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RESUMO 
Este texto traz reflexões a partir da experiência no projeto O para-formal na fronteira Brasil-
Uruguay: controvérsias e mediações no espaço público1, realizado pelo Laboratório de 
Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. Este incluía experiências in loco na fronteira 
do Brasil e Uruguai durante uma semana, contando com práticas de artistas, urbanistas, 
geólogos e tantas outras explorações que ultrapassam demarcações delimitadas por 
campos disciplinares. Dentre elas, trago aqui, atravessamentos de uma proposta de 
ocupação poética e artística da cidade contemporânea, que constituem também uma parte 
da pesquisa em andamento no Mestrado em Artes Visuais (PPGAV) da UFPel. Logo, a 
tessitura entre a viagem e a proposição pensa a cidade como potência capaz de criar 
espaços e construir afectos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This text brings reflections that emerged from the experience of the project Para-formal in 
Brazil-Uruguay border: disputes and mediations in the public space, conducted by the Urban 
Planning Laboratory of the Federal University of Pelotas. This included experiments in place 
on the border of Brazil and Uruguay for a week, with practices of artists, urban planners, 
geologists and many other holdings that exceed boundaries delimited by disciplinary fields. 
Among them, bring here, crossings of a proposed occupation poetic and artistically of the 
contemporary city, which also form part of the ongoing research of the Master's in Visual Arts 
(PPGAV) UFPel. Thus, the relation between the trip and the proposition, think the city as a 
power capable of creating spaces and build affection. 
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Mucha gente pequeña en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. 
Eduardo Galeano 

O plano: percorrer cinco mil quilômetros de toda a extensão da fronteira Brasil-

Uruguay em uma semana. O método: pesquisa-intervenção. O propósito: explorar a 

linha fronteiriça com a vontade de expandir o fazer artístico para espaços outros, 

desenvolvendo uma poética que sobreponha tempos, presenças e percursos. Os 

apetrechos: mochila, cola, trincha, lambe-lambe2. A rota: Chuí-Chuy, Jaguarão-Rio 

Branco, Santana do Livramento-Riveira, Quaraí-Artigas, Barra do Quaraí-Bella 

Unión, Aceguá-Aceguá.  

 
Mariana Corteze 

Esboço de caminhos que não necessitam conduzir, 2016 
 

Estrangeira até nesta página branca, oriento-me aqui através de um relato de um 

tempo vivido, de um espaço indistinto, de uma viagem na margem. É como se vivê-

la não bastasse, e assim, é preciso contá-la, compartilhá-la. Por consequência, 

construo essa trajetória não ligada à expectativa da chegada, mas ao simples fato 

de estar em movimento, em fluxo de transformação. Sem demora, permita-se viver 

esse deslocamento comigo, pois é precisamente na experiência do percurso do 

afectar3 que a pesquisa acontece. Por isso, tenha cautela: esse convite lida com 

uma transformação de coisas que não são necessariamente as mesmas coisas 

sempre. Afinal, ainda somos tanto para ser. 
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É necessário criar essa atmosfera porosa, esse ambiente de partilha que se faz no 

trajeto, porque sua própria experimentação guia para uma possível mudança na 

prática espacial, sensível, simbólica, estética e quiçá política. Então, dediquemo-nos 

a uma espécie de mítica peregrinação, exercitando respiros, suspiros, espirros. 

Extrapolemos os corredores do mundo para que a cidade não amanheça mais 

designificada, não se aborreça mais com suas ruas desabitadas. Talvez, no fim, tudo 

isso faça mais sentido com o que indica o filósofo francês Michel Onfray (2009), 

reconhecendo que na viagem se descobre apenas aquilo que se é portador, e quem 

sabe, incorporo aqui, uma experimentação de nós mesmos, você e eu. 

