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RESUMO: O presente artigo procurou explorar outras possibilidades de organizar, por 

meio da experiência estética. A partir das ideias de Böhm (2005), segundo o qual é preciso 

reposicionar a organização, construída a partir da modernidade como organização formal, 

pretende-se argumentar que esse reposicionamento precisa ser desenhado conjugando 

outras lentes para além da razão, estatuto da modernidade. Assim, realizou-se um estudo 

de caso qualitativo em um coletivo cultural procurando compreender seu modo de 

organizar não apenas por meio da razão, mas também da experiência estética, através dos 

artefatos, do ambiente físico e das sensações e sentimentos mobilizados no fazer das 

pessoas que ali trabalham, observados por meio de entrevistas semiestruturadas, fotos, 

observação direta e documentos disponíveis para consulta pública. Utilizou-se para a 

análise desses elementos a teoria da estética organizacional com base, principalmente, em 

Gagliardi (2001) e Strati (2003, 2007), as quais parecem ser as mais utilizadas em estudos 

organizacionais. A partir da pesquisa foi possível perceber que além de elementos da 

dimensão sensível, sinalizados na teoria da estética organizacional, há um outro elemento 

importante e negligenciado por essa teoria: a política. Assim, além do reconhecimento de 

uma dimensão sensível, procurou-se refletir, a partir do caso e de teorias da estética 

contemporânea, sobre a possível relação entre estética e política no fazer e no organizar 

do coletivo estudado. 
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ABSTRACT: The present article tried to explore other possibilities of organizing, 

through aesthetic experience. Based on the ideas of Böhm (2005), according who it is 

necessary to reposition the organization, built from modernity as a formal organization, 

it is intended to argue that this repositioning needs to be outlined by combining other 

lenses beyond reason, witch is the status of modernity. Thus, a qualitative case study was 

carried out in a cultural collective trying to understand its way of organizing not only 

through reason, but also of aesthetic experience, through the artifacts, the physical 

environment and the sensations and feelings mobilized in people's doing which work 

there, observed through semi-structured interviews, photos, direct observation and 

documents available for public consultation. The theory of organizational aesthetics 

based mainly on Gagliardi (2001) and Strati (2003, 2007), which seem to be the most 

used in organizational studies, was used for the analysis of these elements. From the 

research it was possible to notice that besides elements of the sensible dimension, signaled 

in the theory of the organizational aesthetics, there is another important element that is 

neglected by this theory: the politics. Thus, in addition to the recognition of a sensitive 

dimension, we sought to reflect, from the case and theories of contemporary aesthetics, 

the possible relation between aesthetics and politics in the making and organizing of the 

collective studied. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensando na constituição do saber moderno Adorno e Horkheimer (1985, p. 6) 

afirmam que o programa do esclarecimento, isto é, da secularização, o qual consistia no 

desencantamento do mundo e na superação das explicações metafísicas fundadas em 

deuses, “eliminou com seu cautério o último resto de sua própria autoconsciência” ao 

tornar suspeito tudo aquilo que não “se submete ao critério da calculabilidade e da 

utilidade”. Assim, na modernidade, conforme os autores, ocorre a inculcação de uma nova 

metafísica, pautada no predomínio da razão sobre outras formas de saber. A razão e, mais 

especificamente, a razão técnica, torna-se essência do saber moderno.  

Para Nietzsche (2001), a ciência moderna, por meio do racionalismo filosófico, 

empreende a crença em um mundo racional, nas leis puras da lógica, no cosmos 

governado por um logos, etc. Mais tarde, Foucault (2013), em seus estudos sobre a 

arqueologia do saber, corrobora esse entendimento ao apontar que ocorre na constituição 

dos saberes científicos um predomínio da dimensão lógica, desqualificando-se as formas 

de conhecimento não-racionais.  

No campo da administração o saber e o conhecimento também reforçam análises 

baseadas na dimensão da razão. Conforme Gagliardi (2001, p. 127), “estudiosos das 

organizações normalmente as concebem, descrevem e interpretam como formas 

(utilitárias) de agregação social”. Para Eagleton (1993, p.17), no entanto, “nada poderia 

ser mais incapacitante do que uma racionalidade dirigente incapaz de conhecer o que está 

além de seus próprios conceitos; impedida de inquirir sobre a matéria da paixão e da 

percepção”.  

Pela primazia da razão como elemento orientador das práticas e das análises 

organizacionais, outras dimensões importantes da experiência humana são ignoradas, 

como a estética, por exemplo. A estética, aqui, diz respeito “a essa mais grosseira e 

palpável dimensão do humano que a filosofia pós-cartesiana, por um curioso lapso de 

atenção, conseguiu, de alguma forma, ignorar”, representando os primeiros tremores “e 

uma longa e inarticulada rebelião do corpo contra a tirania do teórico” (EAGLETON, 

1993, p.17). Assim, no presente trabalho, o termo “estética” (do grego aisthànomai) é 

utilizado em sentido geral para referir-se à percepção dos sentidos, isto é, a todas as 

experiências que passam pela sensibilidade e não apenas aquelas relativas a uma ideia de 

“belo” ou de “arte”. No sentido aqui arrolado, a experiência estética constitui, a partir de 

Rancière (2009, p. 16), uma “distribuição do sensível”, em que se determinam modos de 

articulação entre formas de ação, produção, percepção e pensamento.  

Segundo Gagliardi (2001, p. 131), “apesar do fundamento que a experiência 

estética oferece ao sentido da vida organizacional, ela é um aspecto ignorado na literatura 

especializada no estudo das organizações”, havendo ainda poucas tentativas de explorar 

essa dimensão nesse âmbito em relação aos estudos orientados pela perspectiva da 

racionalidade. As organizações, no entanto, não são constituídas apenas por suas crenças 

(logos) ou por seus valores (ethos), “mas também pela especificidade de seu pathos – a 

via particular de percepção e de sentir a realidade – que pertence à experiência estética 

(GAGLIARDI, 1993, p. 138). Deste modo, o aporte teórico da experiência estética pode 

contribuir para analisar organizações (em especial aquelas com apelo à emancipação e à 

transformação social).  

