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RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo principal mostrar a produção de espacialidades através de 
práticas/poéticas colaborativas em arte contemporânea, que dialogam com o espaço 
eletrônico. Sugere-se que as interfaces tecnológicas expandem os processos de 
subjetivação e a projeção de espacialidades, como uma forma de produção de dimensões 
utópicas. É utilizado o conceito operativo de heterotopia de Michel Foucault (2013), como 
uma categoria que permite a (re)invenção de cartografias urbanas. Analisam-se as práticas 
experimentais realizadas pelo Laboratório de Arte e Subjetividades, da Universidade Federal 
de Santa Maria,  que possuem como inspiração a expansão de uma ciclovia local. 
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ABSTRACT 
This research aims to show the production of spatialities, through collaborative practices / 
poetics in contemporary art, that dialogue with the electronic space. It is suggested that 
technological interfaces expand the processes of spaciality as a form of production of utopian 
dimensions. The operational concept of heterotopias by Michel Foucault (2013) is used as a 
category that allows the (re)invention of urban cartographies. The experimental practices 
performed by the Laboratory of art and Subjectivities of the Federal University of Santa Maria 
are analyzed. That has as inspiration the expansion of a local bike path. 
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Introdução 
Esta pesquisa tem como principal objetivo mostrar a produção de espacialidades 

através de práticas colaborativas em arte contemporânea que dialoguem com o 

espaço eletrônico. Sugere-se que as interfaces tecnológicas expandam os 

processos de subjetição e a projeção de espacialidades, como uma forma de 

produção de dimensões utópicas. É utilizado o conceito operativo de heterotopia, de 

Michel Foucault (2013), como uma categoria que permite a (re)invenção de 

cartografias urbanas. Analisam-se as práticas experimentais realizadas pelo 

Laboratório de Arte e Subjetividades (LASUB), da Universidade Federal de Santa 

Maria, que possuem como inspiração a expansão de uma ciclovia local. 

O Laboratório de Arte e Subjetividades (LASUB) pertence ao Curso de Artes Visuais 

e à Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. No 

início, configurava-se como um grupo de pesquisa que buscava articular através da 

arte contemporânea ações individuais que atendessem aos projetos de pesquisa de 

cada integrante. No entanto, atualmente, o LASUB vem desenvolvendo práticas 

colaborativas nas quais a autoria do(a) artista não é uma das assinaturas prioritárias. 

As ações que realizam os laboratórios de pesquisa universitários podem ser 

incluídas como práticas colaborativas, na medida em que os(as) integrantes 

pensam, projetam e realizam ações que estão relacionadas com problematizações 

comunitárias e, que exigem atividades em equipe, como foi explicado por Andreia 

Oliveira Machado, durante o Encontro entre do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal de 

Pelotas: Compartilhando Experiências Colaborativas (24 de maio de 2017). 

A ideia de desenvolver  um projeto que contemplasse uma ciclovia entre o centro da 

Cidade de Santa Maria e o Campus da Universidade Federal de Santa Maria surge 

no contexto referido, onde integrantes do LASUB projetam situações e 

problematizações nas quais estejam envolvidos espaços e tempos utópicos, e que 

vislumbrem a convivência identitária imaginária, na melhor forma possível de sua 

concepção estética. 

Preocupações com o espaço e seu uso, com a ideia de sobrevivência de 

ecosistemas em equilibro e desenvolvimento, com os usos de materiais que não 

violem a história dos elementos naturais, do planeta, da galáxia ou do sistema solar, 
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em ampla articulação com os processos de subjetivação, fazem parte da idealização 

dos projetos do LASUB. 

Até o momento, tem-se realizado duas ações dentro do mesmo projeto. A primeira 

constitui-se como prática experimental para conhecer os trajetos e suas dificuldades. 

Como no LASUB participam integrantes que já transitaram por movimentos 

anarquistas, há a possibilidade de dar liberdade aos(às) participantes, 

principalmente no que se refere ao uso da força durante a execução desta primeira 

ação. Este tipo de problematizações devem ser discutidas ainda no interior do 

LASUB. A segunda ação, que também foi configurada em forma de trajeto, constitui 

a própria prática a ser analisada. Participam nesta ação artistas e pesquisadores(as) 

como Jacks Selistre, Letícia Honório, Marília Jeffman e Rosa Blanca, em distintas 

funções, como a divulgação através das redes sociais e outras mídias, ou bem, na 

condução da ação.  

