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UM GESTO QUALQUER – OCUPANDO LOTES VAGOS EM FORTALEZA 

 
 

Júlia de Carvalho Melo Lopes - UFCE 
 
 

RESUMO: A este trabalho de pesquisa interessa uma investigação sobre o projeto Lotes 
Vagos, uma proposição de ocupação de áreas urbanas - sem uso e de propriedade privada. 
Enquanto acontecia na extremidade do campo artístico, o projeto também apresentava 
inclinações a uma formação de um espaço comum dissensual. Nesse sentido, construímos 
nossa análise dos Lotes Vagos a partir dos limites dessa proposição artística, uma vez que 
se abre aos cruzamentos múltiplos de um espaço urbano, nos perguntando em que medida 
esses limites são o que faz a obra-proposição ganhar potência. Para tratar dessas questões 
convocamos a fala de alguns artistas que participaram dos Lotes Vagos assim como o 
conceito de comum, em Giorgio Agamben. Trazemos também uma interlocução com a 
constituição da esfera pública como atos de fala, assim como coloca Rosalyn Deutsche.  
 
Palavras-chave: comum, ocupação, dissenso, esfera pública 

 
 
ABSTRACT: This research concerns about the investigation under the project Lotes Vagos 
(Empty Lots) a proposition of occupancy on urban areas - non used and private. While it was 
happening in the artistic field extremity, the project also showed leanings to a common 
dissensual area generation. Accordingly, we made our own analysis of Lotes Vagos from the 
limits of this artistic proposition, since it opens to the multiple crossings of a urban area, 
making us wonder in which proportion these limits are what make the proposition-work gain 
power. To deal with these issues we inserted the speech of some artists that participated of 
Lotes Vagos,as well as the concept of common, in Giorgio Agamben. We also bring a dialog 
with the public domain formation like speech acts, as like as presented by Rosalyn Deutsche. 
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As ruas que caminho mostram Fortaleza, uma cidade periférica de um país dito em 

desenvolvimento, uma cidade de quase 300 anos que nos últimos trinta (ou pouco 

mais que isso) investiu com mais afinco na construção de grandes 

empreendimentos, em relação sólida com a especulação imobiliária. Os bairros, as 

instituições, o ordenamento viário mostram um ponto no mapa que não conhece 

seus vazios urbanos (ou não os deixa conhecer), enquanto as áreas construídas 

vão se alternando entre a ostentação e as violações de direitos básicos. Um lugar 

em que a frota de automóveis aumentou em 108,4% em dez anos, vindo a ser a 

capital nordestina com o maior número de veículos automotores1. Que tem poucos 
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parques, poucos espaços públicos de uso comum e também não os conhece 

(segundo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município, Seuma, não há 

um levantamento sobre essas áreas verdes). Uma cidade murada e enferma: onde 

é difícil ser pobre, onde árvores dão lugar a engarrafamentos e que viveu, por 

décadas, de costas para o mar. 

O pouco de informação divulgada sobre os vazios urbanos está no levantamento 

sobre as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) – mas elas são apenas seis na 

cidade. Nas Zeis, existem regras específicas de construção e ocupação, protegendo 

os moradores da dita especulação imobiliária. Costumava ser ainda mais protetora, 

mas por modificações da ex-prefeita Luizianne Lins, um terreno baldio da 

comunidade pode ter construções com regras urbanísticas comuns que não as da 

Zeis, o que mantém seu valor de mercado e permite a construção de qualquer 

empreendimento. O Centro é outro bairro que também tem um plano habitacional – 

mostrando os edifícios vazios. 

Fortaleza foi a segunda cidade escolhida pela dupla de artistas Breno Silva e Louise 

Ganz – originalmente de Belo Horizonte – para fazer acontecer o projeto Lotes 

Vagos e a exposição Ambulantes em Espaços Vagos, com curadoria de Marisa 

Flórido César, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Aqui, o projeto se 

deu em março de 2008, convocando a cidade a ocupar espaços urbanos, montando 

uma atividade qualquer – fosse ou não proposta de um artista. Após um 

mapeamento de possíveis lugares para as ocupações, a ação dos artistas 

caminhava para alcançar um consenso com os donos dos tais lotes encontrados. 