Para Rancière (2009, p. 11-12), “hoje em dia, é no terreno estético que prossegue 

uma batalha ontem centrada nas promessas da emancipação e nas ilusões e desilusões da 

história”. Neste sentido, os atos estéticos, como configurações da experiência, “ensejam 

novos modos de sentir e induzem novas formas da subjetividade política” e uma proposta 

alternativa às autocracias. A estética, entendida por Rancière como sistema de formas a 



priori determinando o que se dá a sentir, define o que está em jogo na política como forma 

de experiência.  

Segundo Rancière (2009, p. 64-65), “a partilha democrática do sensível faz do 

trabalhador um ser duplo [...] quando o princípio de uma sociedade bem organizada é que 

cada um faça apenas uma só coisa, aquela à qual sua ‘natureza’ o destina”. Neste sentido, 

conforme o autor, a partilha democrática da experiência sensível tira o trabalhador de 

“seu” lugar, o espaço doméstico do trabalho, e lhe possibilita “estar no espaço das 

discussões públicas e na identidade do cidadão deliberante”. Outro ponto importante é o 

fato de que o regime estético das artes traz à tona a questão do estatuto neutralizado da 

tekhne e de sua imposição como uma forma de pensamento. Essas operações de 

desnaturalização da técnica e da razão como categorias impostas de pensamento e 

atividade e a retomada da dimensão sensível constituem fontes para “uma recomposição 

da paisagem do visível, da relação entre o fazer, o ver, o ser e o dizer” (RANCIÈRE, 

2009, p. 66).  

De acordo com Gagliardi (2001, p. 139), as organizações alternativas (como os 

coletivos de trabalho artístico), são espaços onde é mais provável que a expressividade 

estética “seja permitida ou protegida, e que o padrão de sensibilidade seja mais imediata 

e facilmente reconhecível” uma vez que, sem renunciar à racionalidade, mas conciliando 

a mesma a dimensões sensíveis, “a ação desinteressada de seus membros, central na 

definição da identidade coletiva” permitiria o reconhecimento de novas lógicas de 

organização, pautadas em características e práticas particulares a esses espaços.  

Para Benhamou (2007), Durand (2007) e Bendassolli et al (2009), pelo fato de o 

setor cultural possuir uma série de características peculiares no que diz respeito ao modo 

como os indivíduos e grupos se organizam e como lidam com a produção e distribuição 

de seu trabalho, as escolhas das organizações culturais, inclusive no que diz respeito à 

alocação de recursos, passa por concepções estéticas e artísticas, ao contrário das 

indústrias tradicionais, em que a racionalidade, a funcionalidade e a busca por eficácia e 

eficiência direcionam o emprego dos recursos.  

Neste sentido, sublinhando a necessidade de pensar as organizações culturais a 

partir de uma lógica que se coadune com suas peculiaridades e traços distintivos, o 

objetivo do presente trabalho é analisar, por meio da experiência estética, o modo pelo 

qual um coletivo cultural independente, cujo propósito é a valorização da arte autoral e 

do fazer colaborativo, se organiza para fortalecer o cenário cultural em um ambiente de 

instabilidade que exige capacidade de resiliência. A partir disso, foram feitas algumas 

reflexões sobre os limites e possibilidades da discussão de estética em estudos 

organizacionais, pensando-se a partir de um caso empírico e das discussões da estética 

contemporânea os possíveis pontos de reflexão e atenção para a teoria estética atualmente 

mobilizada pelos estudiosos de organizações.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção “O posicionamento da 

organização moderna” são abordadas questões como a construção da ideia de organização 

como organização formal e  possibilidades de compreensão da organização para além do 

ideário moderno, por meio da estética; na seção “A teoria estética em estudos 

organizacionais” discute-se como a estética vem sendo trabalhada nos estudos 

organizacionais e quais as possíveis implicações dessa abordagem; na seção “Pensando a 

estética a partir de organizações culturais”, argumenta-se sobre a relevância desse campo 

de estudo para a compreensão da perspectiva teórica em discussão; na seção 

“metodologia” são descritos os procedimentos metodológicos que orientaram essa 

pesquisa; na seção de “A dimensão estética no Coletivo Geodésica Cultural Itinerante” 

são apresentadas reflexões sobre o caso empírico a partir da teoria mobilizada; e na seção 

de considerações finais são tecidas algumas reflexões a partir dos achados da pesquisa.  



 

O POSICIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO MODERNA 

 

Pensar organizações através da lente da estética implica reconhecer e retomar uma 

dimensão muitas vezes negligenciada pelos estudos organizacionais: a experiência da 

sensibilidade. “O que se dá a sentir”, nos termos de Rancière (2009, p. 64), foi 

politicamente apagado da teoria organizacional dominante, embora não o seja, e nem 

possa ser, da experiência vivenciada pelas pessoas nas organizações.  

Nessa construção de sentidos e significados, desde a modernidade, a própria ideia 

de organização foi-se constituindo a partir do ideário da razão – em especial a técnica – e 

de sua imposição como forma de pensamento. Tal construção não é neutra e apolítica, 

mas sim fruto de um posicionamento, “que diz respeito ao estabelecimento de relações 

particulares de poder e conhecimento e sobre a produção de subjetividades em uma 

formação social específica em determinado tempo e espaço” (BÖHM, 2005, p. 3, 

tradução nossa). Esse posicionamento diante da decisão sobre a organização de uma 

sociedade envolve, portanto, uma série de interesses que se relacionam com a produção 

do pensamento social.  

Conforme argumenta Böhm (2005, p. 4, tradução nossa), “a visão que temos do 

mundo não é do mundo em si, mas é uma visão baseada em um regime organizacional 

particular de técnicas modernas”. Segundo o autor, esse regime organizacional se 

relaciona com a modernidade e com o capitalismo, momento em que se passa a colocar 

as coisas em um lugar definido e seguro, encerrando noções construídas como uma forma 

neutra e correta daquilo que pretendem significar.  