Na medida em que não existe ainda uma metodologia dos processos ou das 

experiências deste tipo de práticas, são necessárias reflexões no campo, que não 

unicamente se refiram aos processos metodológicos, mas que também tomem em 

consideração a configuração dos grupos e laboratórios de pesquisa na atualidade. 

A arte contemporânea é uma forma de produção de conhecimento totalmente 

experimental, gerando um tensionamento entre si e a história da arte, embora a sua 

preocupação retrospectiva ressignifique as experiências da historicidade. A sua 

reflexão deve intensificar-se, assim como o seu registro e documentação. Nesse 

sentido, a presente pesquisa dilui a metafísica separação entre teoria e prática, tão 

exacerbada nos cursos de artes visuais do Brasil. Para isso, propõe-se pensar a 

percepção e a experiência através das múltiplas linguagens da arte contemporânea 

em devir. 

A produção de ações no espaço público encontra seus principais referenciais nas 

preocupações urbanas de determinados artistas, na segunda metade do século XX. 

Dessa forma, na primeira parte, explicam-se as principais características de algumas 

ações artísticas que podem ser entendidas como práticas colaborativas precursoras 

das discussões propostas. Na segunda parte, abordam-se as problematizações 
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encontradas no início da poética. Na terceira parte, discutem-se alguns resultados, 

para finalmente realizar as considerações finais. 

Ações artísticas precursoras de práticas colaborativas 
A genealogia das práticas colaborativas pode ser construída a partir das 

experiências executadas como intervenções urbanas. Contudo, existem algumas 

ações que se consolidam como movimentos artísticos que não se esgotam na sua 

preocupação estética. O que quer dizer que as práticas colaborativas podem ser 

compreendidas na sua dimensão inter e transdisciplinar. 

As ações colaborativas discutem conflitos na ordem da própria existência que 

ultrapassam as formas tradicionais em que se pensa a arte. Aliás, foi precisamente a 

liberdade do projeto que permitiu caminhar rumo à desmaterialização da arte, 

dessencializando a sua definição, seus meios e seu próprio objeto de estudo. 

Paradoxalmente, a invisibilidade do seu objeto materializou a evidência do(s) seu(s) 

processo(s). Não é objetivo deste subcapítulo a realização de uma genealogia das 

práticas colaborativas. Estudam-se apenas aquelas práticas que transitam como 

preocupação inicial o espaço, o tempo e o território, assim como também o 

deslocamento do espaço acadêmico rumo ao espaço público. As interfaces com o 

pensamento tecnológico como uma forma conceber uma estética eletrônica está 

incluída nessa análise inicial. 

Existem algumas ações artísticas que podem ser consideradas como antecedentes 

das práticas colaborativas que estão sendo discutidas neste presente artigo. Essas 

ações contribuem de alguma forma ou outra para a caracterização das práticas 

colaborativas. A partir do registro dessas experiências, desprendem-se algumas das 

particularidades ou das propriedades das práticas colaborativas em arte 

contemporânea. 

Como ação precursora direta das práticas colaborativas, podem ser contempladas a 

proposta dos situacionistas. Para os artistas situacionistas, o espaço público 

constitui o espaço de produção da sociedade. O espaço significa um campo de luta 

e de experimentação. Isto quer dizer que a cidade e/ou espaço urbano são como um 

lugar de reinvenção radical da vida cotidiana (SIMAY, 2008). 
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As ações dos situacionistas têm consistido basicamente na proposição de ações 

dirigidas à experiência de momentos de vida particulares, mas ao mesmo tempo 

coletivos. Incluem também a criação de ambientes. Em ambos os casos, o seu 

caráter é ou de forma transitória ou efêmera. Como produções importantes, 

destacam-se os mapas geopsíquicos, a partir dos quais se propõe uma cartografia 

urbana psíquica, que se refere em específico à cidade de Paris. 

