela decido falar sobre uma intenção formada pelo 

contato que tive com os artistas. Falei um pouco sobre o curso de Antropologia para que 

fosse permitida a minha aproximação, buscando romper com a postura de alguém 

interessada em levar algo. Falo da minha curiosidade sobre a postura assumida por eles 

num ambiente compartilhado. O ambiente é uma caracteristica que marca o 

comportamento do grupo: compartilhar a calçada ou outro local que possam expor, 

implica na construção de uma percepção reconhecida pelo grupo. Esta percepção 

consegue dissolver algumas fronteiras e produzir um ambiente como algo compartilhado.   

 

Retomando o diálogo, digo que havia conhecido um rapaz no dia anterior, que não esta 

mais ali. Ela responde que é comum os artesãos ficarem pouco tempo, muitas vezes 

estão só de passagem. Pensei como poderia ser difícil manter um contato aproximado 

com pessoas que não estão fixas num só lugar, que migram para outros locais. De todo 
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modo, aquele é um local que permite a formação do ambiente da arte na rua, por isso, 

permite uma interação. Sendo assim, é possível o diálogo e a construção participativa de 

uma observação. Em seguida, perguntei: como vocês podem vender aqui? E ela conta 

que aquele é um local estipulado, onde eles podem expor: 

 

 Antes podíamos expor nas barcas, mas a fiscalização tirou, os 

malucos estavam fazendo muita bagunça. Lá as pessoas param o 

tempo todo, passa mais gente, ainda tem uns malucos que vão pra 

lá expor, mas corre o risco de perder o trampo, porque lá não pode 

mais.  

 

Passado um tempo, me despendi, perguntando seu nome, ela respondeu: Clara, e eu 

retornei dizendo o meu. 

 

Nessa ocasião, o uso da palavra “maluco” chamou minha atenção; a naturalidade com 

que foi usado o termo me deixou confusa. A permissão para compartilhar esse termo 

como forma de autodenominação de si e do grupo parecia ter sido construída com o seu 

uso e a sua aceitação. O termo além de denominar uma postura assumida por eles, 

afirma o compartilhamento desta, na medida em que é reconhecido pelo grupo. Mais 

adiante, iria começar a compreender seu uso. 

 

Meu interesse por aquelas pessoas aumentava a cada aproximação. Em uma outra tarde, 

sentei na mureta que circundava a árvore ao lado de onde estavam, e me senti 

confortável para ficar ali. Era como um lugar liminar, que por esta característica me deixou 

à vontade num momento que eu não sabia qual lugar ocupar. Era como se eu estivesse 

vivenciando um rito de passagem, em busca de uma possível agregação ao grupo. Van 

Gennep faz uma importante contribuição para a antropologia quando identifica os ritos 

como um processo presente e inerente ao próprio fato de estar vivo. Ele reconhece que 

“nem o indivíduo nem a sociedade são independentes da natureza, do universo, o qual 

também está submetido a ritmos que afetam a vida humana.” (Van Gennep, 2011, p. 24) 

 

Dispus-me a ficar; apesar do silêncio, continuei ali. Ela me apresenta seu marido Davi, o 

que me permitiu uma nova interação. Perguntei: De onde vocês vêm? Clara responde que 

mora no Sana há alguns anos e costuma vir em Niterói durante a semana para expor.  
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Novamente percebo outra palavra significativa, cujo uso tem um sentido preciso naquele 

ambiente. A palavra “expor” marca uma distancia em relação a um contexto majoritário de 

consumo. Como já disse, naquele meio há uma aproximação com os objetos produzidos: 

o criador e a arte estão completamente ligados; expor a arte é também mostrar a si 

mesmo. Neste caso, recordo que Tim Ingold, ao pensar sobre materiais, faz uma crítica 

em relação a desatenção que damos a matéria em si, carregada de propriedades. (Ingold, 

2015, p. 50-53) Apesar da minha atenção aqui não recair para a composição  minuciosa 

da matéria utilizada pelos artesãos, reconheço que este é o pilar para o desenvolvimento 

criativo. A arte acontece pela interação do artista com a matéria, ao dialogarem entre si, 

são capazes de “expor” esse diálogo de forma aberta. Ingold cita o escultor Andy 

Goldsworthy para expressar o momento da fabricação, “uma abertura para os processos 

da vida, dentro e em volta.” (Idem, p. 51) Assim, a arte além de permitir o 

desenvolvimento criativo, permite também o entendimento sobre os processos da vida. 

Esse acontecimento por si só é capaz de explicar a distância em relação a um universo 

de consumo que, por vezes, ignora os processos da vida. 

 

Retomando a conversa, quando Clara me contou onde morava, isto me fez lembrar do 

outro rapaz que conheci e que disse morar no Sana. Isso me desperta a imaginação para 

este local. Em seguida, digo que preciso ir e pergunto se amanhã ela estará lá, pois, já 

que é um trajeto rotineiro que percorro, passaria por ali. Ela diz que sim, e eu gosto de 

sua resposta, finalmente encontrara alguém daquele ambiente com quem poderia 

estabelecer um contato prolongado.  

 

1.4 Descobrimento atropelado: um relato sobre aproximação 

 

   A manifestação a qual me aproximo com frequência gera uma ânsia em mergulhar 

naquele habitat que desconheço. Penso na fotografia como uma forma de registro do que 

vejo. Sem um propósito definido, levo a câmera com a intenção de capturar o ambiente.  

Porém, ao pensar naquele aparato na minha mochila, sinto-me constrangida em meio à 

fluidez das interações. Meus sentimentos são contraditórios, contra essa sensação de 

fluidez, se insinua a oportunidade de capturar o que vejo. Falo com Davi sobre a 

existência da câmera, e ele aconselha que eu peça permissão para o registro. Por fim, 

afirma-se para mim o quanto seria insensato interromper o que parece fluir sem captura; 

desisto e fico satisfeita com a desistência. A fotografia apareceu ali como refluxo de algo 
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que não podia ser apreendido, ou vivido em sua plenitude. Afinal, havia pouco tempo que 

frequentava aquele ambiente que ainda não compreendia, por isso a fotografia pareceu  

uma atitude invasiva. 

 

   Esta ideia desperta a sensação de qual postura assumo naquele ambiente, neste 

momento busco deixar de lado qualquer vontade de capturar algo que não cabe dentro de 

modelos. Em outra ocasião essa observação é afirmada novamente, quando duas moças 

universitárias passam e pedem para fazer algumas perguntas para os malucos para um 

trabalho de faculdade. Minha atenção no momento se volta para a postura que elas 

assumem. A necessidade de encaixar aquele contexto a uma visão pessoal, parecia 

impedir o entendimento ou a interação que poderia surgir de forma natural. Isto trouxe um 

desconforto, tanto para as moças que perguntavam, quanto para os artesãos. Clara 

assume que não gosta daquela interação, e comenta que isso acontece algumas vezes.  

 

Naquele momento é como se eu habitasse uma espécie limbo, ao mesmo tempo em que 

não pertenço ao grupo, também não assumo uma mera observação, visto que a 

participação torna-se inevitável. Evans-Pritchard, ao discorrer sobre o trabalho do 

antropólogo, afirma a necessidade da participação, da troca de afeto entre ele e o grupo 

ao qual futuramente pode se confundir. “O trabalho do antropólogo não é fotográfico. Ele 

tem de decidir o que é significativo naquilo que observa e o que deve pôr em relevo na 

subsequente narração das suas experiências.” (Evans Pritchard; 1972; p. 83) Assim o 

autor afirma a necessidade de uma vivência humana, movida por uma interação que 

pede, além da descrição, uma expressão de si mesmo, a relação humana experienciada 

que vai de encontro com a personalidade do antropólogo. É inevitável o envolvimento 

pessoal que em relação com o outro permite a construção de um trabalho. 

 

Após um certo tempo, frequantando a calçada do Valonguinho, comecei a ir à alguns 

lugares com Clara. Locais utilizados para suprir alguma necessidade de comida, água ou 

ir ao banheiro. Passar o dia inteiro na rua faz com que essas necessidades surjam, e 

alguns ambientes passam a ser utilizados. Nesse momento a função para a qual foram 

propostos é deixada de lado. O objetivo de vendas de um shopping é ignorado quando ele 

é atravessado com o intuito, apenas, de servir uma necessidade vital de água ou 

banheiro. Numa primeira ocasião, quando fomos ao banheiro, tive a sensação de ter sido 

levada para uma dimensão paralela – em relação às outras pessoas que estavam ali com 
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o intuito de consumir algo -, quando Clara observou as vitrines e disse: “Quem compra 

isso?” - observando o preço da mercadoria. Novamente o pensamento desenvolvido por 

Foulcault é capaz de apreender este questionamento. O ajuste feito pelo capitalismo 

possibilita o consumo de mercadorias produzidas com o intuito de manter o capital 

sobreposto aos corpos e a vida humana. 

 

Em paralelo, e quase como um contrasenso, estamos eu, Clara e Teresa - que havia 

chegado do Sana há pouco tempo e também estava expondo no Valonguinho -, no Plaza 

(maior shopping da cidade). O objetivo era ir ao banheiro, no caminho duas mulheres 

interromperam nossa caminhada e perguntam sobre a possibilidade de tirar uma foto para 

a faculdade de moda que elas cursavam, falando sobre o exotismo da vestimenta 

utilizada por Clara e Teresa.  A ideia era registrar, já que ambas, naquele momento, 

usavam saia longa com a aparente sensaçao de terem sido produzidas por elas. Teresa 

ainda usa uma cartuxeira, feita manualmente com pedra castroada na cintura. De fato, 

Clara e Teresa possuem no corpo colares e pulseiras que marcam um exotismo em 

relação à outras pessoas no shopping. Clara usava um grande colar feito de cobre e um 

bracelete também de cobre. Minha vestimenta não possuia nada que me diferenciasse, 

vestia um short jeans e uma camiseta, mas ainda assim fui posta na fotografia.  

 

A surpresa da abordagem não deu margem para reflexão imediata sobre a atitude e uma 

possível rejeição ao pedido. Porém, em seguida, Teresa disse sobre o desconforto que 

sente com esse tipo de abordagem: "É como se fôssemos de outro mundo, não gosto que 

fotografem, pois não sei o que farão com as fotos." Esta reflexão torna-se importante, pois 

me faz compreender algumas questões, mesmo sobre a hesitação que experimentei 

quando eu mesma pensei em fotografar. A captura não permite a assimilação - no sentido 

de integrar-se ao meio que circunda. Como ressalta Tim Ingold: 

 

Na verdade. estamos tão acostumados a ver imagens deste tipo, que 

somos, penso eu, inclinados a nos esquecermos de que o meio 

ambiente é, em primeiro lugar, um mundo no qual vivemos, e não um 

mundo para o qual olhamos. Habitamos o nosso meio ambiente: 

somos parte dele; e através desta prática de habitação ele também 

se torna parte de nós. (p. 153)  
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Ingold reflete sobre uma conduta treinada, impulsionada por um bombardeamento de 

informações, que impede o desenvolvimento de uma consciencia e dos poderes de 

observação. A instataneidade da fotografia pode acabar por ignorar a sensação de 

pertencimento, e reduzir a potência de uma interação a mais uma informação que não foi 

compreendida. Apenas capturada. 

 

Quando Teresa rejeita a possibilidade de ser posta em outro mundo e demonstra seu 

incômodo com essa visão, chama a atenção para o mundo em comum em que vivemos, 

não à parte. Ao assumir a existência de mundos separados, acabamos por demonstrar 

uma incapacidade de nos sentir pertencentes ao que destoa. Sem reconhecer que aquilo 

que marca as diferenças é passivel de entendimento e compreensão, o diálogo é 

impedido e a apropriação do outro toma lugar. Apropriação esta que leva a uma conduta 

estagnada e passiva, um lugar de conforto que esvazia a busca por compreensão, já que 

o incômodo pode agir como motor para o desenvolvimento, quando há uma reflexão 

consciente em torno dele, abrindo caminho para a continuidade do movimento. Quando 

um incômodo é compartilhado ele é capaz de ser compreendido. Pois torna visível uma 

lógica comum àqueles capazes de entendimento. De maneira geral, o movimento choca-

se com a acomodação, na medida que reconhece as fronteiras e busca a sua diluição. 

Por isso, a postura de resistência está atrelada ao movimento, em meio à arte de rua ela 

é permitida por este, o que dificulta sua captura.  

