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RESUMO 
O artigo aborda possíveis contribuições para a forma como pensamos e ocupamos nosso 
tempo na cidade a partir do trabalho Paradoja de la praxis 1, do artista belga-mexicano 
Francis Alÿs. Fugindo à linearidade das narrativas e ao pragmatismo dominantes, Alÿs 
questiona a vivência urbana modulada por temporalidades aceleradas ou determinadas por 
padrões de produtividade e por deslocamentos programáticos. Partimos da ação poética 
realizada na Cidade do México, em 1997, para discutir a “burocratização do amanhã” 
presente em discursos e práticas neoliberais que tomam lugar na cidade contemporânea. O 
artigo fundamenta-se nas noções de “direito à cidade” desenvolvida por Henri Lefebvre e de 
“regime de pensamento das artes” de Jacques Rancière. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Temporalidades urbanas; ocupação do tempo; Francis Alÿs; Paradoja de la praxis 1.  
 
 
RESUMEN 
El artículo aborda posibles contribuciones a la forma en que pensamos y ocupamos nuestro 
tiempo en la ciudad a partir del trabajo Paradoja de la praxis 1, del artista belga-mexicano 
Francis Alÿs. Al huir a la linealidad de las narrativas y al pragmatismo dominantes, Alÿs 
cuestiona la vivencia urbana modulada por temporalidades aceleradas o determinadas por 
patrones de productividad y por desplazamientos programáticos. Partimos de la acción 
poética realizada en México D.F., en 1997, para discutir la "burocratización del mañana" 
presente en discursos y prácticas neoliberales que toman lugar en la ciudad contemporánea. 
El artículo se fundamenta en las nociones de "derecho a la ciudad" desarrollada por Henri 
Lefebvre y de “régimen del pensamiento de las artes” de Jacques Rancière. 
 
PALABRAS CLAVE 
Temporalidades urbanas; ocupación del tiempo; Francis Alÿs; Paradoja de la praxis 1. 
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ÀS VEZES FAZER ALGO NÃO LEVA À NADA: A OCUPAÇÃO DO TEMPO NA POÉTICA 
URBANA DE FRANCIS ALŸS 

A investigação da qual esse artigo é extraído trata da criação de espaços de 

resistência em urbanismo através de ações poéticas do artista Francis Alÿs. A 

discussão está amparada em um grupo de pesquisa que centra o estudo da cidade 

a partir de contribuições do pensamento da arte e da filosofia contemporâneas. O 

estudo justifica-se, de forma mais abrangente, pelo atual contexto histórico, 

classificado por muitos autores1 como pós-utópico, marcado pelo capitalismo 

mundial integrado e por sentenças como “There is no alternative”2, proferida por 

Margaret Thatcher. Em meio a esse ambiente acachapante que visa unificar e 

homogeneizar os discursos e práticas, surgem vozes como a dos autores Deleuze e 

Guattari, Rancière e Canclini, identificando momentos e possibilidades de ruptura 

com este tipo de status quo. São pensadores que respondem criticamente ao 

sistema hegemônico (que parece repetir incessantemente que não há outro modo de 

vida possível além daquele que já está dado), identificando, em nossas práticas 

diárias, momentos de quebra nessa suposta linearidade.  

Assim como Ernst Bloch e Henri Lefebvre o fizeram no início do século XX, esses 

pensadores contemporâneos sublinham a existência de temporalidades 

heterogêneas, apontam para as possibilidades de criação de situações comuns, 

inaugurais, de novos espaços de partilha, construídos a partir do dissenso e da 

alteridade. Canclini indica que sua concepção de iminência poética parte desta 

“percepção do que consistem as outras possibilidades de existência que tornam 

necessário o dissenso, não a fuga” (2012, p.227).  

A necessidade de encontrar, na teoria e na prática, manifestações desse 

pensamento se agudiza frente às atuais circunstâncias políticas em nosso país e 

aos eficientes discursos de crise e de falência generalizados, estrategicamente 

disseminados em diversas esferas. Nossos sistemas altamente refinados e 

introjetados de controle e de vigilância, de parcelamento do tempo em atividades 

programáticas, de narrativas impregnadas pela ideologia do sucesso balizando 

nossas relações mais íntimas e subjetivas e de mecanismos de falsa participação 

(ou de figuração), são parte de uma estrutura dominante da qual parece não haver 

escapatória.  
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Propomos a seguinte pergunta para nortear este artigo e abordar essas questões: 

quais são as contribuições de projetos artísticos, como o de Francis Alÿs, para 

repensarmos a maneira como ocupamos nosso tempo nas cidades? O objetivo é 

lançar mão de provocações presentes na poética de Alÿs que permitam ampliar 

nosso entendimento sobre trabalho, progresso e temporalidades na urbe 

contemporânea.  