Era, então, feita uma negociação sobre os termos do acordo – já que ao terreno 

privado seria dado um uso público. Havia contrapartidas para empresas, como o 

nome envolvido no projeto, e para os pequenos proprietários, essa de um outro 

caráter – quem quer que tivesse seu terreno emprestado acabaria por ver o lugar, 

de alguma forma, cuidado. A transformação proposta não era radical, esclarece 

texto no blog do projeto, já inativo:  

 Os tipos de ocupação dos lotes não visam eliminar esse caráter 
meio abandono, meio memória vegetal, topográfica e arqueológica. 
Permanece um certo caráter de vago mesmo, senão vira 
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empreendimento. As intervenções são nesse limite, entre vago e 
propositivo (GANZ, SILVA, 2008). 

 

Mas era um convite acintoso, dado o descaso com que Fortaleza costuma dispensar 

a si própria, apesar da grande deferência com que se tratam as negociações 

mercantis: como e por quê estar em lugares que, ao mesmo tempo, não servem e 

são objeto de importante operação comercial? Em outras palavras: por que estar em 

lugares que não nos dizem respeito? O que nos parece é que a potência desse 

gesto reverberava de diversas outras formas, como no debate a algum 

determinismo a que está submetido o espaço urbano, dando a ver questões 

relacionadas à dita especulação imobiliária; à produção de sentido na apropriação, 

ainda que temporária, de espaços privados; no que fazia a arte atravessar o 

cotidiano, e o cotidiano interferir e fazer parte de trabalhos artísticos; na proposição 

do encontro.  

Estava em questão, portanto, uma articulação entre campos conectados que 

emergiam a partir dos elementos escolhidos pelos artistas para compor o projeto. 

Como uma forma de falar sobre Fortaleza a partir dessa topografia reconhecida, 

construindo um argumento sobre a cidade.  

Estava implicado não só o contexto expandido, das cidades, mas um outro, de 

menor raio de intereferência. Ao fazer uma apresentação musical de quase dez 

horas num canteiro de obras, o grupo Mirella Hipster e os operários cruzavam o 

mesmo espaço sem, no entanto, entrarem em diálogo. Eduardo Escarpinelli, um dos 

componentes do grupo, lembra que a um estímulo sonoro dos operários, eles 

respondiam com os instrumentos musicais, mas o contrário não acontecia. Foram, 

praticamente, ignorados (informação verbal2). O estranhamento durou o dia inteiro, 

e vinha também por parte de quem passava por ali ou morava nas redondezas. Ele 

só acabou quando a apresentação também acabou – alguém chamou a polícia.  

A disposição dos performers 3  no espaço – em círculo, com as caixas de som 

também espaçadas – e a resposta que davam aos estímulos vindos do que a 

construção civil emitia, em tudo destoava de uma apresentação nos moldes 
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tradicionais. Interessava ao grupo, segundo Eduardo, o improviso, a possibilidade 

da voz dissonante, a expansão espacial do som. Para Eduardo, a ativação de micro-

espaços também era um importante componente do projeto. Era possível discutir a 

cidade, as transformações pelas quais estávamos passando ou íamos atravessar 

(aquele terreno específico, por exemplo, receberia um prédio, que acabou não 

subindo. Até hoje só se vê um muro no local). 

Se vivemos num contexto de extrema vigilância, de ordenamento e imposições – 

seja no âmbito da lei ou das regras econômicas – dar a ver um terreno baldio e suas 

formas desformes, relacionando outros usos e ocupações, faz dessa operação 

proposta uma potência: “potência para o esquecimento, para a vagabundagem, para 

a não vigilância, para atos não planejados ou pequenos delitos, para o descontrole e 

para a leveza” (GANZ, SILVA, 2009, p. 7). Nessas muitas camadas, a proposta de 

ocupar um terreno privado como público provoca um chamado ao qualquer, aquele 

que, mais que o sujeito sem nenhuma identidade, é um corpo aberto, à entrega 

sobretudo, um corpo que se deixa reconectar e se reinventar a partir do encontro 

com os outros. O qualquer, numa radicalidade de pensamento a partir de Agamben, 

como a figura da singularidade pura – que “pertence a um todo, mas sem que esse 

pertencimento possa ser representado por uma condição real: o pertencimento, o 

ser-tal, é aqui apenas relação com uma totalidade vazia e indeterminada” 

(AGAMBEN, 2013, p. 63). 