 

Ingold, ao desenvolver um pensamento sobre os materiais, chama a atenção para o 

alcançe da percepção que não apreende os materiais. Ele diz:  

 

É como se o nosso envolvimento material só começasse 

quando o estuque já endureceu na fachada ou a tinta já secou 

na página (...) os materiais sempre e inevitavelmente 

prevalecem sobre a materialidade a longo prazo. (2011; p.61) 

 

 

Ingold traz o exemplo da escada do escultor David Nash, feitas a partir de lenho bruto. A 

madeira neste caso não recua para os bastidores, como um equivalente exposto na 

vitrine. A madeira é transformada em escada, e não a escada feita a partir de madeira: 

“Por debaixo da pele, da forma, a substância permanece viva, reconfigurando a superfície 
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conforme amadurece.” (Idem) Assim Ingold chama a atenção para a importância do 

movimento por debaixo da pele. Uma percepção que observe apenas a pele acaba por 

ignorar a substância ativa por debaixo.  

 

 

Seguindo essa reflexão proposta por Ingold, a aparência como superfície é aquilo contra o 

que os nossos corpos tocam. Assim, num primeiro contato, tocamos a superfície. 

Passado isso, o movimento torna-se capaz de dizer sobre a substância. A forma que o 

movimento é articulado pode trazer algumas informações que, em diálogo, possibilitam a 

compreensão e constroem a interação. “A matéria viva está longe de ser pura 

indeterminação ou pura passividade. Tampouco é uma tendência cega; trata-se, ao 

contrário, do veículo de energia informada.”  O que se reflete igualmente na arte, com o 

uso de materiais metálicos, vegetais ou o uso de partes de animais (como peles de 

jacaré, retirados de animais mortos nas estradas). 

 

Ainda no mesmo dia, na calçada, havia malucos de diferentes lugares, não apenas do 

Sana. Dois malucos demonstravam, por sua aparência e pelo modo como agiam, ter um 

tempo maior na estrada. Ambos vivem em Niterói, conhecem melhor o local e algumas 

das pessoas que passavam os cumprimentavam. Como soube depois,  percurso que eles 

fazem até o Valonguinho é feito à pé. O pano que um deles expôe, apesar de pequeno, 

carrega peças complexas, que trazem uma marca forte de quem já vivenciou a estrada: 

são colares expressivos de macramê com pedra, e alguns com dente de tigre. 

 

Capitulo I. Formação de um território destoante 

 

2.1 Sana 

 

 

 

Antes de prosseguir com a fala, parece-me importante escrever sobre um lugar que me 

fez visualizar importantes aspectos da arte manifesta por esse grupo. Um ano após o 

primeiro contato no Valonguinho com a arte de rua, fui ao Sana. Como ressaltei acima, é 

um lugar que apareceu diversas vezes em conversas com artistas de rua. O Sana é um 

distrito de Macaé, o 7º Distrito, mas para chegar no local é melhor pegar um ônibus na 
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rodoviaria de Casemiro de Abreu, que é o ponto de paragem das linhas intermunicipais 

mais próximo do Sana. O pequeno ônibus que sai de lá em direção ao Sana, percorre 

uma estrada de terra longa. No entorno a mata é preservada e cortada por rios. Ao entrar 

na vila do Sana, é possivel perceber uma rua principal e outras menores que se 

comunicam. A pequena vila se constituiu em torno de uma praça onde fica a igrejinha de 

São Sebastião. O ponto final do ônibus, onde desembarco é nesta mesma praça, em 

frente do “CriaSana”. Este é um espaço no qual se entra atravessando um grande portão 

com o nome escrito no topo. É a entrada da feira, composta por bancas divididas por 

paredes, cada uma com sua porta, e uma estrutura interior passível de adaptação de 

acordo com as necessidades do artesão. 

 

   Assim que desço reencontro Davi e Clara, casal que havia conhecido um ano atrás. Vou 

até eles, que dizem para eu subir e deixar minhas coisas em sua casa. Chegando lá, o 

que me chama atenção é a grande tela de pano na frente da residência, que traz a figura 

de um homem. Desconheço a imagem, porém percebo alguma ligação com a religião 

Rastafari, já que a tela traz as cores da bandeira da Jamaica. Logo descubro que é Haile 

Selassie. A figura dele no local diz algo sobre as pessoas que ali vivem. Marca o seu 

pertencimento e a admiração pela religião Rastafari. 

 

A casa fica na rua principal do Sana e é um local onde muitos moradores e artesãos 

passam o tempo. É comum chegar e ouvir algum blues saindo da casa. Ray Charles e 

B.B. King são alguns nomes que aparecem, e trazem a casa um tom peculiar em meio ao 

ambiente rural.  

 

 

 

 

 

Num curto espaço de tempo ali, muitas pessoas chegam para cumprimentar os presentes. 

Algumas param e ficam para conversar. Na varanda, em certo momento, apareceu 

Ismael, amigo do casal, que morava na casa de trás. Ele fica um tempo e agradece por 

Davi ter ensinado a fazer alguns objetos de arte com bambu. Completa dizendo: 

“Consegui vender vários ontem, valeu mesmo, se quiser podemos ir lá pegar mais 

bambu”. Nesse momento é possivel perceber como acontece uma troca, os artistas que 
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sabem manusear um tipo determinado de material têm a possibilidade de ensinar para 

outros que buscam o caminho da arte.  

 

Este assunto remete a uma discussão cara à Antropologia sobre a reciprocidade do Dom. 

Foi proposta inicialmente por Marcel Mauss, em sua obra “O Ensaio Sobre a Dádiva” 

(Mauss, 2003). Ali ele analisa, a partir do material historiográfico e etnográfico sobre as 

“sociedades primitivas”, a circulação de objetos e serviços nessas sociedades; como é 

criado um vínculo social decorrente da troca. Em diálogo com Mauss, porém a uma certa 

distância, Bourdieu busca entender o intervalo temporal entre o dom e o contradom; ele 

discorre sobre isto no seu artigo “Marginalia, Algumas notas adicionais sobre o dom”. Tal 

autor busca se afastar da percepção do dom como uma dívida que deve ser quitada 

imediatamente. Ele vê a expectativa como algo positivo que fortalece o vínculo social. O 

valor simbólico é tido pelo valor do vínculo humano que o objeto material dado como dom 

possibilita. (Bourdieu, 1996, p. 9) Além disso, a lógica do dom é capaz de nos distanciar 

do economicismo, pois a troca de dons não é como a troca mercantil que possui um valor 

utilitário e não possibilita a criação de um vinculo social duradouro. 

 

 

Voltando ao meu relato, Ismael estava iniciando sua trajetória nesse ambiente. Por isso 

Davi pôde impulsioná-lo através da permissão que deu para Ismael aprender com ele 

sobre a forma apropriada de transformar o bambu. Ao mesmo tempo Ismael ajudava a 

recolher e preparar a matéria. O vínculo social criado por essa troca é capaz de manter a 

fruição do dom como algo que assume um valor simbólico. Observa-se então a 

ambiguidade do dom: 

 

(...) de um lado, essa experiência é (ou pretende ser) vivida 

como rejeição do interesse, do cálculo egoísta, como exaltação 

da generosidade, do dom gratuito e sem retribuição; de outro, 

nunca exclui completamente a consciência da lógica da troca. 

(Bourdieu; 1996; p.7)  

 

Outra questão que surge sobre o preparo do material é que  quando é tranformado 

mantêm suas caracteristicas de bambu: é vísivel a adaptação do objeto a matéria 

utilizada. Nesse momento retomo a discussão travada por Ingold sobre a escada de David 
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Nash. A manutenção das características do material aproxima a matéria de sua origem, e 

mantêm visíveis as caracteristicas originais da substância. A proposta movida pelos 

artesãos quando usam a matéria, permite que o objeto se adapte, na medida que o acaso 

proposto pela arte impulsiona essa adaptação e aproxima o criador da substância 

trabalhada. Por isso o saber sobre o manuseio do material engloba diferentes etapas que 

promovem a criação do objeto. 

 

2.2 A trilha da cachoeira 

 

   No Sana, na trilha para as cachoeiras, foi aberto um espaço, onde os artesãos podem 

expor. Clara conta: “O dono do camping, deixa a gente expor aqui, mas tem que manter 

limpo”. Nesse momento, fica exposta a existência de regras de sociabilidade em meio aos 

artistas. Principalmente em relação à observação externa daqueles que olham para as 

pessoas que ali expõem como um grupo responsável coletivamente pela limpeza do 

espaço.. Ela comenta também sobre a boa localização do camping e ressalta:  

A arte é supérfluo, primeiro as pessoas vão querer comer, 

depois ir pra cachoeira, para por último chegar na feira, por 

isso é bom expor na trilha, as pessoas que passam, param 

para olhar.  

 

Nesse momento a atenção dos passantes é capturada pelo ambiente. É como uma forma 

de intervir na caminhada: filtros dos sonhos são pendurados nas árvores; ao passar é 

comum sentir cheiro de incenso. Inevitável não inalar o aroma, esta sensação também 

chama os que passam. Alguns artesãos organizam-se na própria construção existente. 

Ocupam o espaço de modo a aproveitar sua estruturação e ali expõem de modo a 

propiciar um ambiente agradável aos olhos, através da disposição dos objetos. Desta 

forma, forma-se um território. 

 

A trilha aparece como um local intermediário entre a rua e a feira, pois é comum serem os 

moradores do Sana a expor ali, desta forma há uma previsibilidade maior sobre a 

formação deste ambiente. Certa vez Ismael arrumou a mesa para expor e, no dia 

seguinte, havia outro expondo no local. O que gerou uma tensão momentânea entre, 

Ismael que havia limpado e morava no Sana desde novo e Jéssica que ocupava a mesa, 

e tinha um tempo maior na estrada. Naquele momento Jéssica, ao ver a mesa armada na 
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trilha, ocupou o local. Pijama sobre essa situação comentou que não existe lugar marcado 

para maluco, quem chega cedo pode escolher seu local e expor. Nessa situação, a 

posição do grupo sobrepõe-se à insatisfação gerada por um fato como esse.  

 

2.3  A feira como organização e captura da Arte de Rua 

 

    Na feira, Rose não quer concorrência e pede a Denis – que é quem administra o 

local - para que tire a moça que faz sabonetes. Em seguida esta moça diz que irá 

reclamar na prefeitura pela má administração, porque foi tirada de um local público com 

reserva para artesãos visitantes. Assim se percebe a existência de uma ordem 

hierárquica, presente num local onde se desenvolve um tipo de arte advindo da rua.. Na 

feira, em alguns momentos, a organização estabelecida pode se sobrepor a construção 

dos modos de organização desenvolvidos pelos próprios artistas.  

Victor Turner, em seu livro “Dramas, Campos e Metáforass”, traça a estrutura como 

formadora de zonas limítrofes, enquanto traz componentes capazes de dissolver o 

estabelecimento destas zonas, através de arquétipos conceituais e metáforas radicais. 

Assinala o autor: 

 

Pode ser interessante ver a estrutura como um limite, ao invés de 

considerá-lo um ponto de partida teórico. Os componentes do que 

chamei de antiestrutura, como communitas e liminaridade, são as 

condições de produção para arquétipos conceituais, paradigmas, 

modelos e assim por diante. (Turner, 2008; p. 45) 

 

   A feira cria alguns contra pontos entre a rua, na medida em que define espaços a priori. 

Certa vez em conversa sobre um acontecimento na feira, Pijama me conta que colocou 

mesa no interior do espaço, e Denis - responsável pela administração da feira, e pela 

mediação entre prefeitura e artistas - vai interrogá-lo sobre quem havia permitido que ele 

estivesse ali. Pijama afirma que estava expondo do lado de fora, quando Cláudio - maluco 

que expõe na feira -, o chamou para expor. Cláudio apesar de morar no Sana, não tem 

banca; costuma montar sua mesa no local permitido para visitantes. Parece não ter 

interesse em estabelecer-se fixamente, uma vez que expõe também na trilha da 

cachoeira. Além disso, preserva em si traços marcantes da malucada, que algumas vezes 

choca-se com o sedentarismo da feira. Denis não satisfeito com a negligência à presença 

e atuação dele no local, afirma que também já foi da Br. Nesse momento ele busca 



27 

 

horizontalizar a relação, e mostrar-se como autoridade capaz de se posicionar naquele 

ambiente. Pijama afirma que isso ele já foi no passado, porém hoje não acompanha mais, 

não sabe como é a Br, parou no Sana e, agora, tem sua loja e seu cargo. Incomodado 

com a abordagem, decide assumir uma postura diversa, e diz, "agora vou expor aqui na 

frente, no chão." 