A relevância da discussão proposta é evidenciada pelo desequilíbrio entre a 

multiplicação de manifestações artísticas que abordam essa temática atualmente e 

os raros exemplos de agendas políticas, de planejamento urbano e de meios 

científicos onde esses assuntos tomem o primeiro plano. A intenção neste artigo é, 

justamente, resgatar o elo entre arte, política e cidade, buscando pistas através da 

poética de Alÿs para abrir espaço a discussões sobre a forma como organizamos e 

preenchemos nossas horas nas cidades em que vivemos.  

Proposições artísticas como Paradoja de la praxis 1 têm a qualidade de não se 

esgotar e de seguir gerando novos valores a cada novo estudo que dela se 

aproxima. Por essa razão, mesmo se tratando de um artista reconhecido 

internacionalmente e de um de seus trabalhos mais emblemáticos, insistimos na 

potência de iminência poética da ação, justificada por sua característica processual, 

de trabalho aberto, adaptável a seu contexto, como uma fábula.  

Buscar, em produções atuais, momentos que interrompem os gestos maquínicos3 e 

o sentimento de apatia generalizada em relação à nossa experiência urbana, 

justifica tanto esse artigo como a investigação da qual ele deriva. A escolha por esse 

artista, especificamente, deve-se ao profundo diálogo estabelecido entre as práticas 

de Alÿs com as temporalidades heterogêneas presentes em nosso dia-a-dia. 

Interessa aqui o entendimento do artista sobre a criação de situações escultóricas 

que repercutem na memória, criando outros tempos e outros ritmos dentro do tempo 

cronológico, provocando sua permanência através de relatos e rumores.   

Alÿs cria narrativas ou fábulas, como ele as chama, a partir dos elementos presentes 

no espaço público. Evidencia situações políticas e sociais características de países 

“em crise” ou em eterna busca pelo desenvolvimento – como aqueles da América 
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Latina – onde muitos de seus projetos se desenvolvem. Sua postura crítica frente ao 

sistema político e socioeconômico é elaborada através de uma produção poética 

não banal ou literal, pelo contrário, o artista se vale de alegorias, mitos e símbolos 

que permitem diversas interpretações, jogos e aberturas, dando à sua produção um 

caráter permeável e processual.  

A produção de Alÿs foca na experiência estética partilhada em suas ações, tanto 

como duração (enquanto), como permanência, através dos relatos daqueles que 

entraram em contato com a obra, manifestando sua capacidade de ultrapassar o 

contexto em que foi realizada. O artista declara que a documentação do trabalho 

não busca, de forma alguma, substituir ou prevalecer à ação. Torna-se uma segunda 

camada de aproximação que permite que os rumores e mitos ganhem novos raios 

de atuação, contaminem outros meios além daqueles originalmente atingidos.  

Como previu Lefebvre “deixando a representação, o ornamento, a decoração, a arte 

pode se tornar praxis e poiesis em escala social: a arte de viver na cidade como 

obra de arte” (2008, p.134). Na mesma página, o autor segue ainda afirmando que 

“o futuro da arte não é artístico, mas urbano”. Essa é a premissa na qual se baseia o 

artigo que aqui se propõe, trazendo Paradoja da la praxis 1 como produtora de 

pensamentos, pensabilidades, ações e transformações sobre nossa agenda urbana. 

A ação será analisada frente às seguintes inquietações teóricas: 1. Derivando do 

direito à cidade de Lefebvre, pretende-se verificar como Alÿs cria situações que 

retomam um sentido de pertencimento à coisa urbana; 2. Partindo de Rancière, 

busca-se identificar a vinculação entre ação poética e ação política na proposta do 

artista, baseada no entendimento do regime de pensamento das artes: os modos de 

fazer, as formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e os modos de 

pensabilidade de suas relações; 3. Desdobrando as noções de liso/estriado de 

Deleuze e Guattari, propomos confrontar a ação de Alÿs com a essência disruptiva 

que caracteriza esse binômio conceitual. 