Aquele que deita numa rede, no intervalo do almoço, que está dentro de um terreno 

num dos corredores comerciais mais movimentados da capital cearense, como foi a 

proposta da arquiteta Constance Pinheiro. Estudante à época, Constance queria 

experimentar o que a faculdade discutia em relação aos espaços urbanos e essas 

ocupações: “a ideia era fazer um redário pra acolher as pessoas depois do trabalho. 

E trazer essa coisa da cultura de fazer a sesta, que foi perdida na cidade” 

(informação verbal4). Ou que borda um tecido comprido, bebe um suco e conversa 

sobre assuntos sem urgência, como propôs a artista Simone Barreto; ou aquele que 

salta de parapente (traçando uma bonita relação de voo nos terrenos), a partir de 

ideia da artista Themis Memória, ou que planta cactos num jardim, numa feliz 

coincidência que levou a moradora Lúcia, do bairro Cajazeiras, ter o lugar ideal para 
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que o artista Euzébio Zloccowick fizesse seu jardim de cactus.  

As formas de ocupação em Fortaleza mostram que não interessava ao projeto 

apenas a percepção desse contexto, mas estar nele sem pretender seu 

aniquilamento, sem torná-lo estéril. O modo como se deram as negociações, por 

exemplo, mostram que as características desse contexto foram trazidas e 

incorporadas ao projeto, valendo-se delas para a configuração das ocupações. Ao 

caráter “vago e propositivo” (GANZ, SILVA, 2008) das intervenções, portanto, se 

somava uma vontade de trazer também tudo aquilo que distinguia e marcava o lugar, 

acionando essas características e fazendo delas constituintes do projeto, a forma 

mesma com que os artistas e envolvidos lidavam.  

É a partir desse mapeamento que seguimos para pensar o projeto Lotes Vagos 

numa interlocução com o conceito da constituição da esfera pública no processo de 

aparição nesses vazios urbanos. Seguimos dessa topografia para discutir em que 

medida, no projeto apresentado, há uma aproximação ou diálogo com o conceito do 

comum e da comunidade, e, ainda, como é percebido o dissenso que se dá nesse 

espaços. Isso porque, apesar de partir de uma negociação com os donos dos 

terrenos para estabelecer o acordo sobre os termos do contrato, o estar junto é feito 

de dissensos, de silêncio, barulho, falas inacabadas, do indizível. Queremos pensar, 

portanto, como esses atos de fala podem, no estar com o outro, nos ajudar a pensar 

também sobre o que é o comum, como ele se constitui, de que maneira a 

experiência estética pode apontar para formas de vida em comunidade. 

Por isso vale dizer: adentrar em um dos lotes nos dava a perceber o que é estar 

junto – sem a pretensão do pensamento que preconizava uma configuração fraterna 

e unitária da comunidade. Nos movíamos entre uns e outros, mas nos percebíamos, 

aparecíamos uns para os outros. Essa aparição é, para Hannah Arendt (trazida pela 

crítica estadunidense Rosalyn Deutsche) uma das formas de constituir a esfera 

pública. Esse espaço, definiu Arendt, não é exatamente um lugar físico, mas a 

“organização das pessoas à medida que surgem o atuar e falar juntos” (ARENDT 

apud DEUTSCHE, 2009, p. 175). Em sendo a esfera pública um ato de fala, 

podemos pensar, portanto, que um espaço privado pode provocar sua constituição – 
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ainda que seja o seu oposto.  

O que chamamos de público tem ressonância nos sentidos mais correntes da língua. 

Sejam os equipamentos do estado – como hospitais, escolas, universidades –, ou 

ainda a dimensão de espaços de uso comum, a exemplo de ruas e praças – que 

guardam alguma relação com esse Estado mas não estão conformados por ele. 

Deutsche lembra que o termo público tem “conotações democráticas”: “ele implica 

‘abertura’, ‘acessibilidade’, ‘participação’, ‘inclusão’ e ‘responsabilidade’ para ‘as 

pessoas’” (2012). Nos distanciamos, porém, do público como recorte específico de 

espectadores de uma obra, como uma plateia. Ao entendimento de quem poderia 

ser esse público, preferimos chamar participantes. 