Nós mesmos, eis a grande questão da viagem. Nós mesmos e nada 
mais. Ou pouco mais. Certamente há muitos pretextos, ocasiões e 
justificativas, mas em realidade só pegamos a estrada movidos pelo 
desejo de partir em nossa própria busca com o propósito, muito 
hipotético, de nos reencontrarmos ou, quem sabe, de nos 
encontrarmos. A volta ao planeta nem sempre é suficiente para obter 
esse encontro. Tampouco, uma existência inteira, às vezes. Quantos 
desvios, e por quantos lugares, antes de nos sabermos em presença 
do que levanta um pouco o véu do ser! (ONFRAY, 2009, p. 75)  

Carregando tais pressupostos na mala, mergulho no emaranhado disperso e 

cotidiano das cidades da fronteira Brasil-Uruguay, e nelas busco descobrir o eu 

através do outro. Afinal, só se constrói um território a partir de outros territórios que 

se encontra no caminho. Sendo assim, a (re)territorialização4 se dá por meio da arte, 

atravessando uma prática artística que anseia alargar os sentidos para construir 

cidades mais poeticamente vividas. A proposição surge de modo a intervir nas 

cidades fronteiriças, sugerindo seu espaço como um lugar de troca, que necessita 

ser percebido, habitado e partilhado.  

Mas que lugar é esse? De que maneira enfrentar as inquietudes dessa margem em 

que prolifera o desconhecido? Como habitar/ocupar/pensar a fronteira a partir de 

uma intervenção artística? Como dialogar com seu entorno, estimulando desvios no 

trajeto? Como agenciar esta política na qual inevitavelmente faço parte? Ou ainda, 

qual estratagema utilizar para provocar tais impulsos? 

A estratégia é singela: intervir no espaço urbano da fronteira por meio da colagem 

de lambes artísticos, entendendo-os como pequenas frestas de respiro ordinário. A 

ocupação dessas fendas, desses sulcos, é a forma que encontrei para deslocar 

estruturas congeladas a ínfimas ebulições. São movimentos lentos, ondulatórios, 
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que gritam silenciosamente sua urgência de percepção. É, desse modo, uma prática 

que se encontra no meio, entre as coisas, compondo uma conjuntura que contém 

forças suficientes para sacudir e desenraizar o verbo ser.  

 
Mariana Corteze 

Plano de como transbordar as vãs linhas divisórias: pensamentos moventes, 2016 
  

Com tal característica, procuro descobrir uma alternativa para a vida cotidiana, nas 

suas múltiplas sensibilidades e formas de expressão, fazendo sobrevir um refúgio 

poético que olhe a cidade e as ruas em que se vive com a intenção de despertar 

uma sensibilidade para a vida mesma, consoante ao dia a dia. Dessa maneira, a 

intervenção é um experimento que busca dar visualidade ao corpo urbano mediante 

uma prática que dá volume, evidencia camadas carnais, abre feridas e, às vezes, 

até as deixa expostas, fazendo pulsar suas sobrevivências. É precisamente assim 

que a arte é entendida: como uma atitude de resistência que propõe uma abertura 

para a educação sensível, uma proposta para afectar e ser afectada.  

Subitamente, parece-me indispensável aludir as palavras da poetisa portuguesa 

Matilde Campilho (2015), em uma fala na tenda dos autores da Festa Literária 

Internacional de Paraty, afirmando que a arte não salva o mundo, mas salva o 

minuto, o segundo. E isso já é o bastante. 

A gente é construção e não adianta fingir. A gente está aqui neste 
lugar lindo, com pessoas lindas, incríveis, mas o mundo está todo 
arrebentado. Aqui, na Europa, na Síria, nos nossos quartos, está 
tudo difícil. A poesia, a música, uma pintura não salvam o mundo. 
Mas salvam o minuto. Isso é suficiente. A gente está aqui para 
dançar um pouquinho sobre os escombros. Não deixar que a poeira 
dê alergia nos olhos. Cada um faz como pode. O cirurgião vai tentar 
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salvar todas as vidas que puder. A gente vai tentando salvar os 
segundinhos — da minha vida, da vida de todos meus amigos e de 
alguém que lê uma estrofe. E já é bom. (CAMPILHO, 2015b, web) 

Esse instante, esse segundo que uma prática artística é capaz de afectar, é força 

geradora de desvios no cotidiano, pulsando, vibrando, à sua maneira, sua tremenda 

vida. É propriamente essa propensão de dizer tantas coisas, de mudar sentidos, 

caminhos, substâncias, de inventar uma possibilidade de vida, que me concentro. O 

valor do instante, do efêmero, excede o vivido, e assim, de repente, transborda. 