 

Tal acontecimento permite entender sobre a elasticidade da arte de rua; quando em 

confronto, o artesão é capaz de recorrer a artifícios diversos, torna-se capaz de uma nova 

articulação. Georg Simmel, ao perceber uma situação de conflito, analisa a sua 

potencialidade, e pensa esse momento como capaz de produzir ou modificar grupos de 

interesse, uniões, organizações (...) "destinado a resolver dualismos divergentes, modo de 

conseguir unidade, ainda que através da aniquilação de uma da partes.” (Simmel, 1983, 

p. 122) Carrega, então, aspectos positivos e negativos, ao mesmo tempo que pode negar 

a unidade, pode, também, precede-la. Simmel traz a oposição entre a Rosa do paraíso, 

imaginado por Dante, e a Assembleia Sagrada dos Patriarcas da Igreja - esta é marcada 

por uma diferenciação de ânimos e direções de pensamento, de onde flui a vitalidade e 

organicidade do grupo. Simmel coloca que o desaparecimento de energias de repulsão, 

seria privar um grupo das forças de cooperação, afeição, ajuda mútua e convergência de 

interesses. (Idem p.124) Desta forma, quando uma situação de conflito irrompe no meio, a 

capacidade orgânica dos elementos permite uma reconstrução.  

 

Numa tarde em que estava na feira, agentes da prefeitura entraram, e iniciaram uma 

discussão com Tiago – artesão que expõe na feira, e possui sua banca. Observo de 

longe, e não consigo identificar o motivo da discussão, mas suponho alguma divergência. 

Logo após, a discussão irrompe o espaço e espalha-se. Eles passam a se dirigir a um 

casal que estava expondo na calçada em frente à feira, não faziam bagunça, apenas 

colocaram o pano no chão com a respectiva arte. Porém, os agentes da prefeitura 

impõem que eles retirem o pano do local, "se não tirar vou tomar suas coisas." Num 

primeiro momento eles permanecem, e a apreensão alcança os outros artesãos, que se 

incomodam com o fato. Clara afirma que, apenas os policiais de postura poderiam tirá-los 

dali. Apesar da divergência, o casal preferiu retirar o pano. Em seguida, os artesãos da 

feira se articularam para conseguir a banca, e colocá-los expondo no local de visitantes, 

no interior da feira. Enquanto isso, havia outra pessoa com o carro parado na calçada, 
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que fazia tatuagens de Henna e, apesar do som alto que saia de seu carro, os agentes 

não foram repreendê-lo.  

 

   Sobre isto, em conversa com Pijama, ele diz, "policial não mexe com micróbio." Ao 

ouvir essa expressão, parece como uma ofensa, mas existe nela um sentido duplo. 

Porque o micróbio apesar de estar num momento que pode ser mal visto. Ele é capaz de 

encarar determinadas situações a partir do enfrentamento das mesmas, sem temer o que 

lhe pode acontecer. 

 

2.4 A horta 

 

 

 

Outro local importante nesta história é a casa onde surgiu a ideia de fazer uma horta. 

Pijama, maluco que conheci no Sana, veio para Niterói. Ele havia dito que poderia 

aparecer, mas a sua chegada foi inesperada. Ao encontrar com ele no Valonguinho, onde 

havia posto seus artesanatos, fomos caminhando em direção à UFF. Eu estava a 

caminho da aula e ele se dispôs a me acompanhar até lá. Rapidamente colocou suas 

coisas dentro da mochila e seguimos. A praticidade do deslocamento dada por sua 

vivência na estrada permitiu que ele seguisse imediatamente comigo. No caminho ele me 

disse que ainda não possuia um lugar para ficar. Era a primeira vez que vinha para 

Niterói, apesar disso, já havia acionado alguns contatos e em breve encontraria um lugar. 

Ainda assim, me dispus a buscar um local. 

 

Após um tempo na orla do campus, outra amiga chega e oferece para nos levar até a 

região oceânica, lugar onde moramos e lá poderiamos pensar em algum local que Pijama 

pudesse dormir. Fomos até Itacoatiara, lugar que concebo como uma referência próxima 

a minha casa. A praia de Itacoatiara possui uma área de restinga e quioques na beira do 

asfalto, tem como caracterisca ser um bairro residencial, majoritariamente composto de 

casas. A praia recebe um número considerável de pessoas em dias de sol e é conhecida 

por sua beleza. Neste local, ele estava afastado da malucada, apesar disso sentiu-se à 

vontade de fazer de um Quiosque um mocó – categoria que será tratada mais adiante -, e 

ali passou a noite. Apesar de estar sozinho, ele carregava consigo a possibilidade de criar 

aquele território. Os encontros que teve na sua trajetória da estrada permitiram a criação 
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desse espaço, o que basta para a sua existência naquele momento. No dia seguinte, a 

moça do quiosque, olha e diz, conforme ele me narrou depois: "ih! tem um hippie aí." 

Logo outro imaginário é acionado, aquele mulher tem uma apreensão do termo em 

decorrência de sua percepção de um  mundo que é externo a ela.  

 

 

No dia seguinte, quis buscar um lugar onde ele pudesse ficar. Recorri à casa do meu 

primo Diogo, que anteriormente havia comentado sobre a possibilidade de receber 

pessoas. Após conversar sobre essa possibilidade com Diogo, ele se dispôs a receber 

Pijama. Após um primeiro dia de interação e conhecimento entre os dois, eles 

perceberam alguns interesses em comum. Diogo conta sobre a ideia de construir uma 

horta na casa, que já havia começado, colocando algumas plantas, mas que ainda estava 

iniciando a sua proposta. Contou que sua atividade de trabalho dificultava um pouco o 

desenvolvimento da ideia. Por isso ainda não havia organizado o espaço para receber as 

plantas. Pijama logo decide por um engajamento na empreitada e inicia o preparo da 

terra. Conta sobre sua experiência com permacultura, que aconteceu logo quando ele 

saiu para a Estrada. Essa vivência foi acionada naquele momento e permitiu que ele 

desenvolvesse a ideia de meu primo em fazer uma horta 

 

Retomemos ao tema da dádiva. Maurice Godelier, ao pensar sobre a obra de Marcel 

Mauss, reflete sobre a duplicidade do dom, e afirma:  

 

“Dar é tranferir voluntariamente algo que nos pertence a 

alguém de quem pensamos que não pode deixar de aceitar 

(...) uma relação de solidariedade, pois quem dá partilha o que 

tem, quiçá o que é, com aquele a quem dá, e uma relação de 

superioridade, pois aquele que recebe o dom e o aceita fica, 

em dívida para com aquele que deu.” (Godelier, 2001, p.22) 

 

Godelier conclui que assim se inicia uma relação de dependência que perdura até o 

momento da restituição do que foi dado. Essa ideia está presente no feitio da horta. 

Pijama restitui a dádiva do abrigo ou moradia trasferindo naquele momento – em que a 

aceitação é esperada - o seu conhecimento sobre a horta e dispondo o seu trabalho. Há a 
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criação de um vínculo social entre eles articulado pelo dom, e sua capacidade simbólica 

de afirmar o afeto construido entre o doador e o donatário. 

 

 

 

2.5 O movimento do maluco 

 

 

Certa vez ao chegar no Valonguinho, como disse, surgiu a oportunidade de ouvir sobre o 

termo “maluco”, tão usado entre eles. Clara logo revela: "Tem os malucos que são mais 

malucos, aqueles que já foram mais e mudaram, os que são mais tranquilos." A palavra é 

usada em diversas situações: "E aí, maluco?! (...) Maluco é família, tem que 

cumprimentar, passar energia." O reconhecimento entre malucos se dá logo que a 

interação acontece. Clara conta que consegue identificar quem é maluco mesmo e não 

esta de rolê. Mas, sim, disposto à experiência de vivenciar a Rua, as relações que 

acontecem entre eles e que permitem essa vivência. Estas atuam como uma teia que, ao 

ser ativada, fazem funcionar as conexões;  permitem a mobilidade em espaços 

supostamente estruturados. Como disse, a forma de habitação que acontece entre os 

malucos é capaz de mover a estrutura. 

 

   Numa reflexão feita sobre o desenvolvimento da teoria de disputa e distinção em 

Bourdieu, ele traça a existência de dois grupos, ortodoxos e heterodoxos. Desta forma, 

coloca a possibilidade de um movimento de disputa que marca oposições. Os ortodoxos 

aparecem no espaço social como aqueles que pretendem conservar uma posição no 

campo, e mantê-lo hierarquizado, enquanto, o segundo grupo reconhece o campo, porém 

busca percorrer caminhos que desembocam em transformações, caminhos que algumas 

vezes são imprevisíveis. (cf Bourdieu, 2016, p. 162) Obedecem um fluxo dinâmico, que 

atravessa o que já foi estruturado. Desta forma, para o caso aqui tratado, a arte parece 

atravessar o espaço, irrompe entre territórios demarcados e dissolve suas fronteiras. 

 

   Começo a indagar sobre o fenômeno e a trajetória que permite a existência das 

pessoas que conheci. A presença dessas pessoas que optaram pela constância do 

movimento através da arte e busca da interação, no que por vezes aparece como simples 

negação de um modo de vida difundido e afirmado pela maioria. O compasso que anda a 

cidade se apresenta, para eles em descompasso com a fruição do mundo. No meio 
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urbano a interação é reduzida e orientada entre locais aos quais se dirigem diariamente 

seus habitantes. Como apontei anteriormente, tomando a teoria proposta em “Mil Platôs” 

por Deleuze e Gattari, estamos diante de uma oposição entre um espaço liso (vetorial, 

projetivo ou topológico) e um espaço estriado (métrico). Num caso, ocupa-se o espaço 

sem medi-lo, no outro, mede-se o espaço a fim de ocupa-lo (1997, p. 20) No espaço 

estriado, o Estado, como responsável por organizar o meio urbano, assume o papel de 

criar fronteiras, e espaços, limitando as pessoas a determinados afazeres, os ambientes 

promovem um uso específico de suas funções. Enquanto o movimento num espaço liso 

ignora o planejamento, exceto quando há algo que o interrompe. O espaço liso demanda 

o desenvolvimento de uma percepção capaz de lidar com o que virá. 

 

 Clara opta seguir o caminho da arte de rua por opção própria, apesar dos pais terem sido 

artesãos, ela enfatiza a sua escolha. Experienciou o estilo de vida convencional em 

trabalhos remunerados, porém a ideia de ter um chefe  e não conseguir desenvolver sua 

autonomia a afastou desse modelo. Clara me conta que viajou para Chapada dos 

Veadeiros e lá dormiu na Rua, porém a aproximação com a arte lhe permitiu experimentar 

uma certa segurança. Além disso, ela enfatiza o valor que teve essa experiência. Lá, ela 

pode ter contato com grupos indígenas que também faziam artesanato e, na época em 

que esteve, participavam do Encontro de Culturas Tradicionais. Isto a permitiu visualizar a 

dimensão do ser humano em suas diferentes manifestações. Apesar deles fazerem 

artesanato como ela, o comportamento dos indígenas perante as pessoas presentes era 

diverso.  

 

Logo surge, novamente, a figura do maluco como antropólogo em sua caracteristica 

essencial, a capacidade de compreender o outro em interação com o ambiente que o 

circunda. Naquele momento era como se ela, Clara, contasse uma experiência como 

antropóloga, e aquilo gerou em mim um forte estimulo, ao mesmo tempo em que trouxe 

diversos questionamentos. Indaguei para mim mesma, sobre a flexibilidade dos papéis, 

sobre a possibilidade de Clara agir e vivenciar a experiência de uma antropóloga. Isto 

porque, através do seu relato, eu percebi que Clara desenvolvia  um olhar de viajante, ela 

sentia um estranhamento. A ação do maluco surge com uma potência de desenvolver 

uma percepção semelhante àquela almejada pelo antropólogo, mas que com ela não se 

confunde. Nos termos da antropologia simétrica de Wagner, é uma outra antropologia. A 

reflexão de Viveiros de Castro aponta para essa discussão. Diz o autor: 
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O que acontece se recusarmos ao discurso do antropólogo sua 

vantagem estratégica sobre o discurso do nativo? O que se passa 

quando o discurso do nativo funciona, dentro do discurso do 

antropólogo, de modo a produzir reciprocamente um efeito de 

conhecimento sobre esse discurso? Quando a forma intrínseca à 

matéria do primeiro modifica a matéria implícita na forma do 

segundo? Tradutor, traidor, diz-se; mas o que acontece se o tradutor 

decidir trair sua própria língua? O que sucede se, insatisfeitos com a 

mera igualdade passiva, ou de fato, entre os sujeitos desses 

discursos, reivindicarmos uma igualdade ativa, ou de direito, entre os 

discursos eles mesmos? Se a disparidade entre os sentidos do 

antropólogo e do nativo, longe de neutralizada por tal equivalência, 

for internalizada, introduzida em ambos os discursos, e assim 

potencializada? Se, em lugar de admitir complacentemente que 

somos todos nativos, levarmos às últimas, ou devidas, conseqüências 

a aposta oposta que somos todos 'antropólogos' (Wagner 1981:36), e 

não uns mais antropólogos que os outros, mas apenas cada um a 

seu modo, isto é, de modos muito diferentes? (2002).1 

 

 

 Clara revelou que tal “rolê” permitiu a possibilidade de se ver sozinha, e reconhecer como 

ela era capaz de mover-se e se sustentar daquele modo. A Chapada dos Veadeiros é um 

lugar onde muitos artistas expõem sua arte. A diversidade humana neste local é uma 

característica, desse modo, a troca torna-se diversa da que acontece na cidade. Locais, 

como a Chapada dos Veadeiros, são pontos que permitem a saída da “Babilônia”. 

