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ST 2 – A cidade como campo ampliado da arte 

 

Trata-se de uma ação artística que partilha questionamentos com que a vê. Quando você fica 

completamente sem roupa fica também, obrigatoriamente, nu? Estar pelado(a) é esta mostrando 

uma intimidade e uma identidade? Como fico nu sem ficar pelado? E como fico nu estando 

pelado? Associada a tais questões está a constante provocação entre público e artista: se o 

público não quiser — e seu querer é balizado pela ação de colocar ou não moedas em pratos 

colocados diante do artista — “nada acontece”. Politicidade, exposição e troca parecem palavras 

importantes. A proposta, localizada em campo fronteiriço de linguagens, parte: da busca de novos 

modos de relacionar obra e espectador, propondo efetivar conexões de co-responsabilidade; da 

discussão da nudez como forma de construir cumplicidades entre obra e público; do corpo como 

ponto de partida e de articulação de idéias na obra; do ato de desafiar contextos e linguagens e da 

discussão do valor/necessidade da arte. 
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1. Notas introdutórias 

 

Em artigo publicado recentemente, a artista curitibana Elisabete Finger — que acompanha 

o projeto desde sua gênese e participa ativamente da proposta aqui apresentada — apresenta 

uma interessante descrição da ação. Interessante exatamente por ultrapassar a idéia de uma 

simples descrição, ocupando um espaço analítico e propositivo, como segue:  

“Eu tenho autorização da policia para ficar pelado aqui começa com a demarcação de um 

espaço ‘privado’ em meio ao espaço público. Quatro cavaletes de madeira delimitam um quadrado 

de 4x4m, e dentro dele o próprio Ricardo coloca e organiza: uma televisão e um aparelho de dvd; 

algumas pilhas de roupas (camisetas, calças, cuecas); um aparelho de som; uma espécie de 

caixa preta contendo pequenos papéis dobrados com instruções escritas; uma cadeira onde o 

artista finalmente se senta para ler um livro (A poética do espaço, de Gaston Baschelard). Na 

frente de dois dos quatro cavaletes estão fixadas duas placas, em uma delas se lê: ‘deixe aqui sua 

contribuição monetária e ajude a garantir minha sobrevivência. Em troca ficarei um pouco mais 

desnudo diante de você’, e na outra ‘deixe aqui sua contribuição monetária e ajude a garantir 

minha sobrevivência. Em troca farei uma linda dança para você’. Em baixo de cada placa um 

prato aguarda as moedas do público para dar inicio à ação. Se a moeda cai no primeiro prato, a 

pessoa-público tem o direito de “pescar” um dos papeizinhos de dentro da caixa preta, se 

deparando com instruções do tipo ‘você tem direito a me fazer uma pergunta qualquer e tem a 

garantia de minha resposta mais sincera’, ‘você tem direito a uma de minhas fotos mais queridas e 

a uma explicação sobre ela’, ‘você tem direito a um show particular de um minuto’, ‘você tem 

direito a escolher um conjunto completo de roupas para me ver vestido’... Se a moeda cai no outro 

prato, Ricardo escolhe uma música e oferece para a pessoa-público uma ‘linda dança’... e assim 

as ações tem inicio e se desdobram, movendo questões relacionadas à nudez, intimidade, 

subsistência... com camadas e possibilidades diversas. O espaço-tempo aqui é claramente o 

espaço-tempo da ação, ou das ações. O espaço é mesmo delimitado pelos cavaletes ligados por 

uma fita adesiva transparente. O tempo é o tempo da dança, da pergunta, do show particular, da 

troca de roupa, e da permanência do artista neste contexto criado por ele e pelo público que se 

acumula em volta. Tudo está em constante transformação, tudo é provisório, inclusive as pessoas-

público, inclusive o próprio Ricardo.” (In: “Uma condição instável – sobre obras que estão em 

obras”, caderno CORPOMEIOLÍNGUA, Curitiba - 2008) 

Como objetiva a descrição de Elisabete, “Eu tenho autorização da polícia para ficar pelado 

aqui” é uma ação artística que partilha questionamentos com que a vê. Quando você fica 

completamente sem roupa fica também, obrigatoriamente, nu? Estar pelado(a) é estar mostrando 



uma intimidade e uma identidade? Como fico nu sem ficar pelado? E como fico nu estando 

pelado?  