Por outro lado, as práticas colaborativas se remontam à noção de arte comunitária / 

community art, desenvolvidas na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos 70, 

onde o público contribui para a criação ou confecção do projeto, com o objetivo de 

melhorar a vida social. Esta manifestação é conhecida também como arte pública 

crítica, como é descrita no Estado espanhol (PALACIOS GARRIDO, 2009). Nesse 

contexto em que se produz arte colaborativa, o/a artista reconceitualiza suas 

funções, incorporando-as através da interação de participação do público, de um 

grupo cultural ou de uma comunidade. 

São importantes também as ações feministas dos anos 70. Na genealogia da arte 

feminista, é importante o projeto Womanhouse do Feminist Art Program, do 

California Institute of the Arts, onde Mirian Saphiro e Judy Chicago iniciaram os 

primeiros estudos de arte e feminismo. Várias mulheres eram convidadas para 

participarem ativamente em práticas artísticas experimentais. Os eventos eram 

coletivos e compartilhados. A autoria era o que menos importava, para dar ênfase 

aos objetivos em comum. 

Pode ser visto que outra característica das práticas colaborativas radica na sua 

dimensão experimental. Logo, isso quer dizer que a expectativa da prática se 

constrói durante o processo. 

Na atualidade, as pesquisas realizadas em torno das intersecções entre arte 

colaborativa e espaço público real e virtual consideram atrelado o paradigma da rede 

e das tecnologias. Os agenciamentos territoriais produzidos a partir das ações 

contemporâneas e suas intervenções e apropriações, de uma arte já denominada 

como arte contextual, mediatizam a sua experiência através de dispositivos e 

plataformas tecnológicas (RUEDA, 2015). 
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Outro aspecto importante que deve ser analisado é que as práticas colaborativas na 

sua interface tecnológica atualizam formas estéticas de perceber e atuar no espaço. 

A interface tecnológica ou eletrônica cria outra espacialidade, driblando o locus 

tradicional em que se produz a percepção, a experiência e as potencialidades 

estéticas das temporalidades e das espacialidades, convocando a colaboração de 

outros agentes nas ambiências físicas e virtuais.  

A intervenção e o(s) dispositivo(s) 
A expansão de uma ciclovia através da intervenção do espaço público como prática 

colaborativa surge a partir da percepção da forma em que se desenvolvem as 

relações humanas e nos modos de ocupação da esfera pública. Constata-se que 

existe uma hierarquia nas formas em que se usam os espaços de acesso ao 

Campus da Universidade Federal de Santa Maria, onde se prioriza a acessibilidade 

em automóvel ou ônibus, em detrimento do acesso por bicicleta ou caminhando. 

Na ação executada, parte-se da premissa de que a bicicleta, como dispositivo, é 

uma tecnologia que estende ou prolonga o corpo. A liberdade de locomoção corporal 

e seu trânsito fazem da bicicleta um meio de deslocamento que desenvolve a 

capacidade de percepção do espaço, do tempo e da subjetividade. 

Essa dimensão espacial e subjetivada, através da bicicleta e outros dispositivos, é 

que se propõe a ser reflexionada na presente poética artística, como prática 

colaborativa de amplas possibilidades espaciais e de transformação de si. Neste 

nível, refere-se à bicicleta como um dispositivo que gera um movimento que permite 

interatuar no espaço, no tempo e, principalmente, entre os agentes ou pessoas que 

integram a prática. Neste movimento de liberdade se materializa a dimensão 

corporal, afetiva, política e espacial. 

Dentre os objetivos da poética, elencam-se aqueles relacionados à visualização das 

interlocuções e interfaces que se geram no movimento e na sua experiência. Ou 

seja, tanto na face do projeto, quanto nas fronteiras virtuais que se atualizam no 

tempo da experiência ou da saída ao espaço público, há o momento de usar a 

bicicleta.  

O segundo nível e, que de fato parece ser o mais contextual, refere-se ao 

tecnológico, que abraça o deslocamento do corpo no espaço. Ao usar a bicicleta e 
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ao estar em contato com trajetos físicos e virtuais, ativam-se as relações 

interespaciais e intersubjetivas, como será explicado a seguir.   