 

2.6 A pedra 

 

Os malucos através da interação contínua, recriam espaços que permitem a 

perpetuação da arte na rua "A gente fica aqui na pedra o dia inteiro." Surge um 

                                                 
1

Mana vol.8 no.1 Rio de Janeiro Apr. 2002 http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132002000100005. Acesso 

em:  01/07/2017. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132002000100005
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vocabulário compartilhado em meio aos malucos: a pedra é um termo usado por todos 

que expõem sua arte no meio urbano, comum que seja no chão. Esse termo não 

representa, para eles, o local físico que habitam, é também um local de integração e 

troca, onde acontece um reconhecimento. "Muitos malucos aprendem na pedra, ficam 

olhando como faz e aprendem, Clara conta: “Davi aprendeu assim”. Desde que parei na 

pedra do Valonguinho, passo algumas horas no local, com uma certa frequência. Em um 

momento Henrique– artesão que conheci no Valonguinho -, pergunta: e você está 

aprendendo artesanato? Respondo que apenas observo e ele diz: “assim que aprende”. 

Naquele momento percebo que o aprendizado não reduz-se apenas a arte, mas também 

a postura assumida no local. O modo como os artistas se organizam no Valonguinho é 

permitido por um aprendizado concedido em virtude de uma trajetória individual na 

estrada. A experiência de cada maluco com a arte de rua permite que eles apreendam 

uma forma compartilhada de habitar a pedra. 

 

A pedra gerou em mim uma certa confusão quando ouvi a expressão pela primeira 

vez. Não consegui fazer a distinção entre palavra e expressão; A palavra  aponta para 

algo específico, com a capacidade de ligar o mundo das coisas ao mundo das ideias. 

Desta forma, um uso acertivo da linguagem, ao descrever fatos, busca as propriedades 

essenciais de um objeto - seu sustentaculo -, sejam, estas propriedades perceptíveis ou 

não. Retomando a questão da formação da pedra, esta não é apenas palavra, posto que 

não aponta para algo objetivo passível de visualização instantânea. Funciona em meio a 

malucada como uma expressão. Logo, ela é mediadora entre um fato descrito e um fato 

possível de manifestação no mundo material. A familiaridade entre os malucos com a 

“pedra”, cria a possibilidade de interação. Esta familiaridade permite o desenvolvimento 

de diversas possibilidades de articulação no espaço. A pedra entre a malucada não 

aponta para um objeto e sim para diversas possibilidades de criação em um espaço 

passível de ser ocupado. 

 

 Após ouvir a expressão novamente, percebi que não fazia referencia a nenhum 

objeto pensavél por meio de minhas possibilidades de articulação da palavra com o 

mundo material. Aquele termo surge como responsável por transcrever uma interação do 

artesão com o espaço que atua temporariamente. Apesar de temporário foi disposto como 

um lugar possível de ser ocupado em decorrência da atuação dos artistas no espaço 

urbano. A pedra aparece como um lugar de exposição, interação, troca, caracterizando-se 
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como um ambiente multifacetado (cf. Leitão, 2014). "Muitos malucos aprendem na pedra, 

ficam olhando como faz e aprendem." Como um local de acontecimento, traz em si o 

aprendizado como indissociável da prática de um artesão. Desta forma, rompe com 

alguns aspectos educacionais valorizados na sociedade comumente estruturada, na 

medida em que as instituições de ensino são dissociadas da experiência prática, o que 

torna distante a capacidade de atuação social. 

 

 Alex, artesão com quem converso no Valonguinho, conta que veio da Cataluña, 

seu local de origem. Devido ao trabalho exercido pelo pai, desde novo ele vivenciou a 

mobilidade. Ele me diz que aprendeu macramê na escola. Lá foi seu primeiro contato com 

um trabalho manual. Após esse contato, a mobilidade complexificou o aprendizado e ele 

passou a ter autonomia para criar. Ressalta que a experiência tornou possível o seu 

desenvolvimento. A pedra do Valonguinho tornou possível para ele uma interação local 

com outros artistas. E na medida em que a relação é criada com outros artistas, são 

construídas as possibilidades de movimento. Alex apesar de não ser brasileiro, viu-se 

disposto a habitar a pedra com os malucos daqui. 

 Neste momento a minha capacidade de definir algo que seria estático, é conduzida 

para o abandono de qualquer rigidez categórica. A pedra perde sua solidez e sua teórica 

incapacidade de ação no mundo, ela passa a ser produtora de movimento. Como ressalta 

Wagner: “A comunicação só é possível mediante o compartilhamento de associações 

derivadas de certos contextos convencionais por aqueles que desejam se comunicar.” (p. 

80). 

 

Entre os artesãos, a pedra que aponta para objeto também produz arte. Ela é 

capaz de produzir interação, quando o simbolismo que a contorna é ativado. Encontro 

Vitória – artesã argentina -, em Santa Teresa, que estava de pé com seu pano estendido. 

A arte exposta logo chama minha atenção; olho de forma atenciosa para sua criação, que 

parece fluida. Meus olhos se voltam para o colar verde exposto. Vitória conta: “Essa pedra 

representa um xamã, foi trazida do Peru”. Naquele momento sinto como se aquele objeto 

tivesse percorrido um trajeto, que faz com que ele carregue sensações do caminho. Traz 

em si um valor, incapaz de ser contabilizado. Sinto como se eu não compreendesse a 

plenitude de sua formação. Porém, digo a ela que quero comprar. Não trago comigo 

dinheiro, apenas cartão. Como já esperado, ela não carrega consigo uma máquina. 
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Propõe que eu vá ao mercado com ela, assim poderá comprar algumas coisas e passar o 

cartão; passamos um vinho, era noite. 

 

Assim, o valor daquele objeto é concedido pela sua singularidade criativa. “As 

coisas prolongavam as pessoas, e as pessoas se identificavam com as coisas que 

possuíam e trocavam.” (Godelier, Maurice, 2001, p. 22). Godelier reflete sobre a obra de 

Marcel Mauss que visualiza uma alma nos objetos, pois a coisa leva com ela algo das 

pessoas.  

A pedra como espaço físico acontece em meio a Babilônia. O termo remete a confusão, 

vem carregado de uma história do mundo material em interação com o imaterial. Na ânsia 

de um alcance ao que é velado a matéria, e inacessivel através dela, o homem desejou 

acessar um mundo não receptivo ao mundo físico, puramente material. Fez-se a 

confusão. Em meio ao grupo de artesãos, que se denomina como malucada, esse termo 

é recorrente: os reflexos da Babilônia atravessam a todo momento o grupo, que vê na rua 

uma possibilidade de movimento diversa daquela que é comumente praticada. Desta 

forma, a Babilônia eclode através deles, tornando-se perceptível. A pressão na qual se 

encontra a Babilônia não é passível de ser suportada e invade aqueles que a 

experimentam, limitando  a força daqueles que a reproduzem ao serem atravessados por 

ela.    

 

Leonardo Leitão ao observar contrapontos entre malucos e caretas, traz o relato a seguir 

com a capacidade de explicitar a diferença de movimentação traçada pelo maluco: 

 

(...)o cara que passa aqui depois do trabalho está frustrado porque 

não faz o que quer e sente inveja quando vê a malucada ali, depois 

do cara ter trabalhado o dia inteiro, vê a malucada fazer um junta de 

dinheiro e comprar um engradado de Heineken. (2014, p. 60)  

 

A partir desse relato é possível perceber também os atravessamentos operados pela 

Babilônia. Ao mesmo tempo que entre os malucos há uma crítica em relação à Babilônia, 

esta é experienciada por eles quando ocupam o ambiente urbano. 

 

 Durante a vivência na Rua, fiz um curso sobre Spinoza na UFF, que tornou 

possível estabelecer relações entre as questões levantadas e o espaço de interação na 

rua. Spinoza diz que a imagem das coisas é enfatizada pelas afecções do corpo humano, 
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logo, a percepção de coisas exteriores torna possível a sensação do corpo. Além disso, o 

traço conferido pelas ideias não se manifesta na ausência delas. A ideia de um eu para 

Spinoza é inadequada: não terei uma ideia adequada de mim sem que  para isso precise 

conhecer o estado de outras coisas que participam da minha definição. Experimentar a 

babilônia compõe a vivência do maluco. E assim ele é capaz de ver a si em meio as 

outras coisas que acontecem simultaneamente com a sua ação no meio urbano. 

 

“O significado é pois produto da relações, e as propriedades significativas de uma 

definição são resultados do ato de relacionar tanto quanto as de qualquer outro constructo 

expressivo.” (Wagner, p. 80) 

 

2.7 Mocó 

 

Nunca havia ouvido o termo "mocó", até a chegada de Pijama em Niterói; nos 

conhecemos no Sana. E, algum tempo depois, Pijama veio para Niterói. Nosso encontro 

permitiu, logo, um relaxamento de posturas; naquele momento já me sentia mais à 

vontade. Talvez porque tínhamos uma rede de relacionamento comum que foi formada 

pela trajetória de cada um. Quando ligo o celular para ouvir um áudio que uma amiga em 

comum havia mandado, ela diz: "Pijama falou que vai estar com amigos, leva seu 

caderninho para anotar." Naquele momento, senti-me uma intrusa que investiga algo 

diverso. A ideia não era andar com caderno em lugares que a interação mostra-se mais 

importante; não havia pensado em anotar nada. Esta ideia me gerou um desconforto. 

Porém, qualquer constrangimento foi quebrado quando começamos a falar daquele 

momento; conto que quero desenvolver um trabalho escrito sobre a maneira nômade de 

viver através da arte. Pijama acha interessante e logo pergunta se conheço o Mocó. Digo 

que não, e ele traz aquela ideia como uma introdução em um mundo diverso.  

 

  Pijama, no tempo da conversa, seguia por um caminho no qual a intenção 

aparentava ser manter-se em movimento. O ponto de saída dele foi Pernambuco; após 

deixar sua referência originária de moradia, ele seguiu o fluxo do nomadismo. Pijama 

demonstra em diversos momentos uma atuação no espaço que atravessa algumas 

categorias estabelecidas socialmente. Aquela que vale ser enfatizada é a noção de 

espaço passível de ser habitado.  
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Ao distanciar-se do que é estabelecido como casa, com a função de acolher fisica e 

socialmente individuo ou grupo, capaz de conceder um conforto esperado, que atende a 

necessidades básicas, a relação social e de interação passa a se sobrepor ao 

acolhimento físico. Relação que engloba diferentes elementos do meio ao redor, não 

apenas as pessoas, mas também a natureza com a sua imprevisibilidade. Natureza 

presente no interior de agentes sociais e aquela exterior a eles, e que se coloca no 

ambiente ao permear diversas manifestações. 

 

 Entre artesãos, quando estes optam pelo nomadismo, a vivência da Rua torna-se 

distinta. A rua pede um comportamento cuidadoso e atento. Além disso, nesse momento 

a prioridade passa a ser a experiência de vivenciar o nomadismo, não mais produzir a 

arte em si, apesar dos dois estarem inevitavelmente ligados, como disse anteriormente. 

Estavamos, eu, Clara e Pijama na casa de Diogo e propomos uma viagem. Clara em 

virtude de sua experiência anterior conta como foi:  

 

Selamos comida, passagem e continuamos viajando, às vezes é 

perrengue, ficamos um mês na paulista dormindo no mesmo mocó e 

foi brabo, depois de uma semana sem banho, pegamos um 

quartinho. 

A formação do mocó entre a malucada permite a consolidação como grupo e 

consequente proximidade, que torna possível uma reciprocidade entre eles. Gera uma 

maior tranquilidade em percorrer o meio urbano, e produzir territórios. 

