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RESUMO:  

A presente proposta visa compartilhar os afetos e reflexões oriundos de pesquisa 
de mestrado realizada no Instituto de Psicologia da UFRJ ao longo dos anos de 
2015 e 2016. A pesquisa em questão, intitulada “Peles Urbanas: fronteiras 
sensíveis de uma cidade fragmentada” tinha como eixo norteador a indagação 
sobre que corporeidades se produzem em uma cidade onde impera a 
segregação socioespacial e como esses corpos circulantes estão o tempo todo 
produzindo (e reproduzindo) a cidade por meio de suas lógicas de habitação e 
circulação. A investigação se deu de forma coletiva, no âmbito do projeto de 
extensão universitária “Expressão e Transformação: arte e subjetivação com 
adolescentes em comunidades”, através de parceria entre um coletivo de 
artistas/pesquisadores/estudantes/psicólogos e um grupo de jovens moradores 
da Favela da Mangueira. Ao longo do trabalho pretende-se mostrar como se 
delineou uma noção de clínica como a criação de “espaços de encantamento” e 
a articulação entre arte, clínica e política enquanto dimensões da experiência 
humana que se articulam em torno da reconfiguração dos mapas sensíveis dos 
corpos e do mundo. 
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Era o fim de uma das minhas aulas na disciplina “Psicologia da 

Personalidade I”, na qual eu havia proposto aos alunos que, em grupos, 

chegassem a uma definição do conceito filosófico de razão. A discussão havia 

sido extremamente acalorada, ao ponto de eu precisar cortá-la devido ao horário 

avançado. Júlia, uma de minhas alunas, vem falar comigo: ela tem lágrimas nos 

olhos e me diz, emocionada, que são poucos os espaços dentro da universidade 

em que se sente confortável para se expressar e que percebe que eu estou de 

fato pensando junto com eles, me agradece e me abraça. Essa experiência - e 

talvez toda minha recente experiência como docente universitária - me toca 

profundamente e me coloca a pensar como uma aula pode ser também um 

espaço clínico, de transformação dos afetos1. Penso então na clínica como a 

criação de espaços de encantamento; espaços de abertura para o encontro e 

afetação entre corpos. 

Esta comunicação tem o intuito de compartilhar os afetos e reflexões 

oriundos de minha pesquisa de mestrado. Escolhi inicia-la com esta cena - 

recentemente vivida - pois me parece que o reconhecimento do potencial clínico 

da criação destes espaços de encantamento é algo que, embora venha se 

aprofundando ao longo de toda a minha trajetória profissional, começou a 

adquirir contornos mais consistentes a partir do processo de pesquisa realizado 

durante o mestrado – que teve curso no Instituto de Psicologia da UFRJ ao longo 

dos anos de 2015 e 2016 e resultou em uma dissertação intitulada “Peles 

urbanas: fronteiras sensíveis de uma cidade fragmentada” (REIS, 2017). Foi ao 

longo dessa pesquisa que pudemos – eu e o coletivo de pesquisadores que 

                                                           
1 Aqui me recordo de Bondia propondo que se pense a educação a partir do par 

experiência/sentido e afirmando que “pensar não é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou 
‘argumentar’, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que 
somos e ao que nos acontece” (BONDÍA, 2002, p.21). 
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trabalhava junto comigo – nos lançar no que depois chamei de “pequenos (e 

acadêmicos) exercícios experimentais da liberdade”2, os quais consistiram na 

criação de espaços criativos de circulação e convivência na cidade. O objetivo 

central e inicial dessa pesquisa era a investigação acerca das relações entre a 

segregação sócio espacial e o processo de produção de 

subjetividades/corporeidades. Acima de tudo, me interessava pensar nas 

possibilidades de comunicação e produção do comum3 entre habitantes de 

territórios urbanos estrangeiros.  

A indagação acerca da relação entre cidade e corpo havia se engendrado 

em mim a partir de minha participação em um coletivo de performance artística 

intitulado Pele Coletiva de Criação. Em 2012 nós ganhamos um edital da Funarte 

Artes na Rua para realizar um trabalho de pesquisa denominado “Pele do Lugar: 

Corpo e Cidade”, no qual realizamos um intenso processo de pesquisa em 

diferentes regiões da cidade de São Paulo, a partir do seguinte roteiro básico de 

exploração: 1) Chegar no espaço com a pele cotidiana; 2) Despir-se; 3) Vestir a 

pele do lugar. Ao experimentar meu corpo em diferentes espaços urbanos, 

comecei a me deparar de forma muito concreta como cada espaço convocava 

em mim diferentes corporalidades, produzia diferentes corpos, me colocando em 

contato com o que depois descobri que Suely Rolnik denomina de “corpo vibrátil” 

- “potência que nosso corpo tem de vibrar a música do mundo, composição de 

afetos que toca em nós ao vivo” (ROLNIK, S., 1999, p.3)”.  