Por trajeto físico e virtual, se está referindo ao trajeto utópico conhecido como 

ciclovia. Considera-se esse eixo como trajeto utópico porque se trata de um projeto 

que aspira a uma configuração da equidade espacial. Quer dizer que, se existe uma 

rua, avenida ou estrada, para dispositivos automobilísticos, deve existir também um 

caminho ou pista para bicicletas. Uma distópica seria como aquele que existe 

atualmente usado por ciclistas na estrada BR287, conhecida na localidade como 

faixa nova, e que é uma das vias que une o centro de Santa Maria com o Campus 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). É uma distopia porque o uso de 

veículos automotivos tem como consequência o desprendimento de gases-estufas 

produzidos pela queima de combustíveis. Evitar escavações para a exploração do 

petróleo significaria pensar na história e na memória das capas terrestres, em 

termos antropocentristas. Ainda mais, é um trajeto distópico porque conduz à morte, 

em oposição à vida livre ou em liberdade. Entendendo-se a noção de liberdade 

como uma capacidade e não a capacidade como meio para a liberdade. É assim 

como a interconexão corpo-bicicleta-liberdade-ciclopista é indissociável. 

Inicialmente, o Laboratório de Arte e Subjetividades (LASUB) tem se mostrado 

otimista para a consecução dos seus objetivos. Primeiramente, porque a UFSM 

conta com uma ciclovia no Campus – Bairro Camobi –. Cada vez mais cresce o 

número de ciclistas que usam esse circuito interno. Como chegam essas pessoas – 

ciclistas na universidade se não existe uma ciclovia nas intermediações? 

Nesse sentido, sugere-se pensar no projeto da construção de uma ciclovia como um 

trajeto utópico que viabiliza a equidade na liberdade do espaço urbano e do 

deslocamento humano. 

No entanto, uma das discussões que antecedem a execução da ação tem sido a 

pertinência da construção de uma ciclovia como trajeto utópico. Não existe nenhum 

documento que revele a necessidade desse tipo de trajetos. Ou seja, uma das 

problematizações com as quais o LASUB depara-se está relacionada com a 

pertinência da ação. Dentro das práticas colaborativas é apenas um grupo de 

“agentes” que decidem as ações. Sem dúvida, a pertinência ou não de uma ação 
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artística é uma discussão dentro da própria arte. No caso, não deseja-se impor uma 

prática. No entanto, a intervenção parece impor um contexto. A arte contemporânea 

trabalha nessa dimensão. No último momento, o LASUB dedica-se na imersão do 

contexto, com todas as consequências que essa decisão possa implicar, em termos 

situacionistas. 

Para a intervenção, cogita-se como primeira opção a ideia de marcar o trajeto 

durante a pedalada, estabelecendo intervalos e ritmos de visibilidade para os(as) 

possíveis interessados(as), ciclistas e pedestres. No entanto, percebe-se que está 

interditado pintar sobre o asfalto e graffitá-lo é considerado um crime. 

Como segunda opção, pensa-se na programação de trajetos que envolvam a 

comunidade externa e a todas aquelas pessoas que usam bicicleta, e(ou) que por 

temor a serem atropeladas têm deixado de usar a bicicleta. 

Um aspecto muito importante a ser tomado em conta também, é que a poética está 

inserida no projeto de pesquisa Trânsitos (des)identitários: arte como processo de 

subjetivação articulada ao projeto de extensão Seminário de (Des)Configurações e 

Subjetivações em Artes. Por tanto, a prática em questão propõe a intervenção 

pública e urbana de modo sustentável e sem perder de vista o objetivo do projeto 

que é o empoderamento das identidades não dominantes, que são as identidades 

subalternas e não-heteronormativas, ao propor a apropriação e a (re)invenção do 

espaço público. 

Deseja-se cuidar que o trajeto não se torne um programa para reafirmar a noção de 

família nuclear tradicional, que tanto cultua a sociedade heteronormativa atual. 

Porém, ainda se problematiza a ideia de marcação no trajeto. Propõe-se a 

confecção de um dispositivo que seja portátil, leve e fácil de usar e que não 

provoque algum acidente durante o deslocamento. O segundo dispositivo que se 

propõe é a “capa”. 