Assim, na modernidade, a noção de organização é construída e posicionada como 

organização formal, a qual está relacionada à administração e manutenção de um mundo 

ordenado tecnicamente e caracterizado por divisões claras de trabalho, pela burocracia e 

por corpos racionais que podem ser ordenados e mensurados (BÖHM, 2005). Nesse 

ínterim, o management emerge como técnica geral de controle, para produzir e reproduzir 

o modelo hegemônico1 de organizar.  

 O management torna-se, nos termos de Parker (2002, p. 2, tradução nossa), “um 

fato da vida, uma pré-condição para uma sociedade organizada, para o progresso social e 

para o crescimento econômico”, fazendo parecer uma ideia implausível ir contra o 

mesmo. Essa naturalização do management como condição para a organização social 

reside, segundo o autor, por conta da fé no controle sobre a natureza, sobre as pessoas e 

sobre as nossas habilidades organizacionais. Sem o management, tudo seria “desordem”, 

e essa a desordem ou falta de controle sobre as ações das pessoas representa um perigo à 

organização do mundo segundo critérios técnicos e racionais.  

 Na medida em que o management passa a representar a condição natural de 

ordenação social em direção a uma ideia de progresso, vê-se uma difusão de suas práticas 

e princípios para todos os domínios da vida, para além dos espaços econômicos. De 

acordo com Parker (2002), nos estudos organizacionais, ainda que se questione sobre as 

                                                           
1 Neste texto, aborda-se a noção gramsciana de hegemonia, segundo a qual a hegemonia pode ser definida 

como uma unidade existente em uma formação social em determinado tempo e espaço, a qual ocorre pela 

dominação ideológica de um grupo social sobre os demais. Essa unidade é sempre posta em jogo por uma 

tensão política e discursiva, o que significa que a hegemonia não é estável. Ademais, a manutenção de uma 

hegemonia só se faz possível por meio do bloco sócio-histórico, o qual representa um processo histórico 

que envolve a economia, o Estado e a sociedade civil e promove uma união de fins políticos e econômicos 

e também uma unidade moral e intelectual que permeia as relações sociais. Nesse caso, as teorias 

organizacionais que posicionam a ideia de organização como organização formal, por exemplo, coadunam-

se ao discurso hegemônico do capital, na medida em que contribuem para o seu projeto político de 

racionalização técnica e divisão social do trabalho, por exemplo (GRAMSCI, 2002; BÖHM, 2005).  



formas tradicionais ou contemporâneas do management (no sentido de suas práticas), 

pouco se questiona sobre a sua essência, seus princípios fundacionais. Para o autor, o 

managerialismo como ideologia generalizada de controle é apresentado como uma 

solução universal para a ordenação de coisas e pessoas em todas as suas formas 

organizacionais. 

 Outros estudiosos da teoria organizacional, como Tragtenberg (2005), Paes de 

Paula (2002), Böhm (2005), Dellagnelo e Machado da Silva (2000) e Faria (2011), entre 

outros, corroboram essa visão, afirmando que as premissas do management estão tão 

presentes e arraigadas a essa área de conhecimento, que mesmo estudiosos que procuram 

“desposicionar” a organização, procurando ir além de uma noção restrita de organização 

formal, acabam reproduzindo seus princípios. 

Conforme Böhm (2005), alguns discursos de descontinuidade, como os de 

Fukuyama e Drucker, por exemplo, na verdade reforçam a hegemonia da organização 

formal nos estudos organizacionais, pois advogam por sofisticações nas estruturas 

dominantes e não por um rompimento com as mesmas. Da mesma forma, Paes de Paula 

(2002, p. 137-138) afirma que a passagem da organização moderna (burocrática) para 

uma organização flexível é uma falácia e que “trata-se de uma operação ideológica, que 

oculta novas relações de poder e dominação. O que vem ocorrendo na verdade não é uma 

desburocratização, mas uma adaptação da burocracia ao novo contexto histórico”. 

Neste sentido, de acordo com Böhm (2005, p. 24, tradução nossa), “muito pouco 

tem sido feito para especular politicamente sobre possibilidades de reorganização e 

reposicionamento da sociedade, de uma forma diferente do que ocorre com a 

modernidade/capitalismo”. Da mesma forma, Parker (2002) argumenta que a colonização 

inquestionada da organização formal e do management como soluções universais 

dificulta que alternativas sejam sequer pensadas e imaginadas.  

A desconstrução da ideia dominante de organização não passa, segundo 

argumenta Böhm (2005), por métodos relativistas ou tipificações idealistas, mas sim por 

uma intervenção que considera os aspectos político-econômicos e históricos. Esse tipo de 

postura é essencial na medida em que se opõe à falsa neutralidade e à despolitização do 

pesquisador diante de seus interesses de pesquisa. Se trata de questionar os ideais 

históricos que são dados como verdadeiros e colocados em arquivo, numa memória 

discursiva que não passa de vontade de verdade, nos termos de Foucault. 

Deste modo, o desposicionamento da ideia de organização formal está relacionado 

a uma decisão política que é capaz de reposicionar relações históricas em novas linhas. 

Alguns estudiosos do campo de organizações têm explorado possibilidades de 

repolitização da teoria organizacional, considerando o conceito de hegemonia e sua 

relação com a economia, o Estado e a sociedade civil, pois “é nesse imbricamento e nessa 

tensão entre agência e estrutura que se torna possível a mudança” (BÖHM, 2005, p. 26, 

tradução nossa). Exemplo disso são os estudos de Sullivan, Spicer e Böhm (2010); 

Barcellos e Dellagnelo (2014), Sutherland, Land e Böhm (2014), Munro (2015), Bommel 

e Spicer (2011), Young e Böhm (2007), Land e King (2014), Reedy (2014), por exemplo, 

elaborados no sentido de compreender como se dão as práticas organizacionais em 

organizações contra-hegemônicas.  