                                                           
2 O termo “exercício experimental da liberdade” foi cunhando pelo crítico de arte Mário Pedrosa para 
referir-se ao movimento neoconcreto de Lygia Clark e Hélio Oiticica, em virtude de seus “experimentos 
artísticos voltados a uma certa alegria exploratória do corpo” (...). Dentro deste movimento, o corpo se 
tornaria uma espécie de instrumento crítico” (REIS, 2017, p. 53). 
3 Produção do comum é um termo usado pelos filósofos Hardt & Negri (2014) para referir-se ao exercício 
de relação com a diferença, que se dá a partir da matéria anônima e universal – partículas em movimento 
– que nos colocam em planos comuns de experiência do diverso, dissolvendo estratos sólidos de uma 
rígida noção identitária (REIS, 2017). 
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Paralelamente a esta experiência artística, minha experiência profissional 

na área da psicologia vinha me colocando em contato com a estratificação 

urbana e as fronteiras que se colocavam à circulação dos corpos pela cidade. 

Trabalhei durante dois anos em um projeto de extensão universitária em uma 

favela próxima à Universidade de São Paulo (USP). Nesta ocasião ouvi de uma 

moradora – que era nossa parceira de trabalho – que a favela era “um mundo 

que fica dentro de um mundo, que fica dentro de um outro mundo, uma outra 

São Paulo, que fica dentro de São Paulo”. Também trabalhei em um 

equipamento da assistência social que prestava atendimento a crianças e 

adolescentes em situação de rua na cidade de São Paulo, ocasião na qual me 

deparei com as inúmeras fronteiras implícitas e explícitas à circulação destes 

jovens. Dessa forma, a questão da fragmentação urbana e seus efeitos 

subjetivos foi se delineando como uma importante interrogação, requisitando do 

meu corpo um movimento de pensamento e pesquisa.  

Essa indagação encontrou eco em questões que estavam atravessando 

a equipe do projeto de pesquisa e extensão universitária “Expressão e 

Transformação: arte e subjetivação com crianças e adolescentes em 

comunidades”, coordenado pela minha orientadora, a Prof.ª Drª Mônica Botelho 

Alvim. Através de uma parceria com a ONG Arte de Educar, este projeto trabalha 

desde 2010 com crianças e adolescentes da favela da Mangueira. Inspirado nos 

referenciais da fenomenologia de Merleau-Ponty, na Gestalt-terapia e na arte 

contemporânea, tem como intuito abrir espaço de expressão para os jovens da 

comunidade, de forma a ampliar suas possibilidades de subjetivação e de 

compreensão de mundo (ALVIM, 2015).  
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A partir do ano de 2014, por conta de conflitos armados na Mangueira e a 

impossibilidade de circulação dos extensionistas-pesquisadores pelo espaço, 

deu-se início a uma nova maneira de trabalho com os jovens através de passeios 

por espaços públicos da cidade, a qual, por sua vez, acabou por tornar explícitas 

as fronteiras que se impõem à circulação de jovens moradores das favelas, 

evidenciando a questão da segregação sócio espacial, que foi se consolidando 

também como uma importante questão de pesquisa para o grupo, de forma que 

a pergunta central que orientava o trabalho até então “Como é ser jovem na 

Mangueira?” foi se transformando em “Como é ser um jovem da Mangueira 

circulando pela cidade?”. 

Pareceu-nos coerente que o campo de minha pesquisa de mestrado se 

desse no referido projeto de extensão universitária. Em 2015 investigamos essa 

noção das fronteiras urbanas a partir de oficinas e discussões realizadas com as 

crianças e adolescentes da Mangueira dentro das salas de aula da ONG, 

preâmbulo da pesquisa que tomou corpo de forma mais consistente em 2016, 

ano em que nos aprofundamos nesta questão a partir da experiência dos corpos 

na cidade, criando novos dispositivos de pesquisa junto com os jovens. 