Louise Ganz atenta para um movimento entre público e privado que interconecta 

esses conceitos e propõe pensar na mobilidade que há entre essas instâncias 

(2008). Podemos entender essa mobilidade de que fala a artista nos diversos 

modos de uso que se poderia dar aos espaços os mais variados; no contrato que 

estava sendo firmado entre artistas e donos do terreno, em como a relação se 

encaminharia desde aí. Propomos, então, por em diálogo tal mobilidade com o 

conceito de “não-indiferença” delineado por Emmanuel Lévinas e citado por 

Deutsche: estamos convocados a responder ao outro. Deutsche (2009) nos fala que 

é preciso pensar não apenas sobre o problema de como aparecer ao outro, mas de 

como respondemos à aparição dos outros.  

É nesse encontro que se dá a constituição da esfera pública – constituição a ser 

travada em diversos campos, inclusive na arte. Um ato de fala que parte de uma 

exposição, um mostrar-se ao outro que gera uma relação, um encontro. 

Materializando-se em práticas informais, ocupações forçadas, reinvenções 

particulares ou coletivas, proposições poéticas, movimentos autorizados (pelo poder 

instituído) ou não, a arte tem sido um dos lugares mais potentes para o exercício 

experimental da liberdade: 

 Ao pensar no campo da arte, desde meados do século XX grupos de 
artistas atuaram na interface entre espaço público e privado, 
repensando essas territorialidades, tanto urbanas quanto dos 
grandes espaços abertos naturais (Situacionistas, Fluxus, Land Art, 
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TAZ, Paisagistas contemporâneos). Os Situacionistas caminhavam 
pela cidade e construíam mapas psicogeográficos a partir de certos 
procedimentos preestabelecidos e das percepções sensoriais dos 
espaços. O grupo Fluxus explorava as ruas, as esquinas para suas 
apresentações e eventos e os landartistas tanto manipulavam a 
paisagem materialmente, como tinham um envolvimento físico com a 
natureza, ou realizavam uma investigação do meio ambiente como 
ecossistema e realidade político-social. (GANZ, 2008) 

 

O estar junto, provocar a constituição de uma outra coisa para além do eu e do 

outro, não quer dizer, como talvez possa parecer, um encontro harmônico ou 

pacífico. O estar junto é feito de dissensos – da disputa entre o que se pode ou não 

os/nos espaços. Quando uma manifestação toma as ruas, quando um trabalho de 

arte requer como público um espaço privado, ou, por exemplo, quando uma banda 

interfere num dia de trabalho de operários da construção civil, se dá aí essa disputa, 

o “conflito sobre a configuração do sensível”, como entende Jacques Rancière. Ao 

falar sobre manifestações, polícia e política, ele atenta para essa tensão:  

o dissenso tem assim por objeto o que chamo o recorte do sensível, 
a distribuição dos espaços privados e públicos, dos assuntos de que 
neles se trata ou não, e dos atores que têm ou não motivos de estar 
aí para deles se ocupar. (RANCIERE, 1996, p. 373).  

Política como a força que questiona a polícia – as forças de ordem, o conjunto de 

instituições que existem para garantir o “consentimento das coletividades, a 

organização dos poderes, e a gestão das populações, a distribuição dos lugares e 

das funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição” (Idem, Ibidem, p. 372). 

Na política se organiza o movimento que explicita os mundos das diferentes falas, 

que faz ter lugar a voz que a polícia não se dispõe a ouvir. É nesse gesto onde se 

observa o dissenso, na construção de outro mundo sensível pela fala.  

Em diálogo com o dissenso está a dissimetria, que também fala do estar junto nessa 

comunidade que não é uma obra acabada – que é, antes, um acontecimento. 

Comunidade não como agrupamento em que o princípio é identitário, mas que 

acolhe a presença do outro, abolindo o mesmo com o mesmo, fazendo ruir, como 

coloca o filósofo Peter Pál Pelbart, a “inteireza do sujeito”, “abrindo-o para uma 
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exterioridade irrevogável, num inacabamento constitutivo” (2002, p. 99). O filósofo 

atenta, porém, que essa abertura não aponta para uma totalidade com o outro, de 

inteireza e consonância, como a formar uma individualidade ampliada. Em outras 

palavras, isso quer dizer que, ao incorporar a dissimetria, o sujeito escapa a 

qualquer totalidade. E que nosso movimento deve procurar subverter toda totalidade 

– inclusive porque muitos regimes políticos fizeram dessa palavra sua fala central e 

devastaram os povos que ocupavam e formavam seus territórios (como aconteceu 

com a Alemanha sob o domínio de Hitler e como aconteceu, paradoxalmente, com a 

Palestina, bombardeada por Israel em meados de julho de 2014).   