Corpos em deslocamento 
Francis Alÿs nasceu na Antuérpia, em 1959, sob o nome Francis De Smedt. Na 

Bélgica, cursou arquitetura e, no início da década de 1980, mudou-se para Veneza 

onde realizou seu doutorado, na área de urbanismo. Fugindo do serviço militar 
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belga, inscreveu-se em 1986 num programa de ajuda governamental ao México, 

após o terremoto que assolou o país em 1985. Desde então, vive na Cidade do 

México, onde desenvolve sua carreira artística, iniciada aproximadamente em 1989, 

buscando sua função e seu lugar na imensa e caótica Cidade do México. Não mais 

Francis de Smedt, arquiteto: torna-se Francis Alÿs, artista.   

Desde o início, porém, Alÿs deixa claro sua recusa frente às simplificações binárias. 

Sua produção artística é, em grande parte, nutrida por sua formação e a 

investigação sobre a cidade alimenta muitos de seus projetos até hoje. Sua visão, 

porém, destoa da maior parte de arquitetos, urbanistas e planejadores urbanos, visto 

que trabalha a partir do que já está no mundo, sem a intenção de criar nenhuma 

obra a ser materializada. Ao contrário, sublinha a necessidade de ressignificar aquilo 

que já está posto.  

Declara que para ele os processos são o núcleo do trabalho – o mote do eterno 

ensaio, de projetos não teleológicos, estão por trás de toda sua poética. O artista 

reforça uma posição de não trabalhar por resultados, por fins dados ou pela 

conclusão de suas proposições. Mesmo com uma produção reconhecida 

internacionalmente, Alÿs parece repetir em sua trajetória a frase do personagem 

Bartleby4 “Preferiria não”. Preferiria não entrar no sistema que demanda resultado, 

preferiria não se adaptar, preferiria se ocupar de outra coisa. É uma postura ativa, de 

escolha, mesmo que seja uma escolha negativa: Alÿs não se conforma e não se 

resigna, pelo contrário, cria espaços de resistência e de atrito no território e no 

tempo que ocupa através de seus trabalhos.  

Mais do que uma resposta negativa ou transgressora em relação ao sistema das 

artes, está interessado em processos que desencadeiam outros processos, como 

mitos e fábulas, cujo conteúdo não é apreensível nem circunscrito a um único relato 

ou a uma narrativa conclusiva. Como expressa Canclini, além da compreensão 

interna às obras, é fundamental encará-las como “experiências epistemológicas que 

renovam as formas de perguntar, traduzir e trabalhar com o incompreensível ou o 

surpreendente” (2012, p.19).  

Paradoja de la praxis 1 - A veces el hacer algo no lleva a nada, 1997 



 

 
KONRATH, Germana; REYES, Paulo Edison Belo. Às vezes fazer algo nao leva à nada: a ocupação do tempo na 
poética urbana de Francis Alÿs, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 
2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.1454-1560. 

1550 

Alÿs desloca, pelas ruas da Cidade do México, um grande bloco de gelo maciço, 

usando para isso toda a força de seu corpo. Avança sem rumo por quase dez horas, 

traçando caminhos cujo rastro é ainda mais efêmero que a ação. O cubo é grande 

demais e só pode ser empurrado. A passagem do tempo vai desfazendo sua massa 

e o sólido vai cedendo ao atrito e ao calor, perdendo-se no movimento que perfaz. 

Torna-se pequeno a ponto de poder ser chutado. Derrete-se por completo. O 

percurso encerra-se no momento em que todo gelo se liquefaz. O movimento cessa. 

O trabalho acaba.  

