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2 Maceió, 15 de setembro de 2017.
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L’amour, LAMUR!

Uma semana para o vigésimo primeiro dia do mês de setembro. Como combinamos, na 

próxima quinta-feira (21/9) daremos continuidade as atividades do Grupo de Estudos do 

Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas (LAMUR).

Quando me dei conta que instigaria o primeiro encontro do semestre, um friozinho na 

barriga chegou junto. Com ele também um calorzinho no peito com essa coisa boa que 

é a oportunidade de compartilhar afetos. As ideias para nosso encontro, desde as leituras 

que sugiro fazermos nos próximos dias ao lugar que proponho para as conversas que 

desdobraremos juntos, estão entremeadas por essas circunstâncias bem como por algumas 

conversas e leituras que fizemos no primeiro semestre e por outras movimentações do 

LAMUR e da vida. Surgem também acompanhadas por um desejo de partilhar um pôr do 

sol com vocês.
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Faço então o convite para fazermos a leitura de dois textos curtinhos e trazermos 

conosco a essência de um outro que já lemos juntos, se possível, por meio de um 

terceiro texto também curto. (Todos os textos disponíveis temporariamente neste link.)

São eles:

• O CORPO UTÓPICO. In: FOUCAULT, Michel. O corpo utópico; as 

heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013, p. 7-16.

• A ESPADA DO SOL. In: CALVINO, Italo. Palomar. 2 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010, p. 15-19.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0BybzvGKE_9p1MUJhY3NmVVo5a1U
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O texto que já lemos no primeiro semestre (também compartilhado na pasta para quem 

desejar visitá-lo):

• OUTROS ESPAÇOS (Conferência). In: FOUCAULT, Michel. Estética: literatura 

e pintura, música e cinema. Organização de Manoel Barros da Motta. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2013 (Ditos & Escritos; III), p. 414-424.

E o que recomendo lermos para nosso encontro, se desejado e possível, para avivar o 

texto anterior:

• AS HETEROTOPIAS. In: FOUCAULT, Michel. O corpo utópico; as 

heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013, p. 19-30.
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Gostaria de sugerir que nos encontrássemos pertinho de uma larga porção de água, no mar 

mesmo ou num espigão, num lugar que nos permita ver o sol ir embora sem darmos às 

costas as fortalezas de concreto, asfalto, vidro, carros, gente,... Que tal nos encontrarmos 

no espigão que fica próximo ao Náutico? Pensei nele porque tem uma parte de sua estrutura 

(em L) paralela a famosas estampas da cidade e que nos permite olhar de frente alguns 

paredões de Fortaleza. Pensei nele porque dele dá para ver o Serviluz apontando logo ali e 

o Mara Hope como ponta acolá, num outro lado. Pensei nele porque estive algumas vezes 

com ele, porque queria talvez chegar perto com vocês de algumas sensações, porque lá 

me senti tanto num horizonte como num miolo. Pensei nele porque soube não faz muito 

que para ele há um projeto de parque de diversões, com roda-gigante inspirada na London 

Eye (situada em Londres). Tudo bem nos encontrarmos lá? 

https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/06/prefeitura-estuda-ate-roda-gigante-em-espigao.html
https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/06/prefeitura-estuda-ate-roda-gigante-em-espigao.html
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8 Maceió, 17 de setembro de 2017.
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Um convite aberto: corpos, utopias, heterotopias, sol, mar, ventinho bom, Fortalezas, 

alguns textos potentes e lindos para conversar. Nós, tu e com quem conosco e contigo 

vier. Nós ao pôr do sol, com Palomar, de Italo Calvino (2010), a ver e a nadar com a 

espada solar, e com o corpo utópico e as heterotopias, de Michel Foucault (2013).



10 Maceió      Fortaleza, 19 de setembro de 2017.
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Mar ao leste! 

Sob nuvens. 

Entre nuvens. 

Sobre nuvens.

Sol! 

Entre nuvens. 

Sob nuvens. 

Mar ao norte!
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Fortaleza, 21 de setembro de 2017,  
junto ao mar, por volta das 17h,  
no espigão próximo ao Náutico,  

na Praia do Meireles.
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Estamos com a espada do sol, diante de uma utopia. Nosso corpo vai sentir esse encontro. 