A partir do momento em que incorporo o lambe nas fissuras das cidades fronteiriças, 

ele recebe a condição de vir ativar temporariamente os espaços que ocupa, 

provocar sentidos em que transitoriamente perpassa. É semente que pode vir a se 

tornar árvore ou não. É uma potência de ser, ou de não ser. É, desse jeito, um 

objeto de estudo que movimenta o pensamento, articulando uma cidade em fluxo e 

não uma cidade fixa, que cruza universos singulares, cultivando em si a diferença 

entre aquele que dele faz potência ou não.  

Nesse sentido, avanço e conduzo para uma possível aproximação da intervenção 

artística à concepção de para-formal5. Conforme o grupo de pesquisa Gris Público 

Americano (2010), para-formal é um espaço de cruzamento, em que as atividades 

exercidas e o ambiente geram descontinuidades e, muitas vezes, fugas na cidade 

contemporânea.  

Estamos usando el neologismo “para-formal”, artificial y provisorio, 
algo relativo a la forma pero que no es ella misma. Evitamos tomar lo 
formal y lo informal como adjetivos o 

-
. [...] L

, que 
llamamos para-formal. Lo para-formal es el lugar de cruce de lo 
formal o formado y lo informa . Lo para-formal es el 
lugar de cruce de lo previsible y lo imprevisible. (GPA, 2010, p. 18) 

O para-formal é, nessa situação, a busca de experimentação da fresta, do interstício, 

apropriando-se de alternativas que exploraram o campo do meio, do entre. A cidade 

em formação, em prolongamento, em degradação, em processos, em conflitos. É, 

portanto, ações que se encontram na travessia entre o formal (que é formado) e o 

informal (em formação). 
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Diante de tal instância, a prática artística volta-se para espaços não regulados, 

produzindo acontecimentos que subvertem (mesmo que minimamente) a construção 

do desenho original urbano, instigando transformações na maneira de como pensar, 

e, sobretudo, de como estar na cidade. Logo, a intervenção é uma para-formalidade 

por se encontrar justamente no plano do entre, exercitando dinâmicas que exploram 

outros espaços para a arte e para a cidade. Por isso, quando instalada nas brechas 

dos lugares da fronteira, germina uma territorialidade para-formal que propõe 

redesenhos de percursos, de olhares que criam cartografias peculiares sobre 

camadas urbanas, de percepções sensíveis e experienciais dos locais banais.  

No momento em que o lambe (enquanto dispositivo para-formal) atravessa uma 

rotina qualquer, pode vir a produzir estranhamento, lentidão, deslocamentos sem 

programação, provocações que palpitam uma modificação da experiência do 

transeunte com seus espaços de passagem. Com os lugares do entre. Com infinitos 

instantes lúdicos que abraçam uma relação de coisas que lidam com o 

infraordinário6, com miudezas do mundo. Com peles, descamadas, cicatrizes 

sobrepostas do corpo urbano. Com espessuras pregadas nas paredes das esquinas 

diárias. Com pulsões que estremecem ritmos, itinerários. 

Quando pregado em um muro, o lambe conversa com os espaços circundantes, 

estendendo sua poética para uma experiência estética e fluida, que se modifica junto 

ao dia a dia. É, nessa situação, um objeto de pesquisa que se transforma e se 

modifica, pois parte do contato, do rasgo, e até do estrago. Um objeto que se 

preocupa em inventar uma estratégia expansiva dos espaços não vistos, de vias 

latentes, resgatando uma ocupação sensível urbana. 

 
Mariana Corteze 

Atravessando rotinas do entre, 2016 
 

Ao passo que a estadia nas cidades fronteiriças Brasil-Uruguay ocorreu de modo 

passageiro e fugaz, os registros acerca do encontro que o lambe fazia com os 



 

1757 CRIAR ESPESSURAS EM VIAGEM: O LAMBE COMO PROPOSTA DE OCUPAÇÃO POÉTICA DOS LUGARES DO ENTRE 
Mariana Danuza Corteze / Mestranda PPGAV – UFPEL, Angela Raffin Pohlmann / UFPEL, Eduardo Rocha / UFPEL 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

moradores é um tanto limitado. Porém, ao situar-me nessa condição momentânea, 

fiz uso do estranhamento que o próprio ato de ocupação/colagem despertava nos 

habitantes da fronteira. De indivíduos que trafegam em uma linha tênue, 

continuamente movimentada pelo tumulto dos free-shops. Um ambiente em 

constante desenvolvimento, que contém, em si, raras intervenções urbanas e 

múltiplos informes proibindo intervenções no espaço. 