  

O mocó refere-se ao local que improvisam para dormir, é comum eles compartilharem 

esse lugar com outros malucos. A ideia do termo está ligada ao uso de um local que não 

foi construído para dormir, porém ele é transformado tendo em vista a necessidade 

primordial do ser humano de dormir. O mocó é, assim como a pedra, um local de troca de 

ideias, onde se desenvolvem afinidades, são contadas histórias. Além disso, propicia um 

relaxamento maior, pois estão entre pessoas que possuem em comum a sua resistência 

perante a cidade. Pijama após algum tempo em Niterói, na casa do meu primo confessa: 

“Já to entediado véi, sentindo falta da galera roots, tá massa aqui, mas sinto falta da 

malucada, aqui é muito conforto”. Habitar a rua propicia uma postura diferente, perante os 

valores que preservam os moradores convencionais da cidade, que optaram por aceitar 

os padrões estabelecidos no meio urbano. 
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Alguns passantes em relação aos artesãos sentem medo. Em conversa com uma amiga, 

ela diz sentir desconforto com a insistência ou com a postura que estes assumem na rua. 

A rua aparece como um território que ao mesmo tempo que promove a interação permite 

que estas sejam evitadas. A sensação de medo ou insegurança na cidade surge de uma 

vida alienada em relação ao encadeamento de atitudes corriqueiras. O crescimento de 

uma cultura objetiva que gera esvaziamento, não é revertida num crescimento subjetivo. 

(cf. Simmel, 1903) Os moradores dos centros urbanos estão hábituados com a crueldade 

produzida por meio de mecanismos preventivos e práticas de conservação do espaço. Ao 

passo que a imprevisibilidade da violência num espaço liso, na medida que opõe-se à 

estabilidade, gera medo e insegurança. (cf. Deleuze e Guattari, 1997) Desta forma, os 

moradores da cidade podem ver a imprevisibilidade do nomadismo como uma ameaça. 

 

"Não se assuste pessoa se eu lhe disser que a vida é boa." A abordagem feita por artesão 

à moça que passa, faz indagar sobre o conforto, que impede a observação crítica para a 

postura que se convencionou assumir nos centros urbanos; há uma submissão aos 

espaços e a postura apropriada para habitar esses locais. O momento marginal em 

relação às instituições planejadas permite visualizar a diferença entre adequação e 

adaptabilidade. A adaptação pressupõe um entendimento natural que permite a 

integração dada através da percepção da mudança. Enquanto ao adequar pressupõe 

captura. Logo que termino essa relação, vejo que Turner traz, ainda, a ideia de 

criatividade com a potência de desenvolver algo que ultrapassa a adaptação, posto que é 

capaz de uma multiplicidade de manifestações: "Considero a humanidade una em 

essência, embora multifacetada em suas expressões, criativa e não meramente 

adaptativa em suas múltiplas faces." (Turner; 2008, p. 15)  

Assim, temos um contraponto entre o movimento estabelecido, e outro que não foi 

estruturado. Pijama em conversa afirma: “Só quando eu tiver na estrada saberei pra onde 

vou!” Essa fala mostra o não planejamento do movimento que lida com as circunstâncias 

dadas pela experiência. 

 

 Pijama quando dormiu no quiosque, apesar de estar sozinho, carregava consigo a 

possibilidade de criar aquele território. Os encontros que teve na sua trajetória da estrada 

permitiram a criação desse espaço, o que basta para a sua existência naquele momento. 

No dia seguinte, a moça do quiosque, olhou e disse: “ih! tem um hippie aí!”. Logo outro 

imaginário é acionado, aquela mulher tem uma apreensão do termo em decorrência de 
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sua percepção. Ao olhar para Pijama e perceber suas caracteristicas o identificou como 

Hippie. Porém entre a malucada, existe algumas diferenças entre o maluco e o hippie. 

 

Os malucos são identificados pela população em geral como hippies, e 

alguns afirmam esta identidade enquanto que outros se distanciam dela, 

sendo a principal forma de separar um do outro o trabalho com arte nas 

ruas, ou seja, o trampo. Nas palavras do meu principal informante, Toti: 

“Bom, primeiro como a gente gosta de falar sempre, nós chamamos 'os 

hippie', 'os hippie', os hippie na verdade surgiu nos Estados Unidos em 68 

e eles eram um movimento de protesto contra a Guerra do Vietnã, eles 

eram tudo filho de papai que não queria ir pra guerra, eles saíram no 

protesto tudo de Harley Davidson entendeu? Patrocinados pelos pais 

deles, e nós aqui no Brasil lutando pela ditadura nós não tivemos essa 

mesma sorte de ser capitalizado como eles, tivemos que patrocinar a 

nossa rebeldia, a nossa revolta, a nossa viagem e aprendemos a fazer 

artesanato um com o outro aí... (Leitão, 2014, p. 50) 

 

"No Sana fiquei de Mocó, só tinha maluco na área perto da escola." Nesse momento o 

grupo da malucada, no local, é responsável pela criação do território. E a expressão é 

afirmada de forma compartilhada, o que permite a existência dela, mesmo que no plano 

individual. Além disso, o acontecimento do mocó como forma de mover-se é um recurso 

de resitência, que acontece em movimento nas cidades, na contramão do fluxo cotidiano. 

 

2.8 A imprevisibilidade violenta da rua 

 

   A violência da rua não está no que convencionalmente é denominado de violência. Esta 

surge através da existência de uma imprevisibilidade 

  

A rua apresenta a necessidade de criar estratégias por parte daqueles que a ocupam, e a 

arte é um movimento de criação. E, por isto, mostra-se com uma característica de 

adaptabilidade ao meio que circunda. Durante à tarde, quando estava na pedra do 

Valonguinho com Clara, passou um grupo de meninos de rua que olharam e nos 

cumprimentaram. Sobre isso Clara comentou: “Precisamos tratar bem, senão eles se 

rebelam”. A relação com os meninos de Rua acontece nesse ambiente, às vezes de uma 

forma violenta, na medida em que seu aparecimento não foi previsto e a conduta também 
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é imprevista. Por isso a necessidade de saber lidar. Aparece nessa situação a importância 

de preservar as relações com pessoas que ocupam um mesmo local. Para assim 

conseguir manter um elo social de reciprocidade marcado pelo respeito mútuo.  

 

Luís Roberto Cardoso de Oliveira, fala sobre a existência do elo social de reciprocidade 

que preserva à dignidade entre as pessoas. 

 

“A dignidade é caracterizada como uma condição dependente de 

expressões de reconhecimento, ou de manifestações de consideração, 

cuja negação pode ser vivida como um insulto pela vítima, percebido como 

tal por terceiros. Esta formulação tem sido aprimorada pelo diálogo com 

abordagens que enfocam as relações de reciprocidade (ver La Revue du 

M.A.U.S.S.), o qual me permitiu caracterizar direitos que dão precedência 

ao elo social e que colocam em segundo plano a dimensão dos interesses 

individuais ou a idéia de direitos intrínsecos ao indivíduo.” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2008, p.137) 

 

O insulto, no caso dos meninos de rua, seria uma atitude de desrespeito com habitantes 

que têm em comum com os malucos o ambiente da rua que habitam, mesmo que 

provisóriamente. Ambos habitam este ambiente de forma diversa daquela encarada por 

pessoas que ocupam locais determinados, em virtude, por exemplo, de um trabalho 

convencional ou estudo.  

 

Estava com Pijama, algum tempo depois de sua chegada em Niterói. Conversamos sobre 

a minha intenção em cair na estrada. Nesse momento Pijama adverte: é preciso ter 

malícia. Essa afirmação foi trazida através de uma vivência intensa na rua, o que faz com 

que eu sinta a força da conclusão a que Pijama chega. Além disso, sinto um certo 

desconforto naquele momento, pois não sei lidar com uma afirmação tão incisiva, e 

percebo-me incapaz de lidar com uma situação maliciosa. Logo, me faltam artifícios para 

agir. Malícia diferencia-se de maldade, a primeira pode funcionar como uma estratégia, 

mas não somente. A malícia é capaz de trazer a situação a seu favor, aquele que age 

consegue articula-lá de tal forma que permite uma vantagem na condução do momento. 

Confesso que terminamos a conversa e eu não havia compreendido, não havia artifícios, 

se quer, para apreendê-la. A malícia escapa; esta característica dificulta sua apreensão. 
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 Tempo depois, em uma situação distinta, em outro ambiente, a conversa anterior 

vem à tona. Após um treino de capoeira, o Mestre que orientou o treino, deixou o chaveiro 

cair. Rapidamente, ele consegue organizar a situação com o intuito de dar um alerta. João 

ao abaixar para pegar o objeto, sem se proteger. Naquele momento, o Mestre demonstra 

a possibilidade de um golpe. E conclui: você precisa ter malícia, saber se defender. Desta 

forma a malícia surge como uma proposta de defesa, a percepção completa da situação 

permite a defesa; se não houver esta percepção, os artifícios tornam-se ineficazes. O 

nomadismo precisa de uma perspicácia para assimilar o ambiente ao redor, por isso 

consegue agir naturalmende em relação à situações de confronto. O processo de 

movimento experienciado pelo nomadismo satisfaz o desenvolvimento de uma percepção. 

  

 Ao passo que a maldade parece andar ao lado da crueldade; neste caso, sua 

imposição busca a mera satisfação individual, na medida em que ignora o outro quando 

age por imposição. Esta independe de preparo ou atenção, ao se impor ignora a 

construção e a organicidade dos seres - no sentido da potência de cada um em interagir, 

de forma a produzir e criar artifícios capazes de manter a existência do coletivo. 

 

Em uma perspectiva mais ampla, Deleuze e Guattari (1997) diferenciama violência do 

espaço liso, da crueldade do espaço estriado. A violência que é capaz de destruir, traz 

com ela a possibilidade criativa. Desta forma, o nomadismo aparece com a capacidade de 

reinventar costumes. "Sem a violência não reinventaríamos nossas práticas."  

 

Capitulo II. Esquios 

 

Maluco tem que acumular esquios, quanto mais melhor, tô há 7 anos 

na estrada, no primeiro ano fiquei oito meses aprendendo artesanato 

e permacultura (...) um amigo chamou para ser palhaço, e fui por um 

tempo palhaço na estrada, vi que dava certo, me tornei o palhaço 

Pijama.  

 

Pijama falou sobre ser palhaço, não imaginava atuar nesse papel, mas os acontecimentos 

da estrada o levaram ao personagem. Naquele momento ele contou que era como algo 

natural, ele lidava com o meio ao redor, tornando-se um aliado das circunstâncias. 

Precisava fazer delas uma interação que abrisse o diálogo com o público. Conseguir se 

articular quando confrontado com situações imprevistas; ao criar um personagem, ele se 
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tornava envolvente e conseguia conduzir à reflexão. Fazia do tropeço uma brincadeira 

que relaxava os ouvintes, e permitia que eles interagissem com o ambiente e os 

elementos a volta. Abaixando a contenção social, e se tornando ativo, Pijama conta que 

utilizava não apenas palavras, mas também gestos e sensações, tanto do público, quanto 

as dele próprio. 

 

A naturalidade do palhaço coloca o bricoleur em ação, além de constituir uma habilidade. 

Foi para Pijama uma habilidade composta por diferentes elementos advindos de uma 

experiência na estrada. 

 

   Os esquios são habilidades adquiridas ao longo do caminho nômade. O nomadismo traz 

legitimidade para o aprendizado de esquios. Os malucos ao vivenciarem uma experiência 

identificam-se com outros que compartilham referências e pontos de vista, e identificam 

uma interdependência mútua do espaço com as relações articuladas por eles. Pijama ao 

habitar a casa do meu primo, que apesar de terem a mesma idade, o percurso percorrido 

por eles formou formas de percepção distintas. Pijama sentiu uma preocupação em estar 

incomodando, pois Diogo ainda não estava familiarizado com um comportamento advindo 

de quem vivenciou experiências diversas na estrada. Por isso poderia haver um choque 

entre categorias vindas do nomadismo e compartilhadas entre os malucos, com um 

comportamento majoritariamente sedentário. 

 

Victor Turner propõe uma reflexão sobre a communitas que é capaz de apreender o 

fenômeno sobre um vínculo social que envolve uma ausência de status: 

 

O que existe de interessante com relação aos fenômenos liminares 

ao que diz respeito aos nossos objetivos atuais é que eles oferecem 

uma mistura de submissão e santidade, de homogeneidade e 

camaradagem. Assistimos em tais ritos, a um momento situado 

dentro e fora do tempo, dentro e fora da estrutura social profana que 

revela, embora efemeramente, certo reconhecimento de um vínculo 

social que deixou de existir (...) a experiência da vida de cada 

indivíduo o faz estar exposto alternadamente à estrutura e à 

communitas, a estado e transições. (Turner, Victor, 1974; p 118-120)  
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A experiência vivida pelo nomadismo entre os malucos os coloca em situações  que 

algumas vezes rompem com as categorias compartilhadas pela malucada, porém ao 

mesmo tempo abrem o diálogo e a reflexão para a disposição de uma estrutura. Esse 

diálogo permite, então, uma atuação do nômade dentro das disposições estruturadas. 