  No sentido de um reposicionamento da ideia de organização, pensada e 

imaginada sob novas lentes que não apenas a da razão, símbolo da organização moderna, 

propõe-se nesse artigo que os atos estéticos, como configurações da experiência, possam 

ser uma proposta alternativa às autocracias, uma vez que “ensejam novos modos de sentir 

e induzem novas formas da subjetividade política” (RANCIÈRE, 2009, p. 65). Isso 

significa que por meio da experiência estética é possível ao trabalhador transcender sua 

condição do fazer único e predestinado – que é na verdade uma identidade construída por 



interesses hegemônicos – conforme sua formação social para ocupar uma posição dupla, 

estando também no espaço das discussões públicas (RANCIÈRE, 2009). 

Importante salientar que, nesse artigo, estética quer significar “essa mais grosseira 

e palpável dimensão do humano que a filosofia pós-cartesiana, por um curioso lapso de 

atenção, conseguiu, de alguma forma, ignorar”, representando os primeiros tremores “e 

uma longa e inarticulada rebelião do corpo contra a tirania do teórico” (EAGLETON, 

1993, p.17). Assim, no presente trabalho, o termo “estética” (do grego aisthànomai) é 

utilizado em sentido geral para referir-se à percepção dos sentidos, isto é, a todas as 

experiências que passam pela sensibilidade e não apenas aquelas relativas a uma ideia de 

“belo” ou de “arte”. No sentido aqui arrolado, a experiência estética constitui, a partir de 

Rancière (2009, p. 16), uma “distribuição do sensível”, em que se determinam modos de 

articulação entre formas de ação, produção, percepção e pensamento.  

Para Rancière (2009, p. 16), a estética é “um recorte dos tempos e dos espaços, do 

visível e do invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que 

está em jogo na política como forma de experiência”. Neste sentido, “o sensível”, 

marcado pela articulação entre ação, produção, percepção e pensamento, se refere ao 

“estético e ao político simultaneamente, e a sua partilha é sempre de caráter polêmico, 

atingindo os modos de ser e as maneiras com que se distribuem as ocupações, entendidas 

sob larga abrangência, no mundo do comum e de suas possibilidades” (PALLAMIN, 

2010, p. 6). 

 

A TEORIA ESTÉTICA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

 

No campo da administração, apesar da primazia da razão como elemento 

orientador das práticas e das análises organizacionais, outras dimensões importantes da 

experiência humana, como a estética, passam a ser consideradas. De acordo com Strati e 

Montoux (2002, p. 755, tradução nossa) "a dimensão estética da vida organizacional 

tornou-se uma vertente de pesquisa organizacional e, embora de forma muito modesta em 

comparação com a produção em outros assuntos organizacionais, agora faz parte da teoria 

da organização". Desde a década de 1980, quando o assunto passou a ser trabalhado com 

maior ênfase nos estudos organizacionais, o número de estudos relacionados à estética 

vem crescendo. Conforme levantamento de Strati e Montoux (2002), além das obras 

pioneiras de Franklin Becker (1981), Howard Becker (1982), Pierre-Jean Benghozi 

(1987), Mangham e Overington (1982; 1987) e Fred Steele (1973), existe já um corpo 

substancial de literatura que pode ser exemplificado pelas obras de Dean et al. (1997), 

Fine (1996), Gagliardi (1990), Guillén (1997), Guillet de Montoux e Strati (2002), 

Hancock e Tylor (2000), Hatch (1997), Jones et al. (1988), Linstead e Höpfl (2000), 

Ottensmeyer (1996), Turner (1990). Ademais, edições especiais sobre estética de revistas 

como Academy of Management Review (1992), Organization (1996) e Human Relations 

(2002), além do lançamento do periódico Organizational Aesthetics, em 2012, são marcos 

importantes dos estudos da temática do âmbito da administração.  

 Um olhar sobre a teoria estética mobilizada em estudos organizacionais permite 

verificar que a mesma vem sendo trabalhada, de forma geral, sob três diferentes 

abordagens: a abordagem arqueológica, a abordagem empática-lógica” e a abordagem 

empático-estética (STRATI, 2007). Segundo Strati e Montoux (2002, p. 756, tradução 

nossa), “essas três abordagens ou estilos de pesquisa têm algumas características em 

comum, mas principalmente compartilham a característica de atribuir o valor do 

conhecimento à estética”.  

 Por muito tempo o conhecimento advindo da estética foi desconsiderando 

cientificamente, tomando-se como válidos apenas os conhecimentos gerados a partir de 



análises exclusivamente racionais. A cisão entre ciência e arte, que atribui a cada uma 

dessas esferas status teóricos diversos, influencia fortemente o modo como são 

conduzidos os estudos em organizações. Como salientam Strati e Montoux (2002, p. 757, 

tradução nossa), “os estudiosos da organização e os atores organizacionais geralmente 

não estão autorizados a desenvolver o discurso organizacional em termos estéticos” e, 

nesse sentido, passam a privilegiar e desenvolver produções teóricas de cunho 

eminentemente racional. Essas produções, por sua vez, relacionam-se de modo dialógico 

com as práticas no interior das organizações estudadas, reforçando uma cultura de 

dicotomização entre aquilo que é essencial (sobrevivência) e supérfluo (prazer), entre o 

que é sério (emprego, renda, produção, competição, crescimento) e o que é espirituoso, 

provocativo (o jogo na rotina de trabalho cotidiano, as boas ou más relações com colegas, 

a elegância ou não na contribuição de conhecimento e habilidade) e entre as próprias 

relações científicas (referentes a relações de causa e efeito, às medidas estatísticas e 

objetivas e aos padrões) e artísticas (relativas à atenção ao incomum, às singularidades, 

ao sensível e ao julgamento estético) (STRATI e MONTOUX, 2002). 