Associada a tais questões está a constante provocação entre público e artista: se o público 

não quiser — e seu querer é balizado pela ação de colocar ou não moedas em pratos colocados 

diante do artista — “nada acontece”. Uma espécie de pacto que procura refletir sobre a já tão 

amplamente debatida, porém nunca possível de ser esquecida, necessidade da arte. Politicidade, 

exposição e troca parecem palavras importantes. 

A proposta, localizada em campo fronteiriço de linguagens, parte amplamente: da busca de 

novos modos de relacionar obra e espectador, propondo efetivar conexões de co-

responsabilidade; da discussão da nudez como forma de construir cumplicidades entre obra e 

público; do corpo como ponto de partida e de articulação de idéias na obra; do ato de desafiar 

contextos e linguagens e da discussão do valor/necessidade da arte. 

A pesquisa surge como uma primeira resposta a minhas inquietações com a nudez. Me 

interessava colocar em questão por que as pessoas ainda tem problemas com ver alguém sem 

roupa publicamente ao ponto de, na legislação brasileira, isso ser passível de prisão. Ao estudar a 

legislação que prevê o atentado ao pudor descobri que a lei não diz que ficar pelado em público é 

atentado. Quem decide isso é o policial, de acordo com o contexto. Descobri também que existe, 

na maioria dos estados brasileiros, a possibilidade de pedir uma autorização da polícia para ficar 

pelado em ação artística, desde que com hora e local marcados. Tais descobertas foram 

detonadoras de diversas elaborações que, inclusive, as ultrapassam. 

 

2. Conceito, questões e inquietações 

 

2.1 A fronteira como questão. 

 

De onde vem a arte que produzo? Com que ambientes se articula? Seus procedimentos de 

criação e comunicação se localizam em alguma forma de linguagem específica? Questões que 

tem convivido comigo diariamente na consecução de minhas propostas em arte. No projeto “eu 

tenho autorização da polícia para ficar pelado aqui” tais questionamentos deixam de ser apenas 

panos de fundo para serem elaborados performaticamente como questão. Uma das questões que 

o projeto discute é sua própria localização em território fronteiriço.  

Em meu caso as aproximações fronteiriças não se limitam aos borrões lingüísticos e 

processuais entre dança (minha área de formação inicial) e performance (o campo em que meu 

trabalho tem recebido reconhecimento). A idéia de aprofundar as investigações artísticas que 



produzo tem passado cada vez mais por um cuidado com a articulação dos elementos visuais que 

compõe a ação, passando por estudos da natureza dos materiais utilizados, laboratórios de 

construção e manipulação de objetos, investigações e experiências com imagens (fotografia e 

vídeo) questionamentos da relação sujeito-objeto em ação performática, tudo elaborado e 

ampliado por um obsessivo interesse no corpo em movimento.   

Oferecendo uma concepção do corpo como mídia da arte, a performance aparece em 

pesquisas contemporâneas de outras áreas como a dança que, notadamente a partir do 

movimento pós-moderno, vem questionando a relação entre arte e vida, entre movimento 

cotidiano e cênico. As investigações que tenho desenvolvido cruzam a prática performática 

quando procuram outras relações possíveis entre artista e espectador, buscam formas não-

espetaculares, e levam em conta a co-presença do performer e do publico num espaço-tempo 

real. 

A performance, por sua natureza de difícil comercialização e seu caráter marginal 

(margens: habita um espaço relativo entre as artes – plásticas, cênicas e fílmicas – e, entre arte e 

não-arte), muitas vezes abjeto (corpos desarticulados, levados a condições psicofísicas extremas, 

brutalidade poética) e socialmente discrepante (formas sexuais múltiplas, humor fino e grotesco, 

práticas existenciais e corporais excêntricas e irônicas) define-se como forma de resistência, como 

força contestatória, como prática política. A performance gera e apresenta corpos e situações em 

que a normatividade ocidental contemporânea – marcadamente consumista, mecanicista, 

logocêntrica, racista, homofóbica, descorporalizada – é pensada.  

Imerso nesse caldo está o projeto “eu tenho autorização da polícia para ficar pelado aqui”. 

 

2.2. A centralidade do corpo em ação. 

 

No presente projeto também a escolha por uma obra artística na qual a ação presente de 

um corpo-sujeito é imprescindível não denota somente um recorte de formato ou linguagem. É 

uma escolha ética-estética muito clara e que leva em conta um determinado pensamento de 

corpo, aqui entendido como existência. Corpo como aquilo que sou, e não como aquele que 

possuo ou um lugar que habito. 