Ao ocupar tal extensão, as intervenções ocasionaram desassossego. Elas são 

comumente confundidas com ativismo, publicidade ou até vandalismo. Porém, 

desde o momento em que arte e vida se instalaram na cidade, não se foi criado um 

espaço de legitimação, portanto, criar debates inesperados ou atingir mínimas 

instabilidades e curiosidades, faz parte do seu contexto. Por esse ângulo, arrisco 

ponderar que tal ação é também uma para-formalidade que lida com a fragilidade de 

suas circunstâncias, que atua em uma ordem de coisas que inquietam a estrutura 

formal urbana. 

 
Mariana Corteze 

Ocupação poética: fixação de instantes, 2016 
 

Em dada função, tanto a ação da colagem quanto o lambe solitário e já fixado são 

entendidos como para-formalidades que sugerem redesenho do trajeto diário. São 

pequenos enfrentamentos, ínfimas resistências que aderidas com cola e trincha nos 

ásperos muros, amolecem a rigidez formal que nos circunda, e, de alguma forma, 

solicitam a proliferação de escapes, deslizes. À medida em que, gradativamente, o 

papel do lambe enxuga, enruga, dilacera, também absorve conteúdos e matérias 

não formadas que nele entram, e que, aos poucos, dele saem e passam para 

estados outros. Arquitetando assim, um sonhar ao contrário do espetacular: um 

devir-menor.  
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Mariana Corteze 

Descamadas da fronteira, 2016 
 

Quando o infraordinário atinge o extraordinário, é capaz de gerar um ritmo 

desordenado, um estremecimento que repercute na forma de organização do corpo 

urbano e social. Assim, o que me interessa aqui, é procurar junto à intervenção 

artística, maneiras de como lutar, de como traçar formas de resistência, que 

desenham outros corpos libertos, sensíveis. Por esse motivo, trago Deleuze e 

Guattari (2014) e seu pensamento sobre a literatura menor, entendendo-a não como 

menos importante ou de menor valor, mas como uma manifestação potente que 

subverte a língua oficial. 

Uma literatura maior ou estabelecida segue um vetor que vai do 
conteúdo à expressão: dado um conteúdo, em uma dada forma, 
achar, descobrir ou ver a forma de expressão que lhe convém. O que 
concebe bem e enuncia... Mas uma literatura menor ou 
revolucionária começa por enunciar, e só vê e só concebe depois. (A 
palavra. Eu não a vejo, eu a invento.) A expressão deve quebrar as 
formas, marcar as rupturas e as ligações novas. Uma forma estando 
quebrada, reconstrói o conteúdo que estará necessariamente em 
ruptura com a ordem das coisas. Arrastar, adiantar-se à matéria. 
(DELEUZE, GUATTARI, 2014, p. 57–58) 

Esse primado fortalece as condições da natureza do ínfimo, de uma manifestação 

que prospera desconfigurar formas endurecidas, para fazê-las escorrer, escoar, 

transverter. Fazer uso do menor, do infraordinário, é opor-se ao caráter opressor do 

maior. É encontrar no mínimo uma imensidão genuína. Ao não agir como elemento 

formal, o devir-menor exerce então, uma desorganização ativa de onde se instala. 

Análogo a esse pensamento, a fixação dos lambes nos lugares do entre, aconteceu 

de forma paralela – de um jeito anônimo –, reivindicando o espaço da rua, propondo 

outras possibilidades de trocas, além das vigentes no sistema. É nesse sentido, um 

estímulo para criar espaços livres, trajetos desamarrados, desvios desocupados, 
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cujo compasso e duração não obedecem a lógica do capital, mas produzem zonas 

que se impõem, que resistem.  

 
Mariana Corteze 

Ser resistência, 2016 
 

No entanto, articular essa rede transnacional e invisível, é uma maneira de construir 

um conhecimento próprio e sensível da fronteira, de histórias locais e desenhos 

globais que deixam seus rastros. É uma leitura do entre, de zonas de contato, de 

ressonâncias do efêmero, de sutis resistências para-formais. Ao mesmo tempo em 

que relato essa viagem na margem, faço de mim, junto a ela, o próprio meio de 

experimentação.  

