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A intervenção CicloCor foi realizada pelo coletivo Acidum, de 
Fortaleza, como parte do 62º. Salão de Abril que homenageava os artistas 
Nilo de Brito Firmeza, mais conhecido por Estrigas, e José Tarcísio. A 
proposta desse Salão, que aconteceu durante a gestão da prefeita Luizianne 
Lins, era democratizar o espaço público através das artes visuais, provo-
cando e estimulando discussões sobre o espaço urbano e a arte.

Nesse intuito, ocorreram intervenções como a ocupação do es-
paço do IPPOO II – Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, locali-
zado em Itaitinga, com obras e ações de arte, a performance de Ana 
Tomimori no tradicional boteco do Centro, o “Raimundo dos Queijos”, 
a performance CicloCor do Acidum, tema deste estudo, entre outras.

O Acidum surgiu em 2007 e desde então vem realizando inter-
venções de arte tanto em espaços públicos como em museus, galerias de 
arte e em interiores de casas. Esse coletivo é formado atualmente pelo 
casal Robézio Marqs e Terezadequinta.

178 Nesse trabalho apresento um recorte da pesquisa que realizo sob a orientação da Profa. 
Dr.ª Deisimer Gorczevski, no PPG - Programa de Pós Graduação Em Artes, da UFC – 
Universidade Federal do Ceará.
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Entre os trabalhos desenvolvidos por eles destacam-se o graffiti 
no muro da Universidade Federal do Ceará – UFC, realizado em 2007 
durante a sua primeira formação, que incluía: Robézio Marqs, Henrique 
Viudez, Rafael Limaverde, Jabson Rodrigues e Leo Bdss (Figura 61).

Utiliza-se aqui a palavra graffiti, em vez de grafite, tendo como 
suporte para tal escolha os estudos realizados por Campos (2007) que 
explica a origem dessa palavra. Ele afirma:

O termo deriva do italiano graffiare, que significa algo como 
riscar. Graffiti, palavra entretanto banalizada, corresponde ao 
plural de graffito e designa “marca ou inscrição feita num muro/
parede” É a denominação dada às inscrições feitas em paredes 
desde o império romano (inscrições presentes em Roma ou em 
Pompéia) (CAMPOS, 2007, p. 251).

O autor lembra, porém que o termo graffiti atualmente é utilizado 
tanto no plural, como no singular, diferente do modo original de utilizar 
essa palavra que designaria apenas o plural.

Figura 61 - Graffiti no muro da UFC na Avenida 13 de Maio. 
Fonte - Robézio Marqs.

Esse graffiti foi realizado em uma época em que o muro da univer-
sidade estava sem receber pintura nova há muito tempo, por esse motivo e 
por estar situado em uma avenida com grande fluxo de pessoas (a Avenida 
13 de Maio) provocou uma grande visibilidade para a arte urbana em 
Fortaleza. Em 2008, eles fizeram a exposição “Entregue às Moscas” no 
Museu de Arte Contemporânea do Ceará – MAC (Figura 62).
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Figura 62 – Exposição Entregue às Moscas.
Fonte: Robézio Marqs.

Os artistas do Acidum costumam atuar em um processo de par-
ceria com outros artistas, pois estão sempre circulando por diversas ci-
dades brasileiras, como, por exemplo, Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Nessas andanças relacionam-se com pessoas diversas como pi-
chadores, ilustradores, artistas urbanos, curadores, pesquisadores de 
arte etc. Esse diálogo com as cidades e com outros artistas é conside-
rado parte essencial do processo de criação. Para Salles (2008) a criação 
artística vai se nutrindo das trocas de informações com outros, ela está 
inserida em uma rede de conexões múltiplas, que se torna mais densa e 
complexa na medida em que avança o processo criativo.

Seu processo de criação é atravessado por esse escambo cultural 
de que eles tanto participam como também promovem através da reali-
zação de oficinas e outros encontros. Durante a realização desta pes-
quisa, participei de alguns desses momentos de trocas com o Acidum e 
assim percebi o quanto as relações humanas estão presentes como parte 
do processo criativo do coletivo. Com o CicloCor (Figura 63), o pro-
cesso não foi diferente, havendo, portanto, participação de pessoas de 
múltiplas áreas e engajamentos. A proposta era colorir o cinza do as-
falto através de um passeio de bicicletas coletivo.
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Figura 63 – CicloCor.  
Fonte: Robézio Marqs.

O CicloCor foi uma intervenção performática que aconteceu no 
Centro de Fortaleza. Nesse contexto é importante adentrar o conceito 
de performance para compreender melhor o que  foi a participação do 
Acidum nesse Salão de Abril.