 
Paradoja de la praxis I, 1997 

Documentação fotográfica de uma ação, Cidade do México 
Fonte: http://francisalys.com/sometimes-making-something-leads-to-nothing/ (2017) 

 
 

Ao final do dia, extenuado, Alÿs não tinha nada em suas mãos, assim como o 

personagem grego Sísifo. Na mitologia, empurrar eternamente o pesado bloco morro 

acima, num trabalho sem sentido e sem fim, é um castigo ao qual Sísifo foi 

condenado após muitos episódios de trapaça e traição. No caso de Alÿs, a alegoria 

remete ao “castigo” imposto à população latino-americana em suas jornadas em 

busca de realizações que nunca são alcançados. Como Sísifo, também Alÿs seguiu 

seu caminho incessantemente, carregando seu bloco até o completo derretimento. A 

água evaporou, o cubo deixou de ser, o tempo passou. Só ficaram a história e seus 

registros. 
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Em Paradoja de la praxis 1 se tornam evidentes dois aspectos da poética de Alÿs: a 

provocação em relação ao modo como ocupamos nossa vida urbana e a percepção 

do artista frente à história latino-americana de eterna busca pelo progresso. 

Cuauhtémoc Medina (2007, p.93), discorre a este respeito, indicando que poucas 

noções são tão aparentemente inofensivas e, simultaneamente tão corrosivas, 

quanto a ideia de subdesenvolvimento. O termo é trazido a público pelo presidente 

estadunidense Harry S. Truman, durante seu discurso em 1949, falando sobre o 

perigo das nações subdesenvolvidas serem vulneráveis à nefasta influência 

soviética.  

Com seu discurso, Truman acentuava ainda mais uma ideologia presente na 

América Latina, desde a vinda dos portugueses e espanhóis com suas práticas 

“civilizatórias e colonizadoras”. Já naquela época os países do sul eram rotulados 

como atrasados e periféricos. Desde então as ideias de evolução e de modernização 

são perseguidas pelos latino-americanos, que parecem estar sempre devendo, 

sempre atrás de seus colonizadores, líderes e modelos: inicialmente Europa e 

posteriormente também Estados Unidos. Disfarçado por várias camadas de 

aparente consenso e reproduzido em políticas e ideologias tecnocráticas, esse 

pensamento contaminou a história ocidental e até hoje rege o senso comum sobre o 

progresso de nossa civilização e de suas cidades.  

O trabalho de Alÿs se contrapõe a esse domínio progressista trazido por agentes 

externos. O artista foca no axioma “máximo esforço, mínimo resultado”, enunciado 

por ele ao comentar a alusão que a obra faz ao processo de modernização sempre 

incompleto e cíclico da Cidade do México e, de forma mais abrangente, das cidades 

latino-americanas. Nelas, anacronismos e espaços de resistência parecem surgir na 

mesma medida em que padrões norte-americanos ou europeus são impostos à 

população local (com suas metas de desenvolvimentismo rumo ao “primeiro 

mundo”).  

Lefebvre defende que, já a partir da metade do século XIX, a burguesia 

“progressista” toma para si o papel de desenvolver a economia, através de um 

discurso de crescimento racional. Neste caminho, avança substituindo a opressão 

pela exploração e, segundo ele, “esta classe enquanto tal não mais cria; substitui a 
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obra pelo produto” (2008, p.22). A ação de Alÿs vai na contramão desse sistema de 

valores que coloca o produto no mais alto patamar. O que vemos é Paradoja de la 

praxis 1 desfazendo o produto – o que permanece é apenas a obra em seu 

entendimento mais amplo.  

O sociólogo dizia que o ser humano tem a necessidade de acumular energias e a de 

desperdiçá-las, inclusive em atividades lúdicas. Declarava que muito além dos 

equipamentos urbanos, sobressai uma necessidade de atividade criadora, geradora 

de bens simbólicos. É exatamente isso o que realiza Alÿs, contrariando a lógica 

racionalista de produtividade a que estamos subjugados em nossas rotinas. O artista 

se apropria da cidade, passeando por suas avenidas, fazendo uso do espaço 

público conforme lhe convém, através de suas narrativas e ficções, seus jogos, 

transformando o acúmulo (de gelo, de energia, de tempo) em puro “desperdício”. 

Na perspectiva de Lefebvre, existem dois processos que são desencadeados a partir 

da ideologia burguesa que substitui a obra pelo produto: um aspecto é mental e 

outro social, ambos porém são solidários em seus desdobramentos. O aspecto 

mental relaciona-se diretamente à primazia do científico e racional que toma conta 

de todas as organizações, adotando padrões inicialmente para indústria, mas que a 

seguir passam a dominar o modelo social, econômico e urbano como um todo, uma 

espécie de “fordismo” em escala mundial. Já socialmente, “é então a noção de 

espaço que passa para o primeiro plano, relegando para a penumbra o tempo e o 

devenir” (2008, p.49).  