De acordo com Strati e Montoux (2002, p. 756, tradução nossa), o conhecimento 

não se origina apenas da racionalidade e da lógica, mas também pode ser gerado em 

contextos organizacionais a partir de seu ar e atmosfera, seus odores, sua beleza e suas 

histórias. Para os autores, pelas lentes da estética podemos construir um conhecimento no 

âmbito organizacional que não se furta de considerar a feiúra, a tragédia e o grotesco, e 

que também não negligencia o papel ativo do pesquisador no “processo estético pelo qual 

um discurso organizacional é socialmente construído” (STRATI e MONTOUX, 2002, p. 

756, tradução nossa). Perceber e conhecer com os sentidos faz parte da experiência 

estética, a qual consiste em a) uma forma de conhecimento sensorial; b) uma forma 

expressiva de ação, desinteressada, motivada pelo impulso e pela sensibilidade; e c) uma 

forma de comunicação, diferente da comunicação oral, capaz de transmitir e compartilhar 

sentimentos e conhecimento tácito (GAGLIARDI, 2001, p. 128). 

É relevante salientar que embora a estética organizacional procure resgatar 

dimensões como as faculdades perceptivo-sensoriais, os sentimentos e o sentidos, ela não 

nega a existência da razão. Trata-se justamente de uma tentativa de superação da 

dicotomização empreendida entre logos e pathos no estudo dos fenômenos 

organizacionais. Isso significa que a estética organizacional considera a “inseparabilidade 

entre sujeito e objeto, cognição e percepção, elementos humanos e não-humanos” (

 , p. 4). 

Neste sentido, conforme afirma Strati (2007), a dimensão estética pode contribuir 

para a compreensão dos fenômenos organizacionais, pois propõe considerar e trabalhar 

com a complexidade e ambiguidade que permeiam as organizações. Assim, por meio das 

faculdades perceptivo-sensoriais e do juízo estético, o caráter tácito do conhecimento 

organizacional é vivenciado por meio da experiência estética (STRATI, 2003). Dentre os 

elementos que compõem a abordagem da estética organizacional, podemos destacar o 

conhecimento tácito e os artefatos.  

O conhecimento tácito “é constituído pela consciência de conhecer como fazer 

alguma coisa sem ser capaz de fornecer uma descrição analítica adequada dela e sem ser 

capaz de traduzi-la em conhecimento formal, universalístico e generalizável” (SCHIAVO 

e ANTONELLO, 2014, p. 10). Já os artefatos representam produtos da ação humana, 

concebidos para satisfazer necessidades e, nesse sentido, carregam consigo identidades 

culturais, paisagens simbólicas e formas de controle (STRATI, 2007). Os artefatos se 

relacionam com o corpo físico, muitas vezes, de maneira singular, por meio de uma 

consciência subsidiária. Essa consciência consiste “naquilo que é sentido no corpo pelo uso 

de um elemento não-humano, de forma que este elemento passa a ser percebido pelos 



indivíduos como parte de sua corporalidade, como extensão de seu corpo físico”, propiciando 

sensações diversas (SCHIAVO e ANTONELLO, 2014, p. 19).  

Ademais, a abordagem estética também compreende o elemento do juízo estético, o 

qual “permite avaliar se alguma coisa é agradável ou não, se corresponde ao nosso gosto ou 

não, se nos ‘envolve’ ou nos deixa indiferentes, ou mesmo nos repugna” (STRATI, 2007, p. 

11). Esses juízos promovem uma avaliação subjetiva da organização, constituindo a forma 

como um indivíduo a representa. Neste sentido, tal juízo não constitui uma verdade, mas um 

efeito de sentido ou uma experiência estética que se dá em nível individual ou coletivo. Fazem 

parte da compreensão do juízo estético os sentimentos, as percepções e os sentidos 

mobilizados pelos trabalhadores em seu processo de produzir e organizar, que podem ser 

observados através da beleza, do ritmo de trabalho, do humor, dos silêncios, do desconforto 

e da interação do corpo com elementos humanos e não-humanos (pessoas, objetos, odores, 

sons, etc) (SCHIAVO e ANTONELLO, 2014).  

Uma leitura atenta das principais abordagens utilizadas, hoje, em estética 

organizacional – descritas anteriormente, permite observar que a matriz seguida pelos 

principais autores tratando do tema em estudos organizacionais filia-se ao ideário 

baumgartiano de estética. Alexander Baumgarten foi um filósofo alemão do período da 

Filosofia da Ilustração que pretendeu fundar a estética como a ciência das sensações, mas, 

sobretudo, como um estágio inferior da razão, ao modo de uma ideia confusa. De acordo com 

Eagleton (1993, p. 18), a estética é concebida por Baumgarten “como algo que serve à razão 

para que ela penetre no mundo da percepção”.  Neste sentido, Baumgarten abre o terreno da 

sensação, ou da estética, exatamente para a colonização da razão, conforme explica Eagleton: 

 
A estética nasceu do reconhecimento de que o mundo da percepção e da 

experiência não pode ser simplesmente derivado de leis universais abstratas, 

mas requer seu discurso mais apropriado e manifesta, embora inferior, sua 

própria lógica interna. (...) A estética emerge como um discurso teórico em 

resposta a esse dilema; é uma espécie de prótese da razão, estendendo a 

racionalidade reificada do Iluminismo a regiões vitais, que de outro modo, 

ficariam fora de seu alcance. Ela pode lidar, por exemplo, com as questões do 

desejo e da eficácia retórica: Baumgarten descreve o desejo como "uma 

representação sensível, porquanto uma representação confusa do bem, e 

examina os meios pelos quais as impressões dos sentidos, poéticas, podem 

estimular efeitos emotivos particulares. A estética é, assim, o nome dado 

àquela forma híbrida de cognição capaz de esclarecer a matéria bruta da 

percepção e da prática histórica, desvelando a estrutura interna do concreto. A 

razão, como tal, persegue seus orgulhosos fins, bem distante de tais 

particulares inferiores.; mas uma imitação sua, trabalhadora, chamada de 

estética, surge no mundo, como uma espécie de subempregada cognitiva, para 

conhecer, na sua especificidade, tudo aquilo para o qual a razão mais alta é 

necessariamente cega". (EAGLETON, 1993, p. 19). 