Glusberg (2013) considera a performance tanto uma proposta ar-
tística quanto um questionamento do que é considerado normal ou na-
tural. Nas suas palavras:

O que interessa primordialmente numa performance é o processo 
de trabalho, sua sequência, seus fatores constitutivos e sua relação 
com o produto artístico: tudo isso se fundindo numa manifestação 
final. A cultura nos leva a tomar como naturais as sequências de 
ações e comportamentos a que estamos habituados, porém a se-
miótica vai questionar as condições de geração dessas ações e os 
fatores determinantes das mesmas (GLUSBERG, 2013, p. 53).

A performance é uma forma de arte que abrange diferentes áreas 
do conhecimento, diferentes linguagens artísticas. Seu hibridismo e ca-
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ráter provocador a coloca como uma prática artística essencialmente 
contemporânea. Ela questiona os modos de ser e viver. Nesse sentido, o 
CicloCor pode ser considerado uma performance por ter produzido um 
passeio pela cidade que mobilizou os corpos a estranharem o cotidiano, 
o asfalto, o dia-a-dia, o pedalar. É importante pontuar que cada pessoa 
atuou como co-criadora de uma intervenção na cidade, cada pessoa ao 
percorrer as ruas deixava suas marcas, suas cores. No CicloCor, todos 
que participavam eram também atores.

Antes de saírem pelas ruas nesse passeio de bicicleta, o Acidum 
realizou uma oficina aberta ao público, e os interessados em participar 
precisavam apenas levar sua bicicleta e algumas garrafas de água mi-
neral de cinco litros vazias. Os participantes encontraram-se no 
Passeio Público, onde as garrafas com tintas foram acopladas aos 
pneus das bicicletas.

O Passeio Público (Praça dos Mártires) é a praça mais antiga de 
Fortaleza. O local tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) traz tanto as marcas de lamentáveis acontecimentos 
históricos, como, por exemplo, o assassinato público dos envolvidos na 
Confederação do Equador, como também de alegres momentos de tran-
quilidade em meio a antigas árvores como o baobá que o habita há mais de 
um século. A praça foi, por um tempo, estigmatizada como área de prosti-
tuição e havia se enfraquecido enquanto um local de convivência, mas no 
ano de 2007 foi reformada e reaberta à visitação pública.

O CicloCor não foi realizado dentro do Passeio Público por esse 
se tratar de um patrimônio histórico e as marcas de tinta no chão (em-
bora fossem removíveis) não foram aceitas. Ao realizar o CicloCor no 
entorno desse local, eles questionavam também a sua condição de patri-
mônio. O que é um espaço público? Como se permite transitar nesses 
espaços? Como acontece a partilha desse espaço? Desse modo, existe 
também um teor político nessa performance.

Havia pessoas de várias idades, cada uma escolhia a cor que 
queria pintar. Os ciclistas partiam do Passeio Público, no período da 
tarde, seguiam pelas ruas do Centro, pela Praça dos Leões passando 
pela Catedral. Ao final do dia, o asfalto estava repleto de linhas e 
tramas coloridas.
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O dispositivo que expelia tinta no asfalto era feito com garrafas 
descartáveis, mangueira e pincéis de parede. A ideia da criação desse dis-
positivo teve início em um período muito anterior à realização do CicloCor 
e, segundo Robézio, remonta a antigas práticas suas, como o ato de pichar 
a rua, e até mesmo a uma das brincadeiras de infância, em que ele enchia 
com tinta ou água velhos borrifadores de veneno para insetos ou reci-
pientes vazios de desodorante spray e, em seguida, riscava as paredes.

A ideia se desenvolveu quando Robézio atuou como professor no 
Centro Cultural do Bom Jardim, onde começou a testar alternativas ao 
uso da tinta spray no graffiti. Essas experimentações eram chamadas 
por ele de “Sistemas Low Tech de pintura urbana”. Posteriormente, com 
a colaboração do artista Narcélio Grud, a ideia materializou-se e, mais 
tarde, seria executada com o CicloCor. Sobre o processo de criação do 
dispositivo, Robézio afirma:

Eu anotava muito coisas de memória coisas que a gente fazia quando 
era criança, que era aquela coisa de usar aquele bombeador de veneno 
contra muriçoca. Quando era criança, meus irmãos usavam muito. 
Você botava tinta, ou água mesmo, e fazia na parede. Esses sistemas 
low tech, sistemas de baixa tecnologia pra pintura urbana, era isso, 
era pegar coisas baratas pra começar a fazer spray (Transcrição da 
fala de Robézio Marqs na Roda de Conversa. 04.07. 2013).179

Nessa performance, o corpo dos ciclistas dialoga com o corpo 
da cidade ao percorrê-la de um modo incomum. Questiona-se o fazer 
artístico através da reconfiguração estrutural da bicicleta, com o aco-
plamento da tinta ao pneu que produz outro pedalar, um que deixa 
marcas coloridas, que produz um discurso com a bicicleta, com o ci-
clista e com a cidade.