 

Ao desejo fusional, que da morte faz obra, contrapõe-se uma outra 

visão de comunidade, na contramão de toda nostalgia, de toda 

metafísica comunial. Segundo o autor (Pelbart refere-se a Jean-Luc 

Nancy) não surgiu ainda uma tal figura de comunidade. Talvez isso 

queira dizer que aprendemos devagar que não se trata de modelar 

uma essência comunitária, mas antes de pensar a exigência 

insistente e insólita de comunidade, para além dos totalitarismos que 

se insinuam de todo lado, dos projetos técnico-econômicos que 

substituíram os projetos comunitários-comunistas-humanistas. (Idem) 

Muito mais que esse desejo totalizante, que tem meta e essa meta é a fusão, a 

comunidade da qual nos falam os conceitos e que nos interessa no campo artístico 

é feita de interrupção, fragmento, suspense, dos encontros que somos capazes, de 

quanto nos deixamos atravessar pelo outro, do quanto queremos construir outro 

mundo sensível pela fala. “Daí porque a própria ideia de laço social que se insinua 

na reflexão sobre a comunidade é artificiosa, pois elide precisamente esse entre” 

(Idem).  

A discussão sobre o dissenso é retomada por Rancière em entrevista a François 

Noudelman – mas entrelaçando ao dissenso o que seria a constituição do comum. 

Para o filósofo, existe uma pergunta importante a ser feita, e da qual me aproprio: 

“quem é considerado como capaz ou incapaz de pensar no futuro comum? E sob 

que formas, em que lugares essa capacidade é ou não admitida?” O que sabemos, 

a partir da Rancière, é que esse lugar não é o consenso:  
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Aquilo a que se chama consenso é a tentativa de desfazer esse 
tecido dissensual do comum, de reconduzir o comum a regras de 
inclusão simples, quando o comum político é feito de procedimentos 
de inclusão do excluído e de posição em comum do não-comum 
(RANCIÈRE, 2011, p. 426) 

Que dobras pode um projeto que parte de um consenso – um contrato em que se 

estabelecem regras de ocupação – para então construir outras falas? Que recortes 

de mundos sensíveis podem se contrapor nessa tática montada pela dupla de 

artistas?  

 

Mais que responder a essas questões, nos interessa pensar o dissenso como 

interlocutor da constituição do comum – que se mostra nas fraturas, nas aberturas, 

na diferença. Numa insistência – o único gesto possível ainda que a repetição 

incorpore também seu esfacelamento – nos exigindo outro movimento contrário, 

devolvendo à força da institucionalização a nossa própria reinvenção. Como a 

retomar o que coloca Peter Pál Pebart, a historiadora da arte Marisa Flórido nos fala, 

mais uma vez, sobre o “entre”, sobre preposições que nos dizem do estar junto: 

Não um “entre sujeitos”, uma intersubjetividade, mas entre um nós 
enunciador e o nome desse nós enunciado, entre uma subjetivação e 
sua predicação. Assim, quando se diz “nós somos o povo”, esse povo 
não é uma identidade, é um ato de subjetivação, uma simbolização e 
uma ficção. Entre esse nós e o povo, ou entre uma subjetivação e sua 
predicação, há, sobretudo, desvio, jamais coincidência. (FLORIDO, 
2007, p. 21) 

Dito de outra forma, o comum se dá no existir. Na exposição, na aparição, no 

estarmos uns frente aos outros. E nas subjetividades que se revolvem 

incessantemente – tendo em vista alguns espaços de resistência e investigação. É 

no movimento contrário a esse aprisionamento em que se dá a constituição do 

comum – tome ele o espaço que tomar. É aí que a comunidade cumpre seu devir 

comunidade, em que, para se manter aberta ao desconhecido, ao instável, não se 

deixa fechar sob a ordem instituída.  
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1 Dados de setembro de 2013, a partir do Jornal Diário do Nordeste. 
2 Declaração feita em entrevista em 30 de maio de 2014. 
3 Eduardo não entende o grupo como músicos, mas performers, já que não há uma partitura ou um programa a 

seguir, como nas apresentações musicais. 
4 Declaração feita em entrevista em 15 de maio de 2014 