 

 Pijama decidiu colaborar, espontaneamente para o crescimento de uma horta que Diogo 

tinha interesse. Logo a troca foi iniciada, através de uma adaptação da vida nômade a 

uma vida sedentária porém ativa. Ao recorrer à um esquio adquirido por uma experiência, 

Pijama trouxe a permacultura despertada na estrada – como já citado acima -, para o 

ambiente de interação que se formava ali. É uma habilidade que foi introjetada e ele viu a 

possibilidade de recorrer a ela para criar uma articulação naquela situação. Dessa forma, 

os esquios permitem uma movimento dentro de situações diversas que um maluco pode 

vivenciar. Essa habilidade pode ser também uma forma de adaptação silenciosa do corpo, 

sem a necessária manifestação. Um maluco ao vivenciar a rua absorve para si a 

capacidade de habitar a rua por diversas horas, sem a necessidade de estar dentro de um 

local determinado. Essa é outra caracteristica que identifica a malucada, ao mesmo tempo 

que rompe com um ponto de vista formado em um contexto maior, que preza pela 

segurança e previsibilidade dada por um local estruturado. 

 

   Tim Ingold, no texto “teoria social para artrópodes”, inventa uma conversa entre a 

aranha e a formiga. Aquela, durante sua conversa com a formiga, fala sobre a percepção 

de si. Ela diz: , "as linhas da minha teia, ao contrário, são elas próprias fiadas a partir de 

materiais secretados do meu próprio corpo, e são deixados enquanto me movimento. 

Você pode até mesmo dizer que elas sejam uma extensão do meu próprio ser enquanto 

trilha o meio ambiente - elas compreendem se você quiser a minha amplitude." (Ingold, 

Tim, p. 146) Se concedo animalidade para a secreção da aranha, e esta secreção passa 

a agir no espaço, surge uma aproximação com a noção de esquios apreendida pelo 

nomadismo, que num movimento constante assimila e exterioriza o ambiente. Ao mesmo 

tempo que assume uma compreensão sobre seu interior, quando torna-se capaz de 

compreender os materiais secretados e permitir que eles saiam. 

 

2.1 A arte do Bricoleur 
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   Desde o primeiro contato com a arte de rua, sinto uma curiosidade pelos objetos 

produzidos e de que forma a matéria é transformada, no que é compreendido como 

artesanato feito manualmente. O que num primeiro momento me desperta a atenção são 

aqueles feitos com macramê, talvez pelo diálogo entre as cores que despertam 

sensações para quem vê. Como elas poderiam dialogar daquela forma? Questiono. 

Quando descubro que o enredo é formado por linhas, é como se me fosse desvelado um 

mistério, uma informação reconfortante me foi dada. Nesse momento fico mais segura ao 

interagir em meio aos artesanatos, apesar de não saber de que forma as mãos do artesão 

se movimentam para criar os objetos. 

 

Vejo que não são somente as linhas que operam naquele meio, o primeiro colar que 

adquiro ali me coloca em contato com o cobre. Lembro que meu pai havia falado sobre 

esse material ser um bom condutor de energia. Penso na importância dele no local, onde 

a energia precisa fluir e não aceita estagnação. O colar possui uma pedra ônix no meio e 

é rodeado por cobre que faz a forma de um sol, pendurado numa corrente, também feita 

de cobre. Ao carregá-lo sinto conhecer aquele objeto, sinto-me próxima. Era como se a 

criação fosse capaz de trazer consigo todo um universo ao qual me interessava. Aquele 

objeto fez fluir um contexto para interagir em outros. Ingold discorre sobre o espaço fluido. 

Em uma passagem de seu livro “Estar Vivo” traz a atividade como um desdobramento de 

um sistema total de relações composto pela presença incorporada da criatura em seu 

ambiente específico. Uma outra autora, Annemarie Mol assinala que em um espaço fluido 

não existe nenhum objeto ou entidade bem definido. Ela pensa que as substâncias fluem, 

misturam-se e transformam-se, às vezes congelando-se em formas mais ou menos 

efêmeras, que podem, no entanto, dissolverem-se ou reformarem-se, sem quebra de 

continuidade. (Ingold, 2015, p. 141)  

 

Assim, a arte de transformar a substância a partir da ação criativa com outro ser, parece-

me adequada ao pensamento de Ingold. A capacidade de fazer a matéria entrar em 

movimento e formar um objeto, mesmo que efêmero, é uma característica do trabalho do 

artesão, que expõe em sua atividade um sistema total de relações advindas de um 

ambiente específico. A proximidade permitida por aquele que carrega o objeto advêm de 

um conhecimento, mesmo que pequeno, sobre um sistema total responsável pela 

formação do objeto, sendo a passagem daquele objeto capaz de dar continuidade a uma 

determinada manifestação. “A mente nos diz Clark, é um órgão que vaza, que se recusa a 
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ser confinado dentro do crânio, mas se mistura despudoradamente com o corpo e com o 

mundo na realização de suas operações.” Ingold conclui que o organismo não é limitado 

pela pele, ele também vaza. (Ingold, 2015, p.140) 

 

Assim, uma atração sensorial em relação a um objeto produzido manualmente acontece 

na medida em que este funciona como um vazamento de um organismo vivo que não se 

limita a pele. E por isso consegue mover a substância para a criação de objetos. Além de 

linhas, a utilização de objetos que perderam a função, retoma um movimento quando 

entra em contato com a ação do artesão. Certa vez, Pijama ao observar a metade de uma 

janela de banheiro, propôs o seguinte: pintá-la e fazer um filtro dos sonhos. O filtro dos 

sonhos é uma articulação de linhas que acontece dentro de uma forma circular. É um 

artesanato que diversas vezes é visto sendo exposto por artistas de rua. Faz parte um 

imaginário construído nesse ambiente. Apesar da metade da janela não ser um objeto 

redondo, a criação adaptou-se aquela formação, e foi feito um enredo de linhas, coloridas 

capazes de falar sobre um ambiente compartilhado. Assim um universo compartilhado 

pela malucada foi exposto e permitiu a interação com outros que o desconhecem. Outra 

matéria utilizada em meio à arte de rua são partes de animais mortos, uma matéria que 

seria naturalmente decomposta, se não fosse à interferência do artista de interagir com 

ela e tornar um objeto passível de circulação e troca. 

 

No casa de Clara, no Sana, dormia na oficina, onde ela trabalhava e deixava o 

material usado para a produção dos objetos. Certa vez ela trouxe uma pele de jacaré e 

contou que ganhou de outro artesão que conseguiu na estrada. Nessa situação, vê-se 

não só a circulação do objeto, mas da matéria que serve de substância para a produção. 

Entre os malucos é comum a circulação dessa matéria, pois diversas vezes ela é 

encontrada em algum “rolê” feito pelo artista. A interação com uma substância inerte, 

nesse caso a pele de um animal, faz com que ela volte a circular, agindo de outra maneira 

no meio social. 

 

Capítulo III. O movimento da rede através da interação 

 

3.1 Organização compartilhada 
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Na pedra do Valonguinho, em certo momento estava sentada do lado de trás do pano de 

Clara, após a volta da faculdade, e ela comenta: "Não pode ter bagunça, têm os 

favozeiros que ficam deixando lixo aí, dorme na pedra, quando isso acontece os agentes 

tem argumento para tirar a gente do lugar, não pode ficar fumando baseado na pedra, tem 

que ir pra outro lugar." Esta fala demonstra o reconhecimento do grupo que habita o local, 

pois quando um maluco age de forma que pode ser reprimida, todos têm a possibilidade 

de serem prejudicados. No momento que estão na pedra, aquela se torna um ambiente 

comum, por isso a observação em relação ao outro é importante. “Favozeiros” é uma 

expressão relacionada ao descuido com o ambiente que habitam de forma temporária. 

Aquele que não observa sua conduta como algo que influi no coletivo e assume uma 

postura de desordem do ambiente é visto como favozeiro. 

 

   Da mesma forma, acontece com a vestimenta que colocam. Em relação às mulheres 

isso é mais marcado: "Se chegar de short pra expor na pedra, vem logo uma maluca falar, 

uma vez que ela já foi com a saia, e afirmou que aquele é um local de trabalho." Como 

aconteceu numa situação que pude presenciar. Em um momento em que voltava da 

cachoeira na trilha do Sana, observei Jéssica pedindo a uma menina que estava de 

biquini que colocasse sua roupa. Apesar desta não ser artesã, ela esta interagindo aonde 

os artistas expõem, do mesmo lado que eles ficam, o que demonstra uma relação maior 

de proximidade. A justificativa é a mesma, aquele ser um ambiente de trabalho.  

 

   As relações entre os corpos humanos no espaço determinam suas reações mútuas, 

como experimentam sentidos em interação uns com os outros. (Sennet,, 2003) Richard 

Sennet reflete sobre a passividade e monotonia do espaço urbano, permitida por um 

cerceamento táctil; os indivíduos que ocupam esse espaço e são absorvidos por ele, 

parecem assumir a postura de telespectadores. Ele faz uma crítica à capacidade das 

construções urbanas de tornarem o corpo passivo. Em contraponto está a resistência, 

que, abarcada na experiência, permite que os elementos conduzam, aceita a direção 

colocada pela experiência, apesar da possibilidade de captura. A conduta individual 

refletida em um grupo - como o da malucada -, quando este assume uma postura de 

resistência perante alguns comportamentos, é percebida na medida que essa conduta 

pode ter implicações para a coesão do grupo. 

 

4.2 Percepção do ambiente circundante 
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   Certa vez sou interrogada, por um artesão, sobre a existência de um mercado próximo a 

pedra do Valonguinho. Não consigo captar nenhuma referência de um ambiente desse 

tipo no local, e penso na percepção que me falta para o meio que percorro. 

 

    O artista de rua, muitas vezes, conhece mais a área ao redor do que os próprios 

habitantes, uma vez que ele não precisa, apenas, mover-se, mas vivenciar aquele 

ambiente de forma atuante, na medida que aciona redes de conexão. Sennet pensa a 

rapidez da locomoção como responsável pela transformação do espaço em locais de 

passagem: 

 

 "Condição física do corpo em deslocamento reforça a desconexão 

do espaço. (...) Hoje em dia ordem significa justamente falta de 

contato (...) a massa de corpos que antes aglomerava-se nos centros 

urbanos hoje está dispersa, reunindo-se em polos comerciais, mais 

preocupada em consumir do que com qualquer outro propósito mais 

complexo, político ou comunitário."  (p. 12). 

 

Assim, a arte de rua apresenta-se como resistência num meio urbano, na medida em que 

rompe com os polos comerciais de consumo e clama por um contato mais aproximado. 

 

    A postura destoante que a arte de rua irrompe no meio urbano, acontece na medida em 

que ela atravessa este meio como se ignorasse fronteiras estabelecidas, ou seja, os 

locais rotineiros  são utilizados de forma diversa. A intenção não é afirmar a existência 

desses locais para uma perpetuação; a conduta do artista de rua atravessa locais de 

estagnação: "Você vai ficar aqui? Não sou estátua, não vou ficar parado aqui." Está 

postura demonstra a afirmação do movimento.  

 

"Não gosto de ficar muito tempo aqui." Em uma ida ao shopping com Clara, o objetivo era 

pegar água no bebedouro, usar o banheiro e comprar uma comida. Este local funciona 

como exemplo de captura, planejado, para o escoamento de produtos industriais. Desta 

forma, a sua construção pressupõe que as pessoas assumam aquele ambiente como um 

lugar prazeroso, onde fiquem confortáveis em permanecer por um longo período de 

tempo, isoladas de acontecimentos externos. Bourdieu, afirma o gosto como um 

agenciador que permite atuar como operador prático de transmutação das coisas em 



48 

 

sinais distintivos, as distribuições tornam-se descontínuas (Bourdieu, 2016, p.166) Desta 

forma, quando essas coisas atravessam o mundo físico e se manifestam no simbólico - 

passam a ser introjetadas -, elas se tornam descontínuas. Todo o sistema de classificação 

se torna produto da incorporação da estrutura social. Uma postura de resistência no 

território urbano, percebe a captura e busca manter-se atento às formas previamente 

estruturadas que rejeita. 