A ideia de “capa” lembra o vestimento dos(as) superheróis. As personagens dos 

superheróis são usadas na cultura queer espanhola, porque visibilizam pessoas que 

conotam a imagem de estranho ou anormal. Lembrando que queer é uma categoria 

guarda-chuvas que era utilizada nos Estados Unidos para etiquetar aquelas pessoas 
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impossíveis de serem classificadas nos parâmetros de normalidade heteronormativa. 

Na posteridade e atualmente, o termo queer empodera seus usuários ao mesmo 

tempo em que os desloca e os desclassifica. Nesse contexto, a ideia de “capa” 

sugere certo deslocamento identitário, provocando um tipo de estranhamento na via 

pública.  

A ideia de “capa” também pode ser interpretada como tela, como pintura voadora ou 

desenho voador (Figura 1). É uma forma de mostrar a saída da arte do espaço 

expográfico ou museugráfico rumo ao espaço público, urbano ou ambiental. 

 

Figura 1 Rosa Blanca 
Desenho voador para capa (2016) 

Lápis / Canson – Sketchbook, 21,5 x 14 cm 
Col. Particular 

 
 

A divulgação da ação se faz através da rádio da UFSM e das redes sociais. Cria-se 

um “evento” nas redes sociais e publica-se o trajeto da ação através da ferramenta 

do Google Maps. 

A concentração se dá no Centro de Artes e Letras (CAL) da UFSM. Quando chega o 

dia, vários ciclistas se reúnem sem necessidade de identificar-se. São apenas 

alguns olhares que confirmam a sua presença no campo (Figura 2). 
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Figura 2 Rosa Blanca 

Percurso I (2016) 
Fotografia, 15 x 10 cm 

Col Particular 
 
 

No deslocamento, o anonimato continua. Contudo, as conversações entre os(as) 

distintos(as) participantes tem inicio. Pode ser percebido que embora seja um 

deslocamento, a ação é um acontecimento que se instala a partir da necessidade de 

relacionar-se para sanar uma problematização cultural. No ritmo da estrada, se fala 

do desejo de poder contar com um caminho seguro, assim como também da 

necessidade do exercício físico. 

Embora a conversa surja, não existe a vontade de identificação. Nas práticas 

colaborativas, a coletividade toma força e intensificam-se as ações como 

mediadoras potenciais de si. O coletivo substitui a ideia de indivíduo. Ninguém 

pergunta qual é o objetivo. O trajeto eletrônico é incorporado por cada um(a) dos(as) 

participantes. O mapa divulgado nas redes sociais facilita o trajeto.  

No entanto, ao chegar à bifurcação da BR287 com a estrada de São Pedro do Sul, 

os(as) ciclistas param. Alguém pergunta se deve ser seguido o mapa proposto. É a 

primeira vez que se faz menção ao mapa eletrônico. Outro integrante responde que 

não necessariamente. Até que outro ciclista sugere que tomemos outro caminho que 

ele conhece. 

O desvio inicia. 



 

BLANCA, Rosa Maria. Práticas/poéticas colaborativas e produção de espacialidades na cartografia urbana, 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.2747-2759. 

2756 

De repente, alguns saem da estrada através do que parece ser um atalho, cujo 

caminho é de terra batida. Outros(as) esperam a aqueles(as) ciclistas que ficaram 

atrás. Há um indício de “solidariedade” ou de companheirismo inusitado. 

A pedalada continua até que se chega a um lugar com sombra. 

Todos(as) param e sorriem, como se existisse um objetivo implícito na ação. 

Algumas pessoas comentam que já conheciam o lugar. Há um tipo de cumplicidade 

no “mostrar”, no “compartilhar” o lugar. Produz-se uma espacialidade sobreposta em 

uma subjetividade. 

Sugere-se pensar a cidade como um conjunto de reservatórios de virtualidades, 

onde a interface eletrônica intensifica a percepção da realidade física, através de 

seus mapas e sua concepção do espaço digital, virtual ou eletrônico. A intersecção 

entre o Google Maps e os atalhos propostos produz outras espacialidades 

desviantes, alheias ao trajeto automobilístico. A proposta de navegar transforma-se 

entre a deriva e a partilha, ou seja, entre o caos e a cumplicidade, entre a 

necessidade desse caos e a necessidade de sua espacialidade e de se compartilhar 

com os(as) Outros(as). 