Formamos um coletivo de pesquisadores, psicólogos, artistas e professores e 

estabelecemos três momentos de trabalho: um laboratório de experimentação 

corporal, realizado internamente entre o coletivo de pesquisadores adultos, nos 

quais preparávamos nosso corpo para a presença sensível no espaço; um 

momento de grupo de estudos, em que estudávamos o referencial teórico que 

orientava o trabalho e um laboratório de experimentação do espaço urbano junto 

com as crianças – os tais “pequenos (e acadêmicos) exercícios experimentais 

da liberdade” a que me refiro no início do texto. 
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Uma das primeiras constatações da pesquisa foi que as fronteiras 

urbanas – costumeiramente tratadas como “invisíveis” ou “imaginárias” nos 

textos teóricos – são na verdade fronteiras sensíveis, estético-corporais: 

fronteiras de hábitos, de formas de se locomover e movimentar pelo espaço. A 

partir do conceito de “partilha do sensível” de Rancière (2005), compreendemos 

que há uma certa cartografia subjetiva que, a partir de elementos sensíveis, 

denota quem partilha de um mesmo comum e nele pode ter voz. Foi se tornando 

nítida o quanto a possibilidade de borrar estas fronteiras urbanas estava aliada 

à possibilidade de estabelecer espaços de convivência e troca onde fosse 

possível o contágio de gestos e hábitos entre diferentes corpos. Orientamos, 

portanto, nosso trabalho no sentido de estabelecer, junto aos jovens da 

Mangueira, espaços criativos de convivência e circulação na cidade, os quais 

pudessem transgredir uma certa ordenação policialesca das classes sociais no 

espaço urbano. Num plano mais teórico, arte, clínica e política se articularam 

para nós enquanto dimensões da experiência humana que trazem possibilidades 

de reconfiguração dos mapas sensíveis dos corpos e do mundo.  

Metodologicamente, o encontro da noção de programa performativo, 

proposta por Eleonora Fabião (2009), com a noção de deriva etnográfica, 

proposta por Thiago Florêncio (2015), orientava o nosso fazer. Derivas que nos 

convidavam a formas não habituais de experimentar o corpo no espaço urbano 

e assim pesquisa-lo. E que tinham caráter etnográfico porque estávamos 

habitando estrangeirismos, o território do outro, encontro de culturas distintas 

dentro da cidade. Os programas performativos foram escolhidos como estratégia 

de acender o corpo, através de um roteiro de ações que permitissem uma 

ativação da experiência sensível, revolvendo sedimentos do corpo e do espaço 
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e assim suspendendo uma vivência cotidiana e adormecida. O conceito de 

CRELAZER – a proposição de espaços de criação, convivência e lazer que 

favorecessem o descondicionamento social - de Hélio Oiticica (1986) também foi 

uma influência importante para o trabalho. 

Orientados pela noção de pesquisa-ação de René Barbier (2007), 

compreendemos a pesquisa como uma atividade coletiva, onde todos são 

pesquisadores. Colocava-se então um desafio para o grupo: como fazer esta 

pesquisa de fato junto com as crianças? Como aproximar linguagens? A 

resposta veio do encontro de nossos corpos adultos com os corpos jovens da 

Mangueira: encontramos a linguagem comum da brincadeira. Ao brincar, 

ampliamos a possibilidade de conhecer e trocamos perspectivas sobre a cidade, 

abrindo espaço para a invenção de novos modos de habitá-la. A partir da ideia 

da cidade como espaço de brincar, fizemos algumas experiências, como andar 

vendados pelo metrô e desenvolvemos o jogo dos post-its, uma forma lúdica de 

realizar uma deriva etnográfica junto com as crianças4. A linguagem da 

brincadeira se mostrou bastante potente também para nos aproximar 

afetivamente das crianças e borrar algumas das barreiras provocadas pelo 

estranhamento dos diferentes hábitos culturais. Brincando, criamos na cidade os 

tais espaços de encantamento que nos permitiam ressignificar os espaços 

urbanos. As reverberações desse encontro são múltiplas e infelizmente não 

cabem no espaço desta comunicação. Por ora, creio que cabe ressaltar a 

potência clínica e política da criação de espaços urbanos brincantes.

                                                           
4 Neste jogo, cada equipe de crianças recebe uma cor de post it e tem um tempo determinado para andar 
por um espaço da cidade colando post its com propostas de ações interativas com o espaço ou que digam 
algo a respeito do que elas estão vendo na cidade. Ao mesmo tempo, fazem um mapa com dicas onde 
estão os post-its. Posteriormente, estes mapas são trocados entre os grupos e um grupo sai em busca dos 
post its do outro grupo, tendo de realizar as pequenas ações propostas por cada post it. 
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ANEXO A – Fotos de um jogo de post it realizado na Praça Tiradentes, no 

Rio de Janeiro. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