Esses processos e essa lógica do produto hoje sequer são questionados pela 

maioria de nós arquitetos e urbanistas, que pouco atentamos para a ideia de tempo 

e de devenir em nossos projetos e planejamentos. Raramente partimos do tempo e 

não do espaço. Essa crítica, descrita na análise de Lefebvre, se faz presente no 

trabalho de Alÿs. Sua ação é feita de tempo e sua obra inverte a noção de 

produtividade. Como diria Lefebvre, “a cidade é obra a ser associada mais com a 

obra de arte do que com o simples produto material” (2008, p.52). O direito à cidade 

é um direito, antes de tudo, de liberdade, de participação (não de figuração) e de 

apropriação, que vai muito além do direito à propriedade.  
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O tempo dos habitantes da cidade está cada vez mais parcelado em atividades para 

ganhar dinheiro e atividades para gastar dinheiro. A eficiência da urbe, expressa 

pelo pensamento modernista e racionalista, é posta em suspensão por meio da 

proposição de Alÿs. O significado de desperdício ou de falência gera desacordos e, 

através de sua proposição no nível do sensível, Alÿs cria contornos que evidenciam 

esse dissenso. A atitude é política desde sua concepção e dialoga com Rancière 

quando descreve a partilha do comum.  

O autor traz o exemplo de Platão, que defendia que os artesãos não teriam tempo 

para participar da vida política, pois deveriam se dedicar exclusivamente a um 

trabalho. Rancière postula postula que a noção platônica de trabalho encarcera o 

trabalhador num espaço-tempo, privando-o da participação no comum. Ora, Alÿs 

desconcerta nossos acordos e revela a ideologia (e portanto a política) que induz ao 

completo preenchimento de nosso tempo em atividades produtivas na cidade. Da 

mesma forma que o artesão grego, alienado da vida na ágora, ficamos embotados 

em nossas agendas. O absurdo da ação nos remete ainda ao entendimento de 

Rancière sobre o que é irrepresentável e que precede a racionalidade. Trata-se de 

uma sensibilidade posta em evidência através de um acontecimento estético, que 

provoca diferentes formas de pensar e de articular os pensamentos. A ação 

desestabiliza nossas certezas.  

A alegoria da falência e de estar preso de certa forma a um tempo ou atividade sem 

fim nos remete à condição contemporânea do presente visto não mais como um 

ponto de transição entre passado e futuro, mas como um momento de suspensão 

em que passado e futuro são continua e ininterruptamente reescritos. Em tempos de 

sociedade sem relato, como defende Canclini, todas as narrativas estão sendo 

colocadas em questão, revistas e reescritas. O dissenso está presente em todas as 

representações acerca daquilo que temos pela frente bem como acerca daquilo que 

estaria atrás de nós. Já não mais existe acordo sobre o futuro como o tempo em que 

colheremos os frutos e realizaremos os projetos do presente.  

Alÿs sublinha esse aspecto ao questionar de que é feito o tempo presente, em que 

momento existe o corte entre o antes e o depois, quando executamos diariamente 

as “mesmas” atividades, individual ou coletivamente, em nossas cidades, sem 
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vermos nada realmente novo surgir. Ao contrário, o que fica de nossas horas 

preenchidas é uma sensação de desperdício, de pouca relação com nosso espaço e 

com nosso tempo, que parecem escoar ou servir simplesmente de fundo a uma 

história que não nos pertence.  

Carregar um bloco de gelo pelas ruas pode soar como uma alegoria inclusive ao 

trabalho de ambulantes e camelôs (frequentemente registrados na obra de Alÿs), 

que a cada dia empurram seus carrinhos e barracas para espaços públicos da 

cidade. Eles o fazem para conseguir sobreviver mais um dia e, no dia seguinte, 

executar a mesma tarefa, no mesmo lugar, uma vida inteira. Integram-se em um 

sistema de fluxos e mobilidades urbanas aceleradas e “convenientes”, sem delas 

desfrutar; ocupam o espaço público mas não se ocupam do espaço público. 