Muitos são os artistas e pensadores com quem partilho minhas concepções de corpo e sua 

presença na arte, no entanto destaco aqui alguns e algumas que penso estarem mais intimamente 

relacionados/as com este projeto. Dentre eles aponto um, que me parece exemplificar bem meu 

entendimento de corpo: neurologista português Antonio Damásio. Com sua vasta obra abordando 

a corporalização do pensamento e vice-versa, Damásio me ajuda a viver na arte a idéia de que 

corpo é existência.  



Em “O erro de Descartes – Emoção, razão e cérebro humano”, (São Paulo: Cia das Letras, 

1996) a máxima Descarteana, “Penso, logo existo”, vai ser emblemática do erro tratado por 

Damásio. Tal afirmação sugere que pensar e ter consciência de pensar são os verdadeiros 

substratos de existir, ou seja, precedem a existência. Com suas teorizações, Damásio inverte a 

máxima, indicando que “Existo e sinto, logo penso”. Para ele, então, existimos e só depois 

pensamos e só pensamos na medida que existimos, visto o pensamento ser, na verdade, uma 

possibilidade gerada por estruturas e operações do ser.  

É este então o erro de Descartes, a separação abissal entre o corpo e a mente, entre 

substância corporal e substância mental; a sugestão de que o racioncínio, o juízo moral e o 

sofrimento adveniente da dor física ou agitação emocional poderiam existir independentemente do 

corpo. Especificamente: a separação equivocada das operações mais refinadas da mente, para 

um lado, e da estrutura e funcionamento do organismo biológico, para o outro. 

Tais conclusões, que num primeiro momento podem parecer lugares-comuns ou já óbvias 

depois de alguns séculos de arte, filosofia e ciência, ainda me parecem de fundamental 

importância na reflexão do fazer artístico, ocupando espaço privilegiado em minha obra. Que 

corpo é esse que é existência? Como ele vira objeto de arte? Que estatuto ele tem em relação a 

outros materiais na obra? Qual a importância de que ele esteja em situação na obra de arte? 

Elisabete Finger, no artigo citado anteriormente, aborda uma idéia de “corpo em situação” 

que fala bem do entendimento que tenho desenvolvido no presente projeto: “Em situação, o corpo 

pratica um ato, e nesta prática está a estrutura da obra. Em ação, ele agencia, articula, combina 

informações: idéias, conceitos, objetos, ele mesmo enquanto corpo. Ele dá a ver relações, 

pensamentos, linhas de força, sua posição enquanto sujeito, seu discurso, suas escolhas 

(estéticas, políticas, afetivas...). Em situação, este corpo se submete e submete todos esses 

elementos à regência da impermanência. O sujeito-corpo está em circulação, em construção, em 

definição. Os agenciamentos e as relações propostas por ele, o tempo e o espaço, acompanham 

a ação em sua condição precária-provisória”.  

Tratando especificamente de Eu tenho autorização da polícia para ficar pelado aqui ela 

aponta que na obra “Há um estado geral de instabilidade permanente que suscita uma 

reorganização progressiva dos hábitos e das capacidades perceptivas do artista e do público. A 

situação contém a possibilidade de transformação para ambos durante o desenrolar do evento. No 

campo da experiência (do fazer a experiência da obra), a dinâmica entre artista e publico se dá na 

negociação pela construção de uma co-habitação, que também é temporária. O espaço da 

intersubjetividade é aberto e móvel.” 

Tais formulações deixam claro que o corpo, em minha obra (e mais especialmente nessa) 

ocupa espaço imprescindível, materializando-se como protagonista de diversas questões, sendo 

ao mesmo tempo ponto de partida e abordagem temática. 



 

2.3 Toda nudez será castigada. (se PÚBLICA, inclusive com prisão). 

 

Há muito me interesso pela empatia que pode se construir entre obra cênica e público a 

partir da exposição frágil do artista. Me parece que o mecanismo que opera na construção dessa 

espécie de cumplicidade, entre quem vê e quem faz, tem relação com as formas de estar nu 

diante de alguém. Trata-se, talvez, de um processo de identificação que se dá sensorialmente e 

pelo acionamento de algo relacionado com a memória, como se a atitude nua de certa forma me 

desnudasse.  