Atravessamentos de uma ocupação poética do entre 

Demos um jeito, você e eu, de sincronizar nossos batimentos. Nosso diálogo é, 

nesse caso, um mergulho de desmedida deriva, que desponta em um objeto de 

estudo que é atravessado por intensidades desconhecidas. Essas estranhas forças 

enunciam a certeza de que quanto mais se roda em volta delas, mais elas se 

expandem.  A rua. As para-formalidades. As resistências. As pequenas revoluções. 

E estas sempre foram o lugar certo para se descobrir, como declara Matilde 

Campilho (2015, p. 77): “talvez porque nenhuma casa é segura, talvez porque 

nenhum corpo é seguro”.  

Na ocasião em que a rua é plataforma de experimentação, de reconfiguração 

sensível, a intervenção artística reclama o mundo em que sucede, dependendo de 

um sistema de reverberações e trocas, constituindo uma região que será sempre 

transformada, em lances progressivos. A arte, assim, passa a questionar fronteiras, 

deslocar limites, provocar situações inconstantes de infinitos singulares. Então, 
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imerjamos: nesses particulares territórios voláteis, nessas paisagens contraditórias 

que colidem com diferenças e semelhanças. 

Debruçada sobre o objeto de estudo, produzo um lambe que requer modificação da 

cidade única, para uma rede que abre campos de novas perspectivas. É justamente 

isso que propõe a sentença inventada que nele contém: somos pluriversos7. Isto é, a 

segurança de que somos tantos, que ser apenas de uma maneira já não nos basta. 

Inconstantes, de plurais existências, de variáveis mundos articulados, emaranhados. 

Somos, nessa percepção, ininterruptamente manchas, devaneios, metamorfoses 

imaginadas, nódoas de imagem, festejos de linguagem.  

 
Mariana Corteze 

Processo criativo para constelar pluriversos, 2016 
 

Inventar uma palavra na qual nela mesma não cabe apenas um sentido, é o sonho 

de transbordar. De nos transbordar. Portanto, não busque o pluriverso descrito ou 

entendido concretamente, mas a possibilidade dele(s). Criar esse possível. Abrir 

esse espaço. A enormidade de suas proporções, torna incerta sua localização e 

definição. É emanação latente, que caminhando se transforma em espaços sem 

limites, dilatando-se, de repente, expandindo-nos.  
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Junto a essa movente assignificante8, será possível pensar a fronteira Brasil-

Uruguay como um pluriverso? Sendo capaz de produzir subjetividades? Ou ainda, a 

ocupação poética do entre, ao lidar com um circuito aberto, em processo contínuo 

de formação, encontra marcas? Deixa vestígios? Lança ruídos? 

A partir desta viagem, fui atravessada por personagens anônimos, por fragmentos 

urbanos e humanos que me tocaram e defrontaram. Junto aos passantes, por um 

momento, e apenas por esse momento – durante a ação de ocupação/colagem – me 

tornei cúmplice na experiência do sentido que realizamos juntos acerca do trabalho. 

Servimo-nos do lambe como imersão de uma experiência da superfície de contato 

que nos envolve.  

Essa superfície, distinguida aqui como impressão, como página gravada que contém 

corpo próprio de intenções, instiga nos mais diversos percursos ocasionados dentro 

do fazer artístico, movimentando o gesto, o tempo e o caminho da própria imagem. 

Considerando que impressão é transferência, marca, rastro, registro, ela é, por 

assim dizer, encontro. E para que o encontro aconteça, o outro se mostra essencial. 

Ou seja, a corporeidade do lambe impresso em múltiplo instaura uma prática 

artística pautada no viver com. Com realidades, desordens, desorientações 

possíveis. Criando uma relação com o outro, como se fosse uma espécie de lugar 

estranho no qual se adentra, descobre e redescobre. Por isso, esse outro é sempre 

o que está faltando por aqui.  