Posicionam-se próximos aos locais de maior circulação da população urbana para 

vender os seus produtos o mais rápido possível e assim seguir seu trânsito. Vender-

comprar-usar-vender, numa roda de consumo em que ficam todos girando, sem 

nunca parar, como Sísifo.  

A partir do trabalho Paradoja de la praxis 1, Alÿs parece nos lançar perguntas: 

destinar grande parte de nossa energia, buscando alcançar um padrão importado de 

sucesso e progresso que nunca chega é menos absurdo do que realizar tarefas sem 

um propósito definido, como empurrar um bloco de gelo? A forma como ocupamos 

nosso tempo pode interferir na forma como o sentimos, como o pensamos ou como 

o articulamos com os acontecimentos e suas durações? Que transformações podem 

ocorrer quando invertemos a lógica da meta, ao subordinar o ponto de chegada ao 

percurso?  

Para Deleuze e Guattari, aliás, essa seria justamente a diferença entre o espaço-

tempo liso e o estriado: no estriado as linhas são subordinadas aos pontos (de 

partida e de chegada); enquanto no liso os pontos se moldam ao trajeto, que os 

conforma. A dupla de filósofos utiliza a estrutura e o modelo-físico de trabalho para 

exemplificar o estriamento de nosso tempo. Quando o Estado e, em seguida, a 

indústria precisaram estabelecer uma medida, uma moeda mecânica transformada 

em financeira, relacionada ao esforço despendido homogeneamente pela sociedade 
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em suas atividades diárias, o modelo científico de trabalho passou a ser adotado 

como modelo socioeconômico.   

Contemporaneamente o trabalho (antes relacionado à força) é cada vez menos 

passível de contorno, tendo transmutado a servidão maquínica generalizada por 

uma completa alienação humana. Essa operação tornou-se autônoma, 

ultrapassando o campo profissional para invadir todas as áreas de nossa vida. 

Quando não estamos trabalhando automaticamente nos transformamos em 

desempregados, aposentados, turistas, telespectadores e assim por diante. O 

modelo extravasou a indústria, chegou ao comércio e aos serviços, à comunicação, 

à cidade e contaminou inclusive nossa sensibilidade, nossas maneiras de perceber e 

de sentir o mundo.  

Mais do que trazer respostas teóricas para esse tipo de operação identificada pelos 

autores, Alÿs alisa o tempo e o espaço por onde passa com sua ação provocadora. 

Para Deleuze e Guattari alisamentos são secretados e produzidos justamente onde 

o estriamento chega a seu ápice. Segundo eles, devemos habitar a cidade como 

verdadeiros nômades.  

Às vezes bastam movimentos, de velocidade ou de lentidão, para 
recriar um espaço liso. Evidentemente, os espaços lisos por si só 
não são liberadores. Mas é neles que a luta muda, se desloca, e que 
a vida reconstitui seus desafios, afronta novos obstáculos, inventa 
novos andamentos (DELEUZE; GUATTARI, 1997, v.5, p.214). 

Alÿs alisa, com seu movimento, parâmetros de sucesso, completude e eficiência, 

desacelerando o ritmo ao criar um obstáculo contrário ao seu deslocamento. O 

artista nos indica outras temporalidades possíveis, distendendo a ideia de presente 

através de sua ação continuada e não balizada por uma meta ou futuro previsível, 

outrossim por um possível devir. Funda espaço para o novo. Como afirmam Deleuze 

e Guattari “talvez seja preciso dizer que todo progresso se faz por e no espaço 

estriado, mas é no espaço liso que se produz todo devir” (1997, v.5, p.195).  

Ernst Bloch diria que “o decisivo é que apenas o saber como teoria-praxis 

consciente diz respeito ao que está em devir e que, por isso mesmo, é passível de 

decisão” (2005, v.1, p.18). Em contrapartida, para o filósofo alemão o saber do 

voyeur ou mesmo do flanêur, contemplativo e que não intervém, esse saber só se 
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refere ao que já veio a ser ou aquilo que já está no mundo. É um saber feito de 

referências, não de imaginação nem de elaboração. Alÿs traz para a prática essa 

vontade de algo novo no mundo, não somente ao nomear seu trabalho dessa forma 

(paradoxo da prática 1), mas ao lançar-se em ações inaugurais, em que se coloca 

na posição de interferir e de começar algo sem referências prévias.  