Esse reservatório de virtualidade é o que Michel Foucault denomina como 

contraespaço, como heterotopia. O espaço como utopia não é somente um recorte 

do espaço, mas também um recorte no tempo (2013). Prevalece a ideia, no meio do 

trajeto, de parar-se no tempo, no infinito. Esse contraespaço produzido a partir de 

um desvio é um espaço privilegiado. O atalho se abre e se descerra. Se pode 

chegar, mas também se pode partir (2013). Não é necessária uma identificação ou 

assumir uma identidade. É passagem, trânsito, espacialidade e temporalidade, 

instável. 

Pode se sugerir, que o mapa eletrônico que antecede à ação em bicicleta, cria uma 

dimensão estética que se instala virtualmente em cada um(a) dos(as) participantes 

(BLANCA, 2015). A territorialização dessa estética eletrônica surge no 

deslocamento, na pedalada inicial. A abertura da estrada em forma de bifurcação 

atualiza essa estética eletrônica nos instantes iniciais. 
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Em um segundo momento, a chegada nesse lugar heterotópico, pode ser também 

pensada como um destino possível das práticas coletivas, das poéticas 

colaborativas, como uma espacialidade e uma temporalidade que se desenvolve no 

desvio, mas que também configura as nossas práticas subjetivas desejantes (Figura 

3). 

 

Figura 3 Rosa Blanca 
Reservatório virtual I (2016) 

Nanquim / Canson – Sketchbook 
Col. Particular  

 
 

Cabe perguntar-se o que se busca em uma ação artística, ou seja, quais são as 

razões que nos levam para participar em uma proposta e, que provavelmente 

encontram-se implícitas na linguagem da arte contemporânea. 

 
Considerações finais 
Pode ser visto como uma prática colaborativa em arte contemporânea que modifica 

a percepção do espaço e do tempo. A produção de espacialidades e subjetividades 

está mediada pelas múltiplas interfaces. Entende-se a interface como a fronteira que 

existe entre sujeito e dispositivo, como a dimensão que aciona gestos, percepções, 

atitudes de comportamentos além das nossas expectativas. 

As práticas colaborativas podem possuir um objetivo, mas, isso não quer dizer que 

seja a sua finalidade no processo. A deriva, o acaso e seu livre desenvolvimento, 

podem caracterizar ou agregarem-se na sua metodologia. Somente dessa forma 

podem chegar a surgir agenciamentos coletivos ou próprios das multidões. 
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Uma ciclovia que conecte estrategicamente seu Campus com a comunidade local 

seria uma forma de propor um espaço de empoderamento identitário e de produção 

de autonomia, dissolvendo a hierarquia entre as identidades privilegiadas apenas 

pelo seu acesso a uma máquina automotora e as identidades disfuncionais, 

pensando na acessibilidade em uma relação horizontal. 

A pesquisa está em processo. É necessário pesquisar as expansões da estética 

eletrônica no que se refere à atualização do imaginário virtual na fisicalidade dos 

espaços. A confecção de cartografias espaciais, a partir dessa estética eletrônica, 

configura heterotopias emergentes de identidades também emergentes. Esses 

espaços sem cartografia constituem potências utópicos passíveis de serem 

atualizados através da arte contemporânea. Quando se atualizam ou 

reterritorializam, os espaços também se atualizam às identidades e às 

subjetividades. Uma poética nesses termos exige uma reconceitualização da 

pesquisa, de seus métodos e de seus artistas. 

As práticas colaborativas / poéticas em arte contemporânea modificam a percepção 

do sentido da arte, provocando outras formas de pensar a cultura e seus distintos 

agentes. A autoria artística se dissolve, passando a ser mais importante o potencial 

do trabalho coletivo, a atitude desejante que se desenvolve durante as ações das 

práticas, denotando a importância dos processos de subjetivação na arte e na 

contemporaneidade. 
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