 

4.3 Modos de resistência 

 

"O Julio tem talento, trampa muito, mas fica só de micróbio, mangueando, passou por 

questões famíliares, e também começou a utilizar drogas." O termo “micróbio” surge 

quando se observa uma atuação descompromissada com a arte, quando parece não 

haver um objetivo definido. Porém algumas vezes essa postura é assumida como uma 

auto avaliação. Pijama, ao observar a quantidade de objetos produzidos por ele afima “tô 

micróbio.” E assume que diante da falta de produção naquele momento de sua vida, em 

que estava em Niterói, sem uma data certa para sair, ele estava de micróbio. Ao mesmo 

tempo que outro artesão pode advertir para essa postura. O “mangueio”, por sua vez, 

pode aparecer nesse momento como um recurso para deixar a postura de micróbio. 

Neste caso, volta-se a atividade usando apenas um “mangueador” - é como um canudo 

largo onde são colocadas as pulseiras, estas podem ser pulseiras feitas rapidamente ou, 

o que é comum, colocar pulseiras das cores do reggae, em algumas vezes, compradas 

pronta. Este pode ser um momento de resistência em relação a convenção social 

majoritária, apesar da dificuldade, o maluco se mantem micróbio ao invés de retornar para 

a vida de “careta”.  

 

Desta forma, o micróbio pode romper com condutas esperadas entre os artesãos em 

atividade. Porque em uma fase micróbio, ele pode ignorar a sua representação, o fato 

dele representar o grupo, e transgredir algumas regras. Apesar disso, as forças sociais 

mantêm o indivíduo como pertencente ao grupo. Malinowski ao observar a transgressão 

das regras na sociedade primitiva, reconhece este fator como algo esperado socialmente. 

Tendo em vista que as forças sociais são compreendidas como racionais e necessárias, 

elásticas e adaptáveis. (Malinowski 2003, p.61) 

    Em aula da uff com Pijama, o assunto é autogestão, e como essa questão aparece na 

faculdade e em outros meios. Pijama na ânsia de sair de sala, escreve, "Auto-gestão? 
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Fazemos isso todos os dias." Nesse momento parece-me exposta a insatisfação em 

assumir uma possível postura de telespectador, além disso, demonstra sua prioridade 

para a atuação, como uma constante resistência em relação ao que já possui repertório. 

"Aos 16 anos caí na Br" - essa expressão diz sobre a entrega à experiência, que é 

contínua e capaz de gerar interioridade, permitindo assim, a tomada de consciência sobre 

os acontecimentos externos. Desta forma, o conceito de auto-gestão passa a ser 

naturalmente assimilado, na medida em que se devenvolve o artesão na Rua. 

 

    "Ih, tem uns amigos chegando aí! - Então dá uma mangueada aí." Naquele momento 

estou atrás do pano, e mudo a postura, porém, os objetos expostos não são produzidos 

por mim, o que não me dá propriedade para falar sobre eles ou oferecê-los. Apesar disso, 

assumo o papel que me foi posto naquele momento. “Para aí. Foguinho, da uma olhada!” 

Foguinho fica confuso com a minha posição naquele ambiente, olha a arte e elogia. “Você 

tá fazendo? – Não”. Estar atrás do pano me gera uma confusão em relação à postura que 

ocupo naquele ambiente, não faço o percurso da arte de rua, que implica a produção da 

arte e exposição sobre o pano no chão, além de todo o aprendizado permitido pela 

trajetória que percorre a arte. Isto me distância dos artesãos que ocupam o ambiente. 

Porém, aos olhos de quem passa, o meu comportamento assemelha-se 

momentaneamente a postura da malucada. 

 

Retornando a apresentação sobre o mangueio, esta é uma expressão que, entre os 

malucos, remete a abordagem das pessoas na rua, quando eles assumem uma postura 

convidativa para olhar a arte, pedem atenção, e buscam interferir no caminho de quem 

passa na cidade. Podem também se valer de algumas estratégias, como oferecer um 

objeto feito, repidamente, por eles, com arame e alicate, ou um desenho na folha de 

coqueiro. Ocupar o ambiente urbano através da arte pressupõe uma conduta que 

possibilite a relação com as pessoas que passam. Mas por si só, a arte modifica o 

ambiente, no momentos que os panos começam a ser colocados pelo artistas e os 

objetos organizados a cima, a caminhada de cada artista torna-se visível aos olhos de 

quem passa. 

 

   Havia um sapato exposto no pano do Henrique, era diferente com características 

manuais, logo me chama atenção, parecia estar envolto em um afeto distinto de objetos 

que são meras mercadorias. Henrique contou-me que aprendeu com um amigo, e aquele 
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havia sido o primeiro sapato fruto do aprendizado. "Bom ter algo para fazer, que não seja 

trabalhar como empregado, fazer as próprias coisas (...) a rotina existe." Aquele calçado 

traz, literalmente, uma caminhada que tornou-se possível de percepção através da 

materialização da arte. 

 

4.4 O despertar do imaginário 

 

   Uma noite que estava no Valonguinho, ouvi a história sobre o filtro dos sonhos, havia 

uma aranha que atrás da bancada tecia o filtro, logo fui conduzida para o imaginário, ao 

mesmo tempo que me aproximei do objeto produzido manualmente. Desta forma, é posto 

um fio condutor, capaz de levar a cada um para uma criação imaginaria que será sentida 

e percebida de acordo com uma trajetória individual, capaz de induzir a um processo de 

catarse. Certa vez ouvi o seguinte diálogo na pedra, "cachorro é gente que não terminou 

de viver! - Onde tá isso, na Bíblia? - Não! – Ah. então é caô”. Aquela afirmação cria um 

imaginário em relação aos cachorros, ao mesmo tempo em que pede legitimidade; esta é 

buscada na Bíblia. Tida como uma coleção de textos sagrados consolidados socialmente. 

 

   Em curso sobre Spinoza, ministrado pelo professor Lorenzo na UFF, é possível 

estabelecer relações com o imaginário da rua. Surge que entre a imaginação e a memória 

não a diferença, somos capazes de memória não devido ao tempo, o tempo para Spinoza 

não tem realidade ontolológica, imaginamos o devir a partir da imaginação do tempo. 

Assim como a percepção não se distingue do sonho, no sonho somos capazes de ideias 

adequadas - a definição que pensa a essência deve ser adequada, não somente 

verdadeira -, a mente como concatenação de ideias, traz a conclusão da existência de um 

único sujeito de ideias, Deus. A definição adequada é uma definição genética, definição 

que produz a essência. Imaginação é memória nela mesma, corpo é memória não há 

corpo sem traço, sem memória. Ao passo que o traço é expressão mínima do conatus - 

potência do corpo, com a capacidade de selecionar corpos que aumentem a potência de 

existir, o movimento, então, produz diferença num infinito processo de diferenciação. A 

observação permite a passagem de um pensamento a outro em virtude de seus afetos. O 

que remete a frase de Paul Klee: "A arte não reproduz o visível ela torna visível." 
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A arte busca tonalizar o que, muitas vezes, é embotado por uma economia 

majoritariamente monetária. Simmel visualiza a existência de um caráter blasé, afirma 

que:  

 

“A essência do caráter blasé é o embotamento frente à distinção das 

coisas; não no sentido de que elas não sejam percebidas, como no 

caso dos parvos, mas sim de tal modo que o significado e o valor da 

distinção das coisas e com isso das próprias coisas são sentidos 

como nulos. Elas aparecem ao blasé em uma tonalidade acinzentada 

e baça, e não vale a pena preferir umas em relação às outras. Essa 

disposição anímica é o reflexo subjetivo fiel da economia monetária 

completamente difusa.” (Simmel, George, 1903, s/p) 

 

 

4.5 Exterioridade da aparência e a ruptura com o desenvolvimento construído 

internamente 

 

Durante a tarde, em um determinado momento, Pijama vai até o banheiro, onde como é 

de costume existe um espelho e ele reflete sobre a sua conduta de olhar-se no espelho. 

Logo afirma, “quando to na estrada nem olho no espelho”. O espelho aparece aqui como 

um instrumento simbólico, rejeitado, que marca uma conduta preocupada com a 

aparência. Apesar de ser uma atitude corriqueira, a indagação sobre a existência do 

espelho, traz à tona o processo de colonização, no qual este também apareceu carregado 

de simbolismo. Dado aos indígenas como presente de troca, marca também a introdução 

de valores ligados à cultura Europeia no momento.  A valorização da aparência é um pilar 

que sustenta modelos estabelecidos, pois assim como estes, ela funciona atrelada a ideia 

do desenvolvimento externo. 

 

   Essa atitude tão corriqueira passa despercebida em meio a sua habitual repetição. “A 

experiência da alteridade leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, 

dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que nos é habitual (...), e que 

consideramos evidente. (Laplantine, François, 1988, p. 21) 

Em outra conversa com Pijama, ele olha para a foto que tenho na carteira da faculdade e 

diz, "você era moo cocotinha, não iríamos trocar ideia nessa época." Outra vez, fica claro 

o valor que carrego em relação à aparência, em um contexto no qual essa reflexão não 
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tinha espaço. A valoração do aspecto externo é aceita socialmente sem grandes 

indagações a esse respeito, porém a percepção sobre essa questão permite visualizar 

uma construção que antes era ignorada. O despojamento das roupas e da aparência é 

uma caracteristica marcante 

 

4.6 Interação interior ativada pela noção de pertencimento 

 

Pijama afirma que é comum perguntarem de onde veio, "uma vez perguntaram e eu disse 

Pernambuco, bem distante de onde eu estava. Naquele momento tive respeito."  

 

O respeito concedido àqueles que possuem um tempo maior na estrada é um ponto 

importante entre os malucos. Tendo em vista a importância da trajetória e das 

experiências permitidas ao longo do caminho. Assim eles fazem sua própria história. 

Clara certa vez enfatizou a importância de fazer sua história, sem uma busca por viver a 

história do outro. O reconhecimento concedido a uma trajetória de um maluco legitima a 

sua vivência na estrada, pois esta passou a ser compartilhada. 

 

 Sobre a valorização dada ao espaço temporal vivênciado na estrada, este é uma 

marca recorrente quando a Sociologia pensa sobre as interações grupais. Norbert Elias 

faz uma reflexão sobre o tema, enfatizando o poder que detêm aqueles que se 

estabelecem há mais tempo num determinado local. Apesar da malucada caracterizar-se 

pelo nomadismo, o grupo afirma sua coesão com base em referências temporais.Como 

afirma Elias: “A principal diferença entre os dois grupos era exatamente esta: um deles 

era um grupo de antigos residentes (...), e o outro era composto de recém chegados. A 

expressão sociológica desse fato era uma diferença acentuada na coesão dos dois 

grupos.” (1965, p.24) Elias enfatiza a percepção de Winston Parva que reconhece sua 

importância como fonte de desigualdade de forças. Entre a malucada a coesão do grupo 

é um fator importante, que é reconhecido de forma compartilhada, fortalecida tendo em 

vista uma busca individual. A história de cada maluco compreendida num espaço 

temporal favorece a coesão do grupo, e permite a sua existência como grupo. 

 

 Em conversa com Pijama ele mostra as pulseiras que carrega no braço, logo conclui “não 

uso trampo que faço”. Em minha mente volta ideia da secreção da aranha como extensão 

do seu próprio ser enquanto trilha o meio ambiente. O trampo como um material 
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secretado faz compreender a amplitude daquele que o produz. A minha lembrança para 

essa questão foi despertada quando utilizava uma pulseira que havia feito. Senti um 

desconforto, pois, além de perceber que não estava de acordo com um propósito 

compartilhado em meio à arte de rua, percebi que expor em mim algo que havia 

produzido gerava um afastamento do grupo. Colocar no corpo a arte de outro artesão 

afirma categorias valorizadas pelo grupo, que tornam possível o reconhecimento ao 

mesmo tempo marca uma identidade comum. "Cada pulseira que uso foi dada por um 

maluco (...) nunca tiro algumas." 

 

   Desta forma a arte torna-se capaz de desenvolver uma potência ativa em relação ao 

meio ao qual é posta. Após algum tempo dedicado a observar de forma mais minuciosa a 

interação produzida pela arte, está começa a aparecer de tal maneira que permite 

visualizar a sua atividade. Em um espaço próximo ao Valonguinho, um Casarão amarelo, 

o qual pode passar despercebido para muitos daqueles que passam, acontece a arte em 

seu propósito inicial, ela acontece no movimento, se faz possível na interação. Este é um 

local onde é desenvolvido algo que não é passível de apreensão, ou possui denominação, 

porém supera qualquer termo quando é manifesta. A Capoeira Angola surge neste local 

permeada por um impulso primário de desenvolvimento criativo e movido pela interação 

entre corpos. O espaço é composto por instrumentos produzidos manualmente que 

trazem ali a criação de cada um que vivência ou vivenciou o espaço. 