O formato do meu corpo e a forma com que ele se move distingue e define em mim algum 

tipo de identidade? Como isso se revela? Na verdade, será que se revela? Tirar toda a roupa é 

um jeito de revelar essas intimidades? Estar pelado é estar mostrando intimidade e identidade? É 

ficar obrigatória e completamente nu? Como fico nu sem ficar pelado? E como fico nu estando 

pelado? Como a nudez pode existir/existe no corpo em movimento? Tais perguntas ajudam a 

circunscrever meu quase obsessivo interesse por revelar intimidades que residem no corpo em 

movimento e em ações, memórias e contextos que podem partir daí.  

Esse interesse, presente em diversas de minhas obras, encontra uma situação limite em 

uma delas. Em dezembro de 2004 desenvolvi uma performance, em parceria com o curitibano Leo 

Gomes. A ação se chamava “Desenhando uns sexos” e acontecia no primeiro andar de um 

espaço cultural no centro histórico da cidade. O espaço tem uma sacada que tem contato direto 

com uma rua muito movimentada da cidade. Intencionalmente utilizamos a sacada como camarim, 

onde fazíamos diversas trocas de roupas e por vezes permanecíamos pelados. Rapidamente a 

performance da sacada roubou completamente a cena da que acontecia dentro do espaço formal, 

juntando pelo menos cinco vezes mais público interessado. O fato gerou tanta comoção no 

espaço público que logo a guarda municipal foi acionada e interpelou a organização do evento 

exigindo que a ação parasse. Como artista propositor da performance tive que, finda a ação (que 

não terminou antes do tempo definido a priori) tive que conversar com o guarda e convencê-lo de 

que a sacada não se tratava de espaço público. Foi a saída que encontrei para não ser detido 

para prestar esclarecimentos na delegacia. 

A partir daí a nudez ganha outro espaço em minhas pesquisas. Passo a me interessar por 

colocar em questão os motivos pelos quais a pessoa ainda tem problemas com ver alguém sem 

roupa publicamente ao ponto de, na legislação brasileira, isso ser passível de prisão.  

Ao estudar o código penal brasileiro descobri diversas situações: 

No título VI, “DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES”, capítulo VI, “DO ULTRAJE 

PÚBLICO AO PUDOR”, encontramos o artigo 233, que trata do “Ato obsceno”: 



“Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. 

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa” 

Tal crime é ainda tratado e apontado na “Lei das contravenções Penais” (Decreto-Lei 

3.688, de 3 de outubro de 1941), que em seu artigo 61 prevê a seguinte contravenção: 

“Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo 

ao pudor. 

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa” 

Os artigos — assim como grande parte dos artigos do código penal brasileiro — não 

definem nenhuma situação ou contexto específico que caracterize o crime. O código apresenta 

ainda que quem decide isso é o policial, de acordo com o contexto, e a autuação depende de que 

alguém denuncie a situação. 

Com essas informações em mãos fui até a polícia militar no estado do Paraná, em busca 

de entender quais são os parâmetros que os policiais utilizam para reconhecer um “ato obsceno” 

e/ou “um ato que importuna o pudor”. Minhas questões: obsceno com relação a que? Importuna o 

pudor de quem? Quem ou o quê define isso? 

Depois de algumas inserções sem muito sucesso (já que ninguém quis se comprometer) 

descobri também que existe, na maioria dos estados brasileiros, a possibilidade de pedir uma 

autorização da polícia para ficar pelado em público em uma ação artística, desde que com hora e 

local marcados e área delimitada. Tais descobertas foram detonadoras, já em 2005, (ano que a 

pesquisa se inicia propriamente) de diversas elaborações que, inclusive, as ultrapassam. 

Em pesquisa às jurisprudências dos últimos três anos de ação do Tribunal de Justiça do 

estado do Rio Grande do Sul (realizada no site do próprio tribunal, no último dia 16 de junho), 

descobri 6 casos de pessoas que foram processadas por nudez pública, tendo como base tais 

artigos. Delas 2 foram condenadas às multas de 4 salários mínimos e 1 condenada a 3 meses de 

detenção e 3 absolvidas. 

A questão ainda é uma demanda. 