Seguindo nesta linha, Bloch afirma que nossas produções em todas as esferas, 

inclusive subjetivas (aquelas que nos definem como ser) também acabam sempre 

por se curvar “diante das questões decisivas acerca de uma vida de trabalho 

gratificante, livre de exploração, mas também de uma vida para além do trabalho, 

que está no problema ideal do ócio” (2005, v.1, p.26). Alÿs torna seu ócio um 

trabalho? Demonstra o quão supérfluo pode ser nosso trabalho ao não gerar 

nenhuma mudança? O que seria gratificante em uma atividade que não leva à nada, 

como a sua ação? E de que forma essas ações nos moldam, nos tornam o que 

somos, seres livres de exploração?  

Bloch sugere que somente através de um salto rumo ao desconhecido, mas um 

salto consciente, munido de esperança, é que poderemos realmente realizar o novo. 

Seria um impulso utópico que nos moveria para aquilo que não sabemos ainda, mas 

que tem a potência de transformação da realidade. Ao se colocar nas ruas da cidade 

com um “propósito sem propósito”, Alÿs se dispõe física e mentalmente, tornando-se 

poroso a tudo que possa vir a ser, vir a acontecer, em seu trajeto.  

Ao propor novas maneiras de ser e de estar na cidade, Alÿs permite que novos 

agenciamentos sejam criados nos territórios e tempos percorridos, em nossas 

práticas cotidianas. Lefebvre escreve que é possível que os processos que 

organizaram as cidades estejam se deteriorando ao mesmo tempo que as próprias 

cidades. Novas formas de agenciamento territorial urbano, portanto, alisando suas 

estrias, seriam capazes de resistir a essa tendência linear e abrir espaço para outros 

rumos neste processo de (des)urbanização.  

Sob o ponto de vista de Canclini, esse tipo de ação gera iminências poéticas, aquilo 

que “faz do estético algo que não termina de se produzir, não procura se transformar 

em ofício codificado nem em mercadoria rentável” (2012, p.31). O artista opera 
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nesse espaço entre, realizando ações sem gerar produtos comercializáveis, 

borrando ou suspendendo o entendimento tradicional sobre arte. Alÿs é quem indica 

que sua produção está mais preocupada em meditar sobre o círculo vicioso da 

demanda, ocupando-se da natureza do tempo de produção e não do status do 

produto (ALŸS apud MEDINA, 2007, p. 95).  

Paradoja de la praxis 1 é antes uma meditação do que uma obra de arte acabada. 

Canclini disserta que uma boa pergunta deve evitar, a todo custo, uma resposta. 

Alÿs, em suas entrevistas, alinha-se a essa visão, indica que “o principal motor por 

trás de muitos dos meus projetos é uma profunda incapacidade de compreender” 

(ALŸS in THORTON, 2015, p.143). Mantém sempre presente o espírito questionador 

de suas obras, que provocam mais do que esclarecem. Reforça o paradoxo 

existente em suas ações que sublinham uma situação de aparente fracasso ou de 

inutilidade, enquanto apontam para aquilo que pode surgir de transformador, de 

utópico: aquilo que dentro da circularidade nos faz seguir em movimento, e de 

alguma forma, avançar. Algo similar ao texto de Samuel Beckett, em Worstward Ho, 

de 1983, inserido no livro de Francis Alÿs Numa dada situação “Nunca ter tentado. 

Nunca ter falhado. Não importa. Tentar outra vez. Falhar outra vez. Falhar melhor” 

(BECKETT in ALŸS, 2010, s.p.).  

Movimentos circulares 
Visando manter certa coerência com nosso objeto empírico, ao invés de buscarmos 

uma síntese ou ponto final, propomos uma analogia que nos ajude a situar o 

trabalho apresentado e a compreender a produção artística de Alÿs. Trazemos, 

assim, a figura de movimentos circulares ou, mais especificamente de ondas, 

amparados num depoimento do próprio artista ao sugerir que “se mover em círculos 

pode ser uma forma de avançar” (ALŸS, 2006, p.113). Estamos próximos ao 

conceito de alisamento de Deleuze e Guattari, onde o ponto de partida ou de 

chegada é subordinado ao trajeto e perde a importância, onde o tempo torna-se 

duração e é feito de hecceidades, de ritmos e não do contar das horas do relógio.  