Conosco, Palomar, Ítalo Calvino. Entre nós e a espada, uma grande quantidade de pedras 

e um cheiro de fezes nos visita vez por outra. Talvez para nos atentar alguns segredos do 

que nos é belo. Fortaleza, cidade entre o sol e a espada. É certamente um dos poentes mais 

bonitos o desta cidade. Há um grande cigarro amassado na praia, como se um gigante 

fumante tivesse o pressionado até apagar na areia. Vim tantas vezes aqui que poderia 

só com os olhos fechados descrever este lugar tão próximo de como vejo. E estou nele 

novamente. Eu, meu corpo, teu corpo, esta cidade que vejo, utopia maior. Um pássaro 

voa em minha direção. A cidade já é uma sombra. Ao encostar em minha pele, fico 

dourada. Ele vem de novo, o pássaro. Parece lutar com o vento, mas o usa. Enche as asas 

e mergulha, caça. O em vão, o à toa, o inútil, sussurra Manoel de Barros (2016). Estamos 

vendo o pôr-do-sol com estranhos. Eles nos fazem companhia. 
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Dezessete e pouca da tarde. Felizmente teimam as lindezas. O lilás se estende 

vagarosamente por nossas cabeças. Será que os ventos que sopram aqui são dos cata-

ventos da Praia Mansa? “Tá agitado, né? O mar, né?” 

Olhamos para ele (o mar), agora sempre profundidade de um outro. Navegamos à vela 

nas leituras feitas. Avistamos algumas a fazer e a retornar. Entre ventos, recortes de água 

e respingos de sal, lemos juntos enquanto o sol desce no horizonte logo ali. Tudo a ver. 

Oxalá! Adentramos sem pressa, suaves. 

É noite! A literatura, filosofia. Arte com as palavras ao ar. Teatro nos quintais. Economia 

ecológica. A ciência, talvez a maior ficção. Intimidade. As danças com o mundo. As 

relações com os astros, com a natureza. A espada corta, concede. 
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Ali os braços ao alto, ao lado, abraçados uns com os outros, apoios; os bumbuns no chão; 

as cabeças, astrolábios; os ouvidos, redes; as bocas, tendas flúidas. 

Estudamos ali. Conversamos ali. Partilhamos e nos misturamos ali. Ali, espaço inventado 

para estudo e conversa, partilha e mistura. Ali outros textos nos vêm. Entre eles, O Livro 

dos Abraços (2002) e Las Palavras Andantes (2001), de Eduardo Galeano. “Ventana 

sobre la utopia. Ella está en el horizonte – dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos, ella 

se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por 

mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 

caminhar” (GALEANO, 2001). E o corpo, este e aquele, antes o contrário de uma utopia, 

faz-se parte essencial de toda e qualquer uma (FOUCAULT, 2013). A política do corpo. 

A política é o corpo. Corpo é espaço.
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[E] meu corpo [teu corpo] está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos 
os outros lugares do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não é o 
mundo. Pois é em torno dele que as coisas estão dispostas, é em relação a 
ele – e em relação a ele como em relação a um soberano – que há uma acima, 
um abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, um próximo, um 
longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços 
se cruzam, o corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo, este 
pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, 
percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das 
utopias que imagino. Meu corpo é como a Cidade do Sol, não tem lugar, mas 
é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais e utópicos. 
(FOUCAULT, 2013, p. 14).
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Nossos corpos compondo uma paisagem. Dizem de possibilidades, resistências, diferenças. 

Dizem da invenção e da potência dos encontros. Dizem da felicidade de experimentar, de 

conhecer e não saber. Dizem com viver. Dizem de como nos relacionamos, passeamos e 

ocupamos. Nossos corpos, cidades móveis. 

Estamos corpo-cidade solar eu (Nataska), João Miguel Lima, Bruna Fortes, Ceci Shiki e Ana 

Paula Veras (participantes do LAMUR); Letícia Medina e Rafael Brasileiro (estudantes de 

Cinema da Universidade Federal do Ceará - UFC); Andrea Rey (Mestrado em Artes da UFC); 

Ivânia Maia (Teatro nos Quintas) e Lúcio Alves (estudante de Economia Ecológica da UFC). 

São vinte e uma horas deste dia-ventania. Alguns de nós – os que permaneceram até aquela 

altura – caminhamos [de]vagar enquanto nos confundimos, sorrimos e nos despedimos. 

Naquelas quatro horas passadas-passando, outro tempo diferente deste e daquele. Um 

tempo nosso, de comer ar, céu, água e palavras; de abraços de sol e de breu; de outras 

espadas; de livros de espaços outros; de corpos andantes utópicos, cidades do sol.
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Latitude: -3.7237878

Google Earth
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Longitude: -38.4943493
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Lúcio :)
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Maceió, 24 de maio de 2018.

Nataska Conrado
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