 

O que podemos observar nessa concepção de estética oriunda da Filosofia da 

Ilustração é que, embora ela reconheça a dimensão da estética, obliterada pela imposição 

da razão como categoria de pensamento válida e correta, ela ainda reproduz a subjugação 

da estética à razão, ainda dicotomiza e inferioriza o pathos em relação ao logos, muito 

embora seu propósito seja a superação dessas separações. Assim, a presenta corrente de 

estética trabalhada nos estudos organizacionais ratifica, de certo modo, o estatuto da 

razão, ao furtar-se de considerar a estética como elemento central e indissociável “do que 

está em jogo na política como forma de experiência” (RANCIÈRE, 2009, p. 16).  

Neste artigo, concorda-se com estudiosos de estética organizacional, como 

Pasquale Gagliardi e Antonio Strati, dentre outros, com o argumento de que a experiência 

estética é um aspecto ignorado na literatura especializada no estudo das organizações e 

que o aporte teórico da experiência estética pode contribuir para analisar organizações e 



ensejar novas possibilidades de pensá-las. No entanto, argumentamos que além do 

reconhecimento da existência de uma dimensão sensível – ou, na prática, da identificação 

desses elementos no fazer e no organizar – é preciso também pensar a estética, conforme 

Flusser (2011, p. 154), como possuidora de um gesto de protesto, que re-politiza, o que 

significa que ela é eminentemente política: “é gesto de jogador que perfura o jogo” e 

demonstra a possibilidade de transcender os aparelhos que despolitizam a sociedade. 

Neste sentido, pretende-se, por meio desse artigo, discutir limites e possibilidades 

da discussão de estética em estudos organizacionais, pensando-se a partir de um caso 

empírico e das discussões da estética contemporânea os possíveis pontos de reflexão e 

atenção para a teoria estética atualmente mobilizada pelos estudiosos de organizações. De 

acordo com Beyes (2008, p. 39, tradução nossa), “talvez seja precisamente o campo 

expandido da arte contemporânea e os inúmeros experimentos artísticos em ação nas 

cidades, que têm um potencial singular de questionamento, irritação e intervenção” nas 

formas habituais de organizar a vida.   

 

PENSANDO A ESTÉTICA A PARTIR DE ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 

Na perspectiva apresentada em estética organizacional os elementos da dimensão 

estética podem ser identificados em qualquer fenômeno ou espaço organizacional. No 

entanto, por conta do posicionamento de organização formal construído a partir da 

modernidade no campo da administração, as organizações alternativas (como os coletivos 

de trabalho artístico), são espaços onde é mais provável que a expressividade estética 

“seja permitida ou protegida, e que o padrão de sensibilidade seja mais imediata e 

facilmente reconhecível” uma vez que, sem renunciar à racionalidade, mas conciliando a 

mesma a dimensões sensíveis, “a ação desinteressada de seus membros, central na 

definição da identidade coletiva” permitiria o reconhecimento de novas lógicas de 

organização, pautadas em características e práticas particulares a esses espaços 

(GAGLIARDI, 2001, p. 139).  

Para Benhamou (2007), Durand (2007) e Bendassolli et al (2009), pelo fato de o 

setor cultural possuir uma série de características peculiares no que diz respeito ao modo 

como os indivíduos e grupos se organizam e como lidam com a produção e distribuição 

de seu trabalho, as escolhas das organizações culturais, inclusive no que diz respeito à 

alocação de recursos, passa por concepções estéticas e artísticas, ao contrário das 

indústrias tradicionais, em que a racionalidade, a funcionalidade e a busca por eficácia e 

eficiência direcionam o emprego dos recursos. 

Assim, as organizações culturais, que segundo Holanda (2010, p. 4) adotam 

“alternativas para o seu modo de gestão distanciadas da visão de mundo do mercado e do 

modelo empresarial de organização” – racional-burocrático – e possuem como 

características marcantes, a associação à produção de cultura e ao interesse público; 

reunião de estoques de conteúdo cultural; importância em relação à reunião social das 

pessoas; produção de bens culturais e artísticos que possuem identidades, valores e 

significados e que influenciam a constituição de identidades pessoais; a produção não se 

dá em escala industrial, podem constituir espaços interessantes para observar aspectos 

relativos da dimensão estética de modo mais intenso (FLACH e ANTONELLO, 2001; 

VALENTE et al, 2007; HOFFMANN et al, 2009).  

Para Bendixen (2010), o setor cultural envolve um amplo espectro de práticas e 

fazeres, observados em múltiplas linguagens artísticas. Por conta dessa diversidade, de 

acordo com Parada et al (2016, p. 195), “a gestão das artes e cultura se revela como sendo 

um grande guarda-chuva, abrigando uma gama de atividades com uma grande variedade 

de lógicas e práticas, com evidências significativas que os padrões de organizações são 



muito variados”. Conforme os autores, muitos desses padrões se orientam por “formas 

[organizacionais] que seguem as funções”, isto é, o fazer artístico.  
De acordo com Bendixen (2010), a gestão em organizações culturais não pode se 

restringir a um amálgama entre as práticas culturais e a gestão racional instrumental. Para 

o autor, organizações culturais, localizadas na esfera da criatividade, procuram se 

distanciar de uma abordagem que denomina “fria e desapaixonada”, pautada na 

objetividade e na racionalidade, uma vez que o pensamento racional seria frequentemente 

muito estreito para lidar com a inspiração e imaginação que permeiam essas organizações.  