 
Eduardo Rocha e Lorena Maia 

Rastro do toque, 2016 
 

Acreditar na força do encontro é entender que existe uma dobra portadora de 

potenciais, uma área de intensidades propensa a saltos imensuráveis. É construir 

passagens produtivas, viagens repletas de percepções pulsantes que desaguam em 
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trocas e relações cheias daquilo que nos faz. Assim, creio que no fim dessa viagem, 

mais firmemente do que antes, a divisão de fronteiras do Brasil e Uruguai, da 

América do Sul e quiçá Latina, enrijecidas em nacionalidades, são fictícias. Juntos, 

contruímos apenas um só plural. Uma multiplicidade rara de ser. Em função desse 

deslocamento cheio de atravessamentos, foi-me descortinado, através de uma ação 

menor, incontáveis pluriversos, e agora eu já não sou mais eu mesma: soy nosotros. 

Notas sobre breves sobrevivências de substância escorregadia 

Esta proposta de ocupação da fronteira através dos lambes teve como condição de 

existência a efemeridade, onde ininterruptamente descasca, perde matéria, 

recusando forma permanente. A potência poética e política desta prática artística 

carrega uma aspereza gráfica que é inserida nas ruas como meio democrático, 

como um recurso de multiplicação e socialização, tencionando e problematizando a 

produção de novas possibilidades e novas formas de sensibilidade. Assim, esta 

poderia, ao que se espera, encontrar retorno9 de sua prática. Porém, não era o 

almejado. 

Por tal motivo, não coloquei em sua composição gráfica nenhuma referência de 

autoria, menção de endereço de agente responsável ou criador. A ocupação poética 

do entre constituía-se então, pela capacidade de atravessar apenas aquilo que me 

atravessava pelo caminho. Pelo menos foi assim que pensei que esta proposição 

viria ao mundo. Era o previsto, mas não o foi. A trajetória prosseguiu e, na verdade, 

acho que ela ainda permanece em curso. 

Todo esse pensamento tomou rumo, quando inesperadamente um habitante da 

fronteira (do qual aqui mantenho o anonimato) encontrou-me nas redes sociais. De 

alguma forma, ele criou a convicção de que eu era causadora daquilo que vinha 

esbarrando no seu caminho. De imediato, enviou declarações de suas inquietações:  

Fui visitar minha avó e vi sua intervenção. Vi e achei tão indescritível. 
Lá parece uma cidade esquecida. Sempre me sinto atemporal por lá. 
Todas as cidades da fronteira com Uruguai têm isso. Sinto isso. Te 
encontrei em Barra do Quaraí, uma minúscula cidade que ficou com 
uma porta e uma parada de ônibus encantadora lá. (MANIFESTOS, 
2016) 
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Mariana Corteze 

Sobrevivências, 2016 
 

A fronteira tem uma relação com o conservadorismo, que amordaça, 
sufoca. Quando eu vou lá ver alguém, cada quilômetro rola uma 
asfixia. Me deparar com a sua intervenção, me demorar em uma 
visualização expressa, desse correr os olhos pela rua, é instantes 
que diretamente abraçam quem vê e soam como olhares afetuosos 
para quem passa. Tive a sensação de que ao ver seu lambe, não 
sou mais eu, mas quem me vê são eles, e ainda olham com conforto. 
Porque a gente vive atropelado de coisas, que se algo sensível 
assim, nos abraça, nos vê, é assustador. O breve daquilo, vai ficando 
meio como tempero diário. (MANIFESTOS, 2016) 
 

Esse relato anônimo descreve um encontro de corpos e expressa uma valiosa 

duração de presença, de mudança de percurso. Nesse aspecto, transforma uma 

proposta de intervenção artística e de invenção de lugar em uma antropologia 

particular que começa inventando aquilo que a cerca. Quando interrogamos nosso 

habitual, somos convidados a ver o infraordinário, a ir além do visível, do banal, do 

cotidiano, e nele, descobrir tantos possíveis.  

Como artista-pesquisadora, admito que essa exploração se faz em um processo que 

é imprevisível, mas que contém uma vontade infatigável de criar outros lugares, 

outros mundos, acerca daquilo que me perpassa, daquilo que não me satisfaz. À 

medida que arquiteto pluriversos, aciono o aqui e o agora, produzindo um conjunto 

de práticas de uma vida. Da minha, da sua, da nossa. Ao reagir sobre uma relação 

de questões que pulsam sobre nossos corpos, dinamizo, a partir da arte, uma cidade 

em transformação, entrelaçando modos de perceber mundos, trajetos que o 

atravessam e ressaltam a grandeza da experiência sensível. 