Talvez a imagem de propagação em ondas, através de círculos concêntricos, seja 

válida para entendermos como uma obra artística pode gerar reverberações em 

outros campos e contaminar outros meios. Assim, ao criar fábulas que se dissipam 
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através da multiplicação das fontes de narração – como ondas sonoras – Alÿs 

intensifica seu efeito e dilata seu raio de alcance.  Cria ruídos que afetam o ambiente 

à sua volta, de forma mais ou menos intensa; e busca explorar os efeitos de 

proximidade ou afastamento, inclusão ou exclusão dos centros, em seus aspectos 

físicos e simbólicos.  

Quando opta por narrativas orais como formas de apresentação e de reverberação 

de seus trabalhos, Alÿs sublinha alguns pontos que podem servir como contribuições 

à forma como pensamos e ocupamos nossa agenda urbana. As narrativas orais 

implicam trocas, pois necessitam, pelo menos, de um agente de fala e outro de 

escuta. Ao contrário da escrita, a fábula não precisa de um material ou suporte sobre 

o qual plasmar seu conteúdo – bastam meios físicos como o ar para se propagar. 

Indo um pouco além, ao escolher por relatos orais na criação de suas ações e mitos 

urbanos, Alÿs privilegia estórias sempre atualizadas no presente, adaptadas a cada 

contexto onde se inserem: trata-se de uma história feita de carne e não de ossos. 

Finalmente, vale lembrar do poder tático e de resistência das narrativas orais, 

mantidas por todas as sociedades, que prescindem de um conhecimento a ser 

transmitido como o da escrita, do alfabeto e da gramática.  

Nesse sentido, quando cria ações efêmeras e mitos urbanos, como em Paradoja de 

la praxis 1 e tantas outras de suas obras, Alÿs vai na contramão dos discursos 

oficiais, da história registrada nos livros, do tempo pautado pela eficiência e do 

encapsulamento de nossa vida por regras impostas e tempos estriados. Sua postura 

alinha-se ao entendimento de Rancière sobre emancipação e participação política, 

coaduna com o entendimento sobre o direito à cidade proposto proposto por 

Lefrebvre e identifica-se com o que Michel de Certeau (1994) chama de 

microrresistências.  

Suas proposições encontram-se na contramão da sentença de Thatcher, arranhando 

os discursos hegemônicos. Não apenas Alÿs trabalha a partir de tempos e espaços 

urbanos comuns: através de suas ações o artista funda novos espaços, produz 

tempos heterogêneos e heteróclitos a serem partilhados publicamente na cidade. 

Alÿs provoca agenciamentos territoriais e tensiona as forças de alisamento e de 

estriamento em sua complementaridade constante, mas o faz a partir de ações 
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micropolíticas sutis, cuja força reside justamente em sua capacidade de ecoar, como 

ondas. Reverberam como fábulas, até infiltrar-se na mitologia urbana e, quem sabe, 

introjetar-se em nossos sonhos diurnos, como Bloch os chamaria, a ponto de nos 

despertar para realidades aurorais que estão a ponto de ser no mundo.  

 
 
Notas 
1
 Lucia Santaella, Haroldo de Campos, Flávio Carneiro, entre outros autores, usam o termo pós-utópico em 

contraposição a pós-moderno ou mesmo a utópico, indicando que vivemos um período de princípio-realidade e 
não mais princípio-esperança (referência à obra de Ernst Bloch). 
2 

“There is no alternative” foi um slogan político usado pela primeira ministra britânica Margaret Tatcher, ao 
afirmar que não havia alternativa (ou nenhuma alternativa melhor) para o progresso da sociedade moderna além 
da abertura de mercados e do capitalismo globalizado. 
3 

No sentido deleuziano: como uma máquina de produção de desejo, diferentes das máquinas de produção 
industrial. 
4
 No conto do autor Herman Melville, Bartleby, o escrivão, de 1856, o personagem utiliza a expressão “preferiria  

não” como uma forma de posicionar-se ativamente (preferir) contra algo (não). É uma escolha pelo não ao invés 
de uma negação de ação. Ou seja, a postura do personagem é ativa e não passiva. Ele se coloca, declara sua 
preferência. 
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