É preciso salientar, deste modo, que estudos sobre grupos e organizações da 

cultura empreendidos por autores como Maciel (2003); Carvalho (2006); Hoffman e 

Dellagnelo (2010); Holanda (2010), dentre outros, apontam que organizações culturais 

possuem valores e concepções distintas do modelo econômico de organização e que a 

aproximação dessas organizações culturais com as práticas e princípios de mercado, 

promovida pelo alargamento do discurso gerencial para esse campo, pode resultar na sua 

descaracterização. Assim, ainda que essas organizações possam ser mais afeitas a práticas 

e princípios que privilegiam questões estéticas na produção e organização do trabalho, é 

possível que se observe uma colonização da racionalidade técnica como orientadora do 

processo de organizar nesses espaços. Essa dupla possibilidade encontra eco no trabalho 

de Eagleton (1993, p. 29), para o qual  

 
a estética é, assim, um conceito contraditório, de dupla entrada. Por um lado, 

ela se apresenta como uma força emancipatória genuína – como uma 

comunidade de sujeitos agora ligada pelo impulso dos sentidos e o 

companheirismo, em lugar da lei heterônoma; (...) Por outro lado a estética 

sinaliza para o que Max Horkheimer chamou de uma espécie de “repressão 

internalizada”, inserindo o poder social o mais profundamente no corpo 

daqueles a quem subjuga, operando assim como um modo extremamente 

eficaz de hegemonia política.  

 

METODOLOGIA 

 

Considerando que a pesquisa tem o objetivo de analisar, por meio da experiência 

estética, o modo pelo qual um coletivo cultural independente se organiza para fortalecer 

o cenário cultural local, optou-se pela realização de um estudo de caso qualitativo, uma 

vez que se pretende observar dimensões sensíveis do grupo estudado, buscando 

compreender o fenômeno como um todo, em sua complexidade (GODOY, 1995).  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa junto ao Coletivo Geodésica Cultural 

Itinerante, localizado no município de Florianópolis, Santa Catarina. A escolha pela 

realização da pesquisa com o Coletivo Geodésica Cultural Itinerante se deu por conta de 

sua atuação como coletivo de arte colaborativa, formado “por um grupo multidisciplinar 

que transita entre as áreas de artes visuais, música, teatro, design e agroecologia”, o qual 

tem por base “a implementação da criatividade e de trocas de experiências, desejos e 

saberes entre as pessoas nas inter-relações sociais, culturais e ambientais” (KINCELER 

et al, 2015, p. 191). 

Para observar a perspectiva estética no fazer dessa organização foram utilizadas 

as técnicas de: (a) observação não-participante registrada em cadernos de campo e 

fotografias; b) entrevistas em profundidade realizadas a partir de roteiro previamente 

elaborado. Ao total, foram realizadas 2 idas a campo, com observações das pesquisadoras 

em exposições e atividades da Geodésica e 2 entrevistas em profundidade. As entrevistas 

foram feitas com 2 membros do coletivo. A entrevistada 1 é uma professora de arte e 

ceramista e acompanha o coletivo desde seu início. O entrevistado 2 é formado em artes 



visuais, com especialização em arte no campo, é músico e desenhista e acompanha o 

coletivo desde seu início. 

 Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise textual interpretativa, 

na qual a expressão textual dos dados coletados (entrevistas, cadernos de campo, 

documentos, entre outros) é preservada (SCHIAVO e ANTONELLO, 2014). Nos dados 

coletados, procurou-se analisar elementos da estética organizacional como o 

conhecimento tácito (conhecimento sensorial, corporal de difícil racionalização ou 

tradução em termos generalizáveis, geralmente caracterizado como “saber-fazer”), os 

artefatos (objetos, ferramentas, materiais de trabalho – tangíveis ou intangíveis) e sua 

relação com o fazer, a consciência subsidiária (elementos não humanos percebidos como 

parte da corporalidade), o ambiente físico – ou os ambientes físicos – no qual ocorre o 

fazer, e o juízo estético (em que se observou os sentimentos, as percepções e os sentidos, 

como a beleza, o ritmo de trabalho, o humor e os silêncios presentes no fazer e no espaço 

da organização estudada e de seus membros), a partir das ideias de Strati (2003, 2007) e 

Gagliardi (2001). 

No entanto, além do reconhecimento da dimensão sensível, isto é, da identificação 

desses elementos no fazer e no organizar, pensaremos a partir dos dados a estética como 

possuidora de um gesto de protesto, que re-politiza, e que demonstra a possibilidade de 

transcender os aparelhos que despolitizam a sociedade. Neste sentido, a partir dos achados 

do caso e da estética contemporânea, faremos também uma discussão sobre os limites e 

possibilidades da teoria estética mobilizada em estudos organizacionais, pensando a 

estética contemporânea os possíveis pontos de reflexão e atenção para a teoria estética 

atualmente mobilizada pelos estudiosos de organizações. 

 

A DIMENSÃO ESTÉTICA NO COLETIVO GEODÉSICA CULTURAL 

ITINERANTE 

 

 Essa seção aborda a dimensão estética do coletivo Geodésica Cultural Itinerante, 

apontando sua história, seu fazer, seus membros e seus princípios, assim como elementos 

da estética (ambiente físico, artefatos, conhecimento tácito e juízo estético) e procurando 

problematizar essa dimensão no organizar do coletivo. A análise é feita a partir de uma 

triangulação de dados qualitativos provenientes de pesquisa documental, observação 

direta e entrevistas em profundidade com 2 membros do coletivo. 

O Coletivo Geodésica Cultural Itinerante (GCI) se constituiu em 2011 a partir de 

um Grupo de Pesquisa – Arte e Vida nos Limites da Representação – da Universidade 

Estadual de Santa Catarina (UDESC), coordenado pelo professor José Kinceler. 

Conforme relato da entrevistada 1, “começou com o grupo de laboratório de animação e 

vídeo, então a Geodésica foi posterior, primeiro tinha o grupo com outras questões (...) e 

aí aos poucos foi migrando pra construir uma geodésica, porque precisavam de um espaço 

na UDESC pra se reunir, pra reunir aquele grupo. Porque não tinha, tinha aquelas salas 

muito ocupadas sempre”.  