179 Robézio Marqs e Tereza Dequinta, do Acidum, participaram da IX Roda de Conversa 
“Comunicação e Arte Urbana: Processos Singulares e Coletivos e as Políticas de 
Resistência” promovida pela Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em 
Fortaleza e Porto Alegre, que aconteceu em 4 julho de 2013, na Sala Audiovisual, 
no Curso de Comunicação – UFC, em Fortaleza, Ceará. Para mais detalhes sobre a 
Pesquisa In(ter)venções, ver capítulos que compõem a seção “O que podem as In(ter)
venções AudioVisuais com Juventudes?”, neste livro.
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O processo de criação envolve também a reinvenção de memó-
rias da infância de um dos artistas, em que o borrifador de veneno tor-
na-se spray para tinta e segue seu fluxo inventivo transformando a bici-
cleta em um veículo “colorizador” do asfalto.

O CicloCor já havia acontecido em outras ocasiões antes do 
Salão de Abril de 2011, apenas entre os membros do coletivo. Mais 
tarde o Acidum resolveu realizá-lo através de flashmobs.180

Flashmobs podem ser considerados performances, assim o situa 
Albacan (2014), afirmando que, apesar de parecer algo totalmente es-
pontâneo, o flashmob requer uma organização prévia e ensaios, mesmo 
que momentos antes de sua realização, e possui uma “dramaturgia es-
pecífica que enfatiza mais a experiência do que a narrativa” (ALBACAN, 
2014, p. 13).

Para a autora, ele é capaz de reconectar de modo criativo os in-
divíduos em seus ambientes, desafiando o modo dominante de se 
pensar e de se relacionar com o entorno. Nesse sentido, os flashmobs 
são performance.

No processo de criação do CicloCor, Robézio afirma que re-
fletiu bastante sobre a questão de onde é permitido pintar a rua. Nas 
suas palavras:

As pessoas querem questionar toda essa coisa da liberdade que a 
gente tem de usar a rua. Por que de repente passa um caminhão 
de lixo, ou um caminhão que está transportando, sei lá, qualquer 
coisa, vai caindo e vai derramando na rua e ninguém fala nada? 
Mas de repente esse trabalho trouxe um questionamento muito 
grande às pessoas: “Ah, vocês estão sujando a rua, vocês estão 
sujando o asfalto!” Peraí, como assim, sujando o asfalto? O as-
falto tá cheio de areia, tá sujo, você pisa no asfalto, como assim, 
a gente tá sujando o asfalto? (Transcrição da fala de Robézio 
Marqs, em Roda de Conversa. 04.07.2013).

180 Encontros de pessoas que combinam pela internet a realização de determinada ação. 
Esses encontros costumam ser bastante dinâmicos, as pessoas dispersam-se tão rápido 
quanto se reuniram.
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Os artistas do Acidum questionavam-se sobre o que é conside-
rado aceitável no espaço púbico: por que a pintura removível era consi-
derada sujeira se, por outro lado, existem camadas diversas de poeira, 
de fuligem, entre outros resíduos nas paredes e no asfalto da cidade que 
nunca são completamente removidos, mas as pessoas se incomodavam 
tanto com a pintura que eles faziam no CicloCor. Por quê? O que estaria 
por trás desse incômodo?

No início o coletivo era bastante questionado a respeito das 
marcas que deixava no asfalto. Por esse motivo, não encontrava acei-
tação por muitas pessoas, o que se tornava um obstáculo à sua reali-
zação, apesar dos argumentos sobre a tinta ser a base d’água e sumir do 
asfalto naturalmente com o passar de poucos dias devido ao fluxo con-
tínuo de carros e como decorrência de alguma chuva. Também se to-
mava o cuidado de não sobrepor as sinalizações de pedestre, sendo pos-
sível conter a tinta através de uma válvula localizada na garrafa de tinta.

Com a entrada dessa intervenção no Salão de Abril, o Acidum 
passa a ser subsidiado para realizá-la sob a proteção de um evento de 
grande importância no cenário artístico de Fortaleza.