 

   Após uma pequena vivência no local, pude experienciar um encontro entre pessoas 

com o objetivo comum de criação e desenvolvimento. Neste momento de encontro, vejo 

posta uma mesa com objetos expostos, e retomo a materialidade da arte, traduzida em 

matéria. Percebo uma certa peculiaridade naquela manifestação, que não consigo definir. 

Mais tarde, descubro que são eles relacionados a Orixás, representantes do 

transcendente em uma porção da cultura africana ativada no Brasil, aquela que possui 

uma atuação e difusão maior por aqui. Funcionam como um elo entre o mundo material e 

forças sutis, na medida que relacionam-se com forças elementais da natureza. Aqueles 

objetos parecem ativar uma percepção para a transcendência ligada a ancestralidade 

presente. Logo vejo ativado ali um pertencimento que abrange tanto os seres 

relacionados à cultura africana, quanto aqueles que a manifestam. 
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Parece interessante aproximar aqui a reflexão proposta por Marcio Goldman, que ao 

tratar de sua experiência com o candomblé, ressalta: 

 

“Resultante de um processo extremamente criativo, efetuado a partir do 

brutal processo de escravização de milhões de pessoas (...) articularam-se 

agenciamentos que combinaram, por um lado, dimensões de diferentes 

pensamentos de origem africana com partes dos imaginários religiosos 

cristão e amerindio, e, por outro, formas de organização social tornadas 

inviáveis pela escravização, dando origem a novas formas cognitivas, em 

novas bases, de territórios existênciais aparentemente perdidos, do 

desenvolvimento de subjetividades ligadas a uma resistência as forças 

dominantes.” (Goldman, Marcio, 2006, p.164) 

 

 Em um outro momento, em conversa com Hortência, artesã produtora daqueles objetos, 

ela conta sobre uma situação na qual foi convidada para expor em escola pública. A data 

era especial, dia da consciência negra, que possui o intuito de trazer à memória, algo 

presente no corpo, a consciência da ancestralidade africana. Porém, ela revela decepção 

ao perceber a falta de interesse dos alunos, em relação aos objetos ali expostos. A cultura 

convencional é assimilada em detrimento de uma ancestralidade que conduz os seres, e 

permite sua existência. 

 

Assim vê-se na arte como uma forma cognitiva, capaz de resistir às forças dominantes 

que, conforme Goldman, nunca deixaram de tentar a eliminação e/ou captura dessa 

fascinante experiência histórica. 

 

   Como mencionei, ao irromper em outro espaço, onde acontecem treinos de capoeira 

Angola, percebo a existência de diferentes objetos, o espaço é construído por uma 

articulação de objetos que conversam entre si, ao mesmo tempo que são capazes de 

contar histórias quando ativados. A intenção parece ser expor o diálogo que aqueles 

objetos possuem com o movimento da capoeira. Em azulejo tem uma figura de São Bento 

pintada à mão, por um artista desconhecido que deixou marcada a sua criação.Naquele 

ambiente, São Bento é ativado como protetor contra picada de cobra, um animal 

relacionado a capoeira. Certa vez, na Bahia, em conversa com Virgínia, ouvi que a 

aproximação da cobra está ligada a mudança. Ao mesmo tempo, o movimento da 
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capoeira, na medida em que acontece, permite uma tranformação impulsionada por uma 

conectividade entre elementos capazes de articulação com o meio ao redor.  

 

   Outro objeto que é posto ali me faz lembrar daqueles expostos no Casarão, capazes de 

representar o simbolismo trazido da África. Olho e interrogo, para uma confirmação sobre 

a origem dele.Em seguida confirmo que havia sido produzido´pr Hortência, criadora da 

arte anteriormente observada. Após a confirmação, Artur conta-me que aquele é um 

Machado de Xangô, Orixá relacionado ao trovão, e cultuado nas religiões afro brasileiras, 

além disso descubro a sua semelhança com o Martelo de Thor que na tradição nórdica 

também relaciona-se com o trovão. Logo Artur observa sobre o possível diálogo que 

aconteceu em algum momento entre ambas as tradições, diálogo este que me conduz 

para o movimento e as migrações, que permeiam a trajetória humana, além da troca 

permitida por esse fenômeno, que ocorre não apenas no espaço físico, mas com a 

capacidade de transcender esse espaço e manifestar-se com amplitude - na medida em 

que atravessa o ambiente, ativa uma interação interna, ou seja, a conscientização 

pertencente a cada ser que habita o mundo de forma ativa, permitindo a atuação do 

movimento. 

 

4.7 O ímpeto do movimento 

 

   Na cozinha com Clara e Natália, enquanto tomavamos um chá, Clara olhou ao seu 

redor e comentou sobre a quantidade de coisas que tinha na casa: “às vezes ter uma 

casa, acabamos acumulando muitas coisas e fica mais difícil viajar, aqui já conhecemos 

as pessoas.” Nessa fala, Clara que mora no Sana, expõe o momento que ela vive que 

pode impossibilitar o nomadismo, pois ao mesmo tempo que ela preza pela possibilidade 

de viajar, esta parada num local que permitiu a criação de vinculos. 

 

Natália é uma jovem que mora há menos tempo no Sana, a convivência com os artesãos 

permite a ela uma inserção no local. A rede de relações possibilita uma facilidade maior 

em habitar o lugar. Natália está de mudança para um local mais próximo do centro, e 

conseguiu alugar a casa atrás de Clara. A possibilidade surge em virtude do vinculo 

criado. A intenção de Natália, no momento, não era viajar, mas, ao contrário, fixar-se no 

Sana. Onde ela trampa com bonequinhos de Buda, que aprendeu a esculpir. Em 
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contrapartida, Clara já tem uma rede de relações firme, pois mora há quatro anos no  

Sana. 

 

 

Outro momento capaz de expressar a valorização do nomadismo em detrimento de uma 

vida sedentária pautada pelo consumo, aconteceu durante uma tarde na horta. Estava 

com Pijama, estamos fazendo arte com macramê e ele confessa que precisava partir. 

“Preciso armar minha asa para sair, colocar uns brincos, é mais fácil a locomoção, com 

pouca coisa, não da pra ficar viajando com muita coisa.(...) Tem hora que fico micróbio, 

sem trampo, só com fuleiragem, com artesanato mais simples. Um trampo ou outro.”  

 

A “asa” é outro termo compartilhado pela malucada. É um pequeno painel que pode ser 

carregado, facilmente no braço, comum que seja leve e composto por brincos de pena, 

alguns cordões, “pode colocar o que conseguir.” O termo asa, usado pela malucada, 

funciona como expressão de sua atividade no mundo, que presa pelo movimento. E 

busca uma ruptura com o desejo de possuir objetos além daqueles que sejam 

necessários para a continuidade da vida em movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

Busquei aqui trazer um relato sobre uma experiência que foi importante na medida 

que despertou uma espécie de lucidez. Além de ter permitido a ruptura com um 

comportamento blasé, que torna o ambiente ao redor embotado e desagua numa atitude 

passiva em relação aos outros seres que compõem o mundo. O olhar para o universo da 

arte de rua e a interação com os artesãos e a malucada me fez enxergar a potência do 
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movimento, e como este é capaz de operar e fazer acontecer articulações criativas. Por 

meio destas são configurados ambientes diversos, que despertam a reflexão sobre a 

postura que assumimos como seres humanos no mundo. A autonômia proposta pela arte 

de rua permite um desenvolvimento quando estimula o olhar para si. A percepção de si 

próprio em movimento na Br, viajando ao acaso – sem um planejamento capaz de gerar 

expectativas -, é capaz de impulsionar o desenvolvimento. Na medida em que a preguiça 

e a covardia são deixadas de lado. Immanuel Kant percebe que ambas são as “causas 

pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os 

libertou de uma direção estranha, continuem no entanto de bom grado menores durante 

toda a sua vida.” (Kant, 1783, s/p) 

 

A arte de rua e o nomadismo movido nesse universo mostra coragem daqueles 

dispostos a movimentar-se em ambientes de forma autônoma e romper com uma conduta 

esperada. Esse processo da vida é capaz de impulsionar o esclarecimento refletido por 

Kant, que faz o homem assenhorar-se de si mesmo. Buscando a consciência de seus 

atos, torna-se capaz de perceber o encadeamento deles no mundo. Kant desperta para a 

potência do ato dotado de amplitude e com a o poder de reverberar. Um ato teria então, à 

sua volta, um campo capaz de articulação. Quando uma ação é manifesta e exteriorizada, 

ela engendra novos caminhos. Visualizei em meio à malucada a capacidade de estimular 

esses novos caminhos e mover-se através deles, sem ignorar a teia que sustenta o 

campo em volta de outros seres que habitam o mundo. O movimento desperta a noção de 

pertencimento, pois o olhar para si permite essa abertura de percepção. (Kant, 

Emmanuel, 1783, s/p) 

 

O desenvolvimento econômico e exterior ao homem o faz presa de um poder 

conquistado através do capital. Estimulando, assim, a ambição e os desejos que 

atropelam o mundo ao redor. Pois retira a conscientização, na medida em que nos 

tornamos reprodutores, que não assimilamos ou percebemos a conexão entre nossos 

hábitos o mundo que nos circunda. 

 

A capacidade de movimento do homem permite a ele vivenciar experiências e 

tornar-se capaz de discernimento com base nas sensações depertadas em seu corpo. 

Pico delle Mirandola chama para a atividade da vida ao perceber que o homem existe e 

por consequência torna-se capaz de sentir e conhecer através de suas sensações, o 



58 

 

conhecimento atravessa o corpo que esta em constante interação. (Pico Della Mirandola, 

Giovanni, 2008, p. 53) 

 

A articulação entre a ação humana entrelaçada com o mundo, concede sentido as 

manifestações percebidas. A percepção do entrelace dá ao homem a possibilidade 

encarar as coisas. As diversas manifestações observadas por uma abordagem 

antropológica, é capaz de despertar para a pluralidade existente em nós. Pois elas nos 

compõe e fazem vislumbrar uma essência comum na diversidade. O contato com o outro 

gera uma afetação mútua e criadora. A arte acontece quando o homem é capaz de 

vislumbrar o mundo externo como manifestação de si. Ele se manifesta no mundo e torna 

seu interior passível de assimilação. A arte, por isso, não é desvencilhada de si e 

acontece como reflexo de uma interação com o mundo exterior. 

 

Reconhecer a diferença como manifestação de si, torna possível o movimento e a 

interação, na medida em que encaramos o outro como uma manifestação da verdade 

presente em nós. Desta forma, o homem atinge uma clareza que possibilita sua atuação 

no mundo. 

 

Percebi em meio à arte de rua uma busca por essa clareza, que parte de um olhar 

para si. O maluco ou artista de rua, quando é confrotado em situações imprevistas, busca 

a si mesmo como recurso para agir e continuar a movimentar-se. O esquios adquiridos ao 

longo da estrada são capacidades que podem ser levantadas em diferentes situações 

para manter a ação do maluco no mundo. Ao recorrer ao mangueio ele consegue resistir 

ao convencionalismo e manter a sua interferência no meio.  

 

Nos locais que são articulados pelos malucos, como a pedra e o mocó, eles tornam 

possível o fortalecimento do elo social ao compartilhar suas histórias e experiências da 

estrada com outros malucos que resistem através do movimento. 

 

Espero que com a elaboração dessa experiência eu tenha conseguido aproximar o 

leitor aos questionamentos impulsionados pela vivência em meio à arte de rua. Busco 

ainda, apontar para esse universo construido para que sejam clareadas as nossas 

próprias convenções sociais que se tornaram habituais e, por isso, dificilmente 

percebidas. Como ressalta Laplantine: “Começamos, então, a nos surpreender com aquilo 
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que diz respeito a nós mesmos, a nos espiar. O conhecimentos da nossa cultura passa 

inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas. (1982, p. 21) Talvez não 

possamos falar aqui de uma cultura diversa. Talvez fosse melhor dizer modos de vida. 

Mas modos de vida que dialogam e permitem a invenção cultural. 

 

Não pretendo ter esgotado neste trabalho o movimento aqui descrito. Por isso a 

continuidade dele permite a articulação de novas relações. Relações que acontecem 

principalmente através da experiência vivida, mas também com o diálogo com outras 

experiências. Assim a Antropologia, em sua infinidade de construções e descontruções, 

continua o seu movimento de invenção. Este trabalho, buscou propor um diálogo entre 

modos de vida que pouco se comunicam, porém a sua comunicação é capaz de construir 

e expandir as relações. Por isso, talvez, pretensiosamente, busquei criar um elo inicial de 

diálogo. Lembrando que este depende de uma continuidade, por isso tentarei seguir de 

modo a fortalecer os laços e evitar a incompreensão. 
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