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Resumo: A partir da definição do status de estrangeiro e breve apresentação de sua aplicabilida-
de à pesquisa em intervenção urbana em arte como recurso ético – condição e atuação metodo-
lógica –, este resumo descreve em linhas gerais a metodologia prático-teórica a ser empregada na 
pesquisa de doutoramento e apresenta o coletivo artístico quandonde, plataforma e interlocução 
dos resultados pretendidos.
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Para não perecer, o exilado deve ser criativo. Vilém Flusser.

Dentre os autores que atestam os múltiplos aspectos anestesiadores da atual moder-
nidade (Balman, Augé, entre outros), Flusser, em seu ensaio “Exílio e Criatividade” (s.d.), 
faz referência a algo que de tão corriqueiro se depreende por desprezível: o autor nos faz 
ver a importância do hábito. O hábito, insidiosa e prazenteiramente, atuaria como dimi-
nuidor da abertura a atravessamentos que exijam a (re)criação constante de um ser/estar 
no mundo. O oposto do hábito / habitante e seu processo de permanente anestesiamento 
seria, pelo autor, a criatividade / exilado.

O exilado no ensaio de Flusser não aparece como autor da criatividade que prota-
goniza, mas como território. Ele não pode provocá-la (seu olhar é desacostumado por 
princípio, não por fim). Ao invés disso, é atravessado por ela ao romper a convivência 
com o hábito: “Sem a coberta do hábito, o exilado se torna um revolucionário, mesmo 
que sua meta seja somente a própria sobrevivência no exílio.” (idem) A revolução que 
vive, propõe, instiga, partilha, pois ela se dá diretamente no deparar-se com o fora, no 
seu enfrentamento, na maneira como co-reverberam. Tal proposição emana e constrói 
um ambiente de troca singular.
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Ele [o exilado] se torna o epicentro de um terremoto experienciado pelos 
habitantes antigos como uma reviravolta no curso natural das coisas. Mas 
da sua perspectiva trata-se do oposto: ele tenta com todas suas forças tornar 
o incomum (ou seja, quase tudo) habitável. Este desencontro mútuo pode 
proporcionar um diálogo criativo entre o exilado e o habitante. (ibidem)

Este desencontro dialógico criativo depende deste deslocamento como condição, 
ou seja, que o ordinário não se estabeleça no encontro do exilado com o ambiente (o 
outro incluso) que, agora, o (des)acolhe. É desta maneira que o exilado – ou o estrangeiro 
como até o momento prefiro chamar pelo confronto com outras bibliografias – se torna 
antes um status que uma relação sujeito/ambiente. Da figura do apátrida apreende-se um 
compromisso ético: o exílio voluntário, um estado de abertura à expulsão.

Descrito o que define o status de estrangeiro, tem-se o ponto de partida que dá ori-
gem a presente pesquisa. Esta visa, em linhas gerais, o desenvolvimento de investigação 
prático-teórica de estratégias de criação em intervenção urbana em arte estimuladas por 
questões oriundas da experimentação do status de estrangeiro, enquanto condição (cor-
po-território) e atuação metodológica (corpo-mapa), tanto na dimensão ética abordada 
quanto nas consequências estéticas dela advinda.

A metodologia desta pesquisa define-se por atividades regulares de intervenção artís-
tica em espaços públicos e posterior translato em reflexão teórica. O resultado pretendido 
será prático-teórico: desenvolvimento de estratégias de intervenção urbana em arte e apro-
fundamento das reflexões a elas concernentes a partir do desenvolvimento de uma maneira 
particular de dizer destas reflexões: um dizer que reverbere a experiência – quanto a este 
último elemento atente-se à grafia do título deste trabalho, como uma pequena e despreten-
siosa tentativa na relação do desacostumar o olhar: você viu a diferença?

Todas as ações ocorrem esteticamente suportadas e em diálogo com as atividades e 
os demais membros do coletivo quandonde intervenções urbanas em arte. Nascido em 
2012 dentro da pesquisa “Intervenções Urbanas em Arte: Um Lugar-Ação na Urbe” co-
ordenada por mim na UNESPAR Curitiba 2 – FAP, o coletivo traz em seu repertório 
intervenções de caráter predominantemente relacional, atuando no limiar entre arte / 
não-arte e já realizou mais de 390 ações em 14 cidades de 5 estados brasileiros, bem como 
nos Estados Unidos (Boulder, Colorado) e Portugal (Lisboa).
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