 

2.4 O espaço público como contexto. 

 

Levando em conta os princípios conceituais e metodológicos desenvolvidos até aqui, o 

espaço público surge não como uma escolha dada a priori, mas sim como uma necessidade vital 

do projeto. É nesse contexto que a discussão que proponho tem condições de acontecer. O 

espaço publico é o espaço da negociação coletiva, do “estar/conviver juntos”. Nicolas Bourriard 



(BOURRIAUD, Nicolas. L’esthétique relationnelle. Les presses du réel, Paris, 2001.) fala de um 

“estado de encontro imposto aos homens”.   

A observação do contexto onde o encontro acontece e onde ele é negociado, o estudo das 

relações intersubjetivas nele estabelecidas (destacando-se as relações que se estabelecem entre 

performer e publico) são material para a criação artística.  

Uma ação imediata, pontual, reconhecível e acessível a um público espontâneo. O corpo 

em ação resignificando e agindo num espaço-tempo real, despertando a atenção para ele e 

oferecendo outras formas de observá-lo, mais criticas e criativas, criando formas de recepção e 

reverberação imediata e direta da obra de arte contemporânea. 

 

2.5 Quanto vale o show? 

 

O que significa pagar por uma obra de arte? Quem deve/pode financiar a existência de um 

artista? Financiar uma obra tem como destino quem? As pessoas — que vivem, caminham na rua 

em direção a seus trabalhos, tem pressa e não escolhem ir ao museu — pagariam para ter acesso 

a uma obra enquanto transitam? O que difere um performer contemporâneo que age na rua dos 

milhares de “estátuas vivas” que povoam o ambiente das grandes cidades? 

O ato de comercializar a arte também é questão em eu tenho autorização da polícia para 

ficar pelado aqui. Na ação “vendo” diversas dimensões: meu corpo em movimento, minhas 

intimidades, minha nudez, meu discurso, meus conceitos, a politicidade de minha ação. Tudo vira 

objeto de negociação em um jogo que depende do interesse dos transeuntes em pagar ou não 

pagar para ver. 

Além de colocar em questão dimensões seculares do fazer artístico (como a necessidade 

e o valor da arte), o jogo de comercialização imediata da obra aparece como uma estratégia para 

horizontalizar em alguma medida a relação entre artista e público, dando margens significativas de 

poder ao transeunte que escolhe assumir a posição de fruidor.   

 

3. Novas ações, novas questões. 

 

Vale ressaltar que o projeto “eu tenho autorização da polícia para ficar pelado aqui”, em 

seus quase quatro anos de desenvolvimento, já passou por diversas versões e também muitas 

são as questões que o renovam e propõe, de dentro para fora, novas determinações éticas e 

estéticas. Dentre estas novas descobertas, que encontram-se em desenvolvimento, destaco: 



a. A tensão entre simples e complexo, que no presente projeto está na escolha por transitar 

no limiar entre o estabelecido e o provisório, entre a institucionalização e o espaço público, 

entre a repetição e a diferença. Poesia, pensamento, problematização, pluralidade, 

violência, complexidade, liberdade, diferença. Expressões que convivem, nem sempre 

harmoniosamente, num espaço-tempo que propõe uma relação simples, de troca de 

dinheiro por ações claras e extremamente inteligíveis. Simples assim. Complexo assim. 

b. Relações de gênero. Eu tenho autorização da polícia para ficar pelado aqui surge e se 

desenvolve como uma proposta para ser realizada por um corpo-sujeito: eu. Já há algum 

tempo me interesso por fazer com que tais questões sejam aplicadas a outro corpo, com 

outra história, outras referências, outras ações urgentes a oferecer e especialmente outro 

sexo morfológico. Isso significa não só que o corpo de dentro da instalação mudará, mas 

que diversos princípios da obra como um todo serão alterados, afinal cada corpo-sujeito 

tem especificidades que o tornam mais ou menos nu, mais ou menos ativo. Isso porque 

existem diferenças significativas na aceitação das intimidades masculina e feminina na 

organização social. Ao mesmo tempo que corpos femininos nus são amplamente 

divulgados e aparecem na mídia com muito mais freqüência que os masculinos, as 

mulheres são muito mais cobradas com relação a sua “moral e bom costume” do que os 

homens. 

Tais questões circunscrevem novos interesses que têm se desdobrado a partir da 

exposição do trabalho em diferentes contextos, e denotam meu interesse em manter a proposta 

em movimento e aprofundamento estético. Sempre com autorização da polícia para ficar pelado 

onde for necessário. 