No CicloCor parece haver a criação de visibilidade para os ci-
clistas, através de uma ação cromática, em que se marca um espaço 
nas ruas e se compartilha a sensação prazerosa e, ao mesmo tempo, de 
estranhamento no ato de pedalar e circular nas ruas e praças.

Estranhar é também a condição para a invenção de novas per-
cepções sobre o cotidiano. Incentivar o ciclismo pode também ser uma 
forma de olhar para essa intervenção que provoca o debate de questões 
pertinentes ao trânsito urbano e aos modos de circular com bicicletas.

O CicloCor inventa um passeio de bicicletas pela cidade, 
abrindo possibilidades múltiplas de criação de sentidos e afetos entre 
a arte, o cotidiano e a cidade. Dessa forma, pode-se dizer que existe, 
no CicloCor, uma partilha do sensível. Rancière (2009) afirma que a 
arte está no âmbito da política porque trata de movimento e reposicio-
namento de corpos, de compartilhar visíveis e invisíveis, de funções 
da palavra, porque é tanto uma partilha do sensível, ou seja, de es-
paços, de tempos e de tipos de atividades, como também define os 
modos de compartilhamento e como se participa dela.
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Que percepções são despertadas ao colorir-se o espaço pú-
blico coletivamente, ao criar-se uma performance a partir do ato co-
tidiano de pedalar, transformando-o em algo estético? E quem parti-
cipa dessa partilha? Não apenas os artistas do Acidum, mas também 
pessoas interessadas que entram em contato prévio e se inscrevem 
para participar.

Assim, cria-se um modo de compartilhar o ato de pedalar na-
quele espaço que também embaça o conceito de autoria, pois a experi-
ência é comum, embora cada pessoa traga a sua diferença, o seu risco, 
a sua habilidade, o seu modo. A respeito desse modo de criação, Robézio 
Marqs afirma:

Então, a gente também tem esse pensamento de que não é a gente 
só que tá fazendo a nossa ação, a gente sempre tá em interação 
com outros artistas, com outras pessoas. Enfim, não precisa exa-
tamente você ser um artista pra você tá trazendo um trabalho de 
arte urbana. A gente tenta sempre trazer isso como um lema do 
coletivo que é de ter a arte no dia a dia, a arte como um convívio, 
como vivência mesmo, artística (Transcrição da fala de Robézio 
Marqs em Roda de Conversa, 04.07.2013).

Rancière (2010) entende o trabalho ficcional como uma das es-
tratégias da política da arte. Ficções operam dissentimentos, que modi-
ficam os modos de apresentação do sensível e a percepção dos aconte-
cimentos. Nas palavras do autor:

O que dissentimento quer dizer é uma organização do sensível na 
qual não há nem realidade oculta sob as aparências nem regime 
único de apresentação e de interpretação do dado impondo a sua evi-
dência a toda a gente. [...] Reconfigurar a paisagem do perceptível e 
do pensável é modificar o território do possível e da distribuição das 
capacidades e das incapacidades. O dissentimento recoloca em jogo 
ao mesmo tempo a evidência do que é percebido, pensável e fazível 
e a repartição daqueles que são capazes de perceber, pensar e modi-
ficar as coordenadas do mundo comum (RANCIÈRE, 2010, p. 73).

Ficções não tratam, portanto, do ato de criar algo imaginário que 
se oponha à realidade, mas da criação de outros modos de olhar para o 
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que está dado, através de recortes que põem em relação aquilo que no 
mundo real não se relacionava, que alteram a percepção do sensível e o 
modo como produz afetos. A performance CicloCor seria um modo de 
criar ficções?

Pode-se dizer que sim, pois nessa performance o Acidum pro-
voca o participante do CicloCor para outro modo de circular no es-
paço público fora do natural, do consensual, questionando o gesto 
de pedalar. Também pode-se dizer que a edição do vídeo que apre-
senta a performance mobiliza a atenção provocando, nos especta-
dores o desejo de explorar outros modos de se pensar e compartilhar 
o espaço público.

No CicloCor, cria-se uma partilha do sensível que se situa no 
caráter “antirrepresentativo” da arte, pois opera fora da figuração ou da 
reprodução de clichês ou de velhos conceitos, mas na criação de outras 
“funções” para a bicicleta, para a forma de experimentar um passeio; 
inventa outros olhares sobre o ciclista, que marca o asfalto com outras 
cores além do cinza, e propõe outras possibilidades de existência e de 
produção de subjetividades na cidade.
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