No entanto, torna-se necessário frisar a importância da brecha. De circunstâncias 

que lidam com o inapreensível, com o fugidio. Enxergar entre as frestas é preciso, 
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mas alcançar a imensidão que ela comporta é, então, romper com sua abertura e 

expandir em direção ao incerto. Um trabalho artístico quando envolvido no contexto 

de fendas urbanas, carrega consigo posições, questionamentos e estranhamentos, 

que podem vir a libertar códigos e a construir a própria cidade. Portanto, sigamos 

encontrando alternativas para resistir, apoiando-se no corpulento conselho de 

Ernesto Guevara: Seamos realistas, hagamos lo imposible10. A porta está aberta.  

 
Mariana Corteze 

Atenção: a entrada é franca, 2016 
 
 

                                                        
Notas 
1 A participação no projeto aconteceu por seleção mediante ao Edital Universal CNPq 2014. Este visa relacionar 
as cidades de fronteira Brasil-Uruguay com aproximações as para-formalidades e aos usos dos espaços 
públicos. Tem como objetivo reunir uma série de propostas de disciplinas diversas, que necessitam da 
experiência in loco com as cidades da fronteira, propondo para isso uma viagem de uma semana por essas 
comunidades, dos dias 14 a 19 de março de 2016. Mais informações: http://www.paraformalnafronteira.com/ 
2 Lambe-lambe ou só lambe são cartazes com suporte de papel que são fixados na rua com cola artesanal. 
3 Neste texto utiliza-se o conceito de afecto proposto por Deleuze e Guattari (1992), onde se sente junto, com o 
outro, extravasando sensações previsíveis, mas lidando com uma ordem de coisas que extrapolam o afetar. 
4 A partir do pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2012) em que se é possível reterritorializar na 
própria desterritorialização. 
5 “Para-formal” é um conceito criado pelo grupo de pesquisa GPA (Gris Público Americano: grupo de pesquisa da 
Faculdad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Universidade de Buenos Aires), que vem investigando modos 
de construir uma dinâmica em que o objeto arquitetônico deixe de ser um objeto para representar a si mesmo. A 
ideia é obter interações com outros âmbitos de seu entorno material, espacial, social, econômico e cultural, 
aproximando as ecologias urbanas às frestas da contemporaneidade, ou seja, o “para-formal” habita o “entre” a 
“formalidade” e a “informalidade” existente nos territórios da cidade.  
6 A noção de “infraordinário” é utilizada aqui levando em consideração o conceito de inframince de Marcel 
Duchamp (conforme descrito por Patrícia Franca-Huchet, 1998); no entanto, lida-se com cruzamentos e 
peculiaridades que também os distanciam.  
7 Pluriverso: palavra inventada durante o processo de criação do lambe. Do prefixo pluri: elemento compositório 
de existências e significados múltiplos, vários. Do sufixo verso: do latim “voltado, virado” a palavra “verso” 
designa o contrário, o oposto. Em um poema o verso é um elemento que define poesia. Versos são ritmos, 
melodia, métrica, poesia. Ainda do significante universo: conceito difícil de explicar ou medir. Existência de outros 
vários universos paralelos em si, com extensões impossíveis de serem calculadas. Onde se concentra tudo que 
existe: o todo, geral, inteiro. Mas quantos inteiros? É um conjunto de todas realidades criadas. De tantos outros 
universos que ainda podemos ser. A pluralidade de nossa existência. 
8 A partir de Deleuze e Guattari (2012), em que o “assignificante” não contém apenas um significado, e sim 
várias possibilidades de significância. Ou seja, uma palavra inventada, no sentido de ser um termo poético. 
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9 Pensei em escrever esta resposta que o trabalho recebeu em nota de rodapé, no entanto, ao perceber a 
urgência de guardar alguns respingos sobreviventes depois da ação de ocupação poética dos lugares do entre, 
compreendi a importância de compartilhar afectos como parte integrante desta prática artística. 
10 Conselho no qual, encontrei rabiscado em uma parede da viagem Brasil-Uruguay. 
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