O grupo multidisciplinar era então composto por participantes de diferentes 

linguagens, como artes visuais, música, teatro, design e agroecologia, atuando através de 

uma estrutura geodésica como dispositivo itinerante, o que possibilitava que o grupo 

realizasse projetos na esfera pública em diferentes locais. Para a entrevistada 1, na 

primeira formação, além do coordenador do grupo, professor José Kinceler, “tinha muitos 

alunos envolvidos, no mínimo dez” e “constituíram esse grupo com o nome de Geodésica 

Cultural Itinerante com o intuito de sair da universidade”, levando a arte para além do 

espaço da UDESC. A base de sua atuação, portanto, “é a implementação da criatividade 

e de trocas de experiências, desejos e saberes entre as pessoas nas inter-relações sociais, 



culturais e ambientais” (KINCELER et al, 2015, p. 191). Hoje em dia, segundo o 

entrevistado 2, “todos os membros são das artes visuais”, mas isso não significa que o 

grupo tenha perdido sua característica multidisciplinar, pois os membros “têm interesses 

diversos que trazem para o coletivo. Uma das participantes é Hare Krishna, por exemplo, 

então traz pra discussão essa preocupação com a alimentação e tudo que isso envolve”.  

 Para compreender melhor a GCI é preciso conhecer aquilo que forma a base 

segundo a qual pretendem trabalhar. Conforme Kinceler et al (2015), a GCI faz parte de 

um cenário de arte contemporânea, conformado a partir da década de 1990, no qual 

proposições artísticas utilizam um procedimento colaborativo a partir do engajamento de 

artistas e pessoas de diferentes áreas e saberes. Esse tipo de fazer colaborativo permite, 

segundo os autores, uma nova convivência entre arte e vida ao atuar diretamente na brecha 

do cotidiano.  

Conforme Kinceler et al (2015), a GCI é bastante influenciada pela teoria da 

estética relacional, ou arte relacional, de Bourriaud. A entrevistada 1 corrobora essa 

afirmação ao dizer que  

 
A partir desse livro [estética relacional] que trata sobre como nos anos 90 os 

artistas começaram a usar as galerias pra fazer comidas, pra fazer outras 

coisas... mas esse autor ele ainda falava dos artistas que ficavam dentro da 

galeria, e o Zé começou a ler outras coisas pra expandir, né, sair da galeria. E 

aí tem um termo que chama arte relacional complexa, que ele criou no 

momento de pesquisa. (...) Então tá trabalhando com as relações das pessoas, 

com a arte – com oficinas e coisas plásticas, né –, mas interessa muito o 

convívio, e nesse convívio acontecem coisas que as vezes nem se espera... 

criam-se coisas ali né... porque é arte pública, né, é da área da arte pública. 

[Mantém as linguagens] escultura, cerâmica, mas elas são todas meio para um 

fim social, um fim do contexto, elas não são elas por elas mesmas, essa é a 

diferença. (...) Então a arte ela é a favor da política, a favor de resolver crises 

sociais. A arte sempre falou de coisas, mas antes ela era representação, ainda 

é, tu olha o quadro e tem uma representação disso, eu posso ir lá e pintar a 

revolução dos baldinhos. Mas nesse caso ela é real, tá ali. (...) Antes a pessoa 

ia lá e olhava uma escultura, ela era algo em si mesma. Agora ela tá mais 

próxima, a pessoa tá co-criando.  

 

Assim, da estética relacional advém a ideia de que é necessário “aprender a habitar 

melhor o mundo”, isto é, empreender uma busca pela construção de experiências e formas 

de ação no interior da realidade existente. Conforme o entrevistado 2, é por meio da arte 

relacional complexa “que a gente pode sentir, se relacionar com as pessoas, fazer amigos 

mesmo”, denotando forte dimensão sensível na orientação do fazer coletivo da GCI. 

Ademais, segundo Kinceler et al (2015, p. 197), a motivação que impulsiona esses 

projetos artísticos, portanto, se parece com “o vislumbre de poder atuar em uma dinâmica 

suspensa daquela imposta pelo capitalismo cognitivo”, expressando “intervalos que 

buscam evidenciar sonhos, desejos e experenciá-los por meio da arte”. Essa dinâmica, no 

entanto, não foi de fácil aceitação no ambiente acadêmico, no qual se articulou o início 

da GCI. Segundo a entrevistada 1,  

 
Dentro da universidade o Zé era bem isolado (...) nas ações dele. Tanto que 

não tem, não ficou ninguém pra assumir o projeto (...) E ele instalou a 

geodésica no meio da universidade, né, mas era uma tensão, assim. Sempre é 

uma tensão. O Zé fazia comida dentro da universidade e isso... as vezes na sala 

de escultura e as vezes da geodésica. Hoje isso tá proibido, pelo fogo, tal, eles 

proibiram. Mas ele criava esses espaços bem com intenção, criar esses espaços 

dentro da faculdade, hortas verticais... levava a comunidade ter aula lá.  

 



Aqui, podemos observar que o coletivo guarda forte relação entre o fazer arte e 

fazer política, na medida em que se observa um desejo de que os projetos artísticos 

proporcionem uma nova dinâmica em relação ao capitalismo contemporâneo, como será 

observado em seus projetos. Conforme a entrevistada 1, havia “muitas ações, né, em 

lugares, específicos assim... mas sempre considerando algum problema específico do 

local, então é muito contextual”. Segundo informações da página da GCI no Facebook, o 

percurso itinerante do coletivo iniciou em 2011, com o evento “Estação Geodésica: Ações 

em Arte Contemporânea”, no Centro Integrado de Cultura – CIC, e no mesmo ano passou 

pela comunidade MontSerrat, no centro de Florianópolis, com o projeto “Panorâmica 

MontSerrat” e pelo bairro do Campeche, com a ação “Geodésica na Rádio Comunitária 

Campeche”.  

Entre 2011 e 2013, o coletivo também desenvolveu ações junto ao Projeto de 

Agricultura Urbana “Revolução dos Baldinhos”, na comunidade Chico Mendes. Nessa 

oportunidade, segundo o entrevistado 2, foram realizadas hortas e atividades envolvendo 

cerâmica, dentre outras, no intuito de contribuir com a resolução da problemática dos 

ratos na comunidade. Em 2013 o coletivo participou na ação do “Parque Ponta do Coral”, 

na beira-mar de Florianópolis. Em 2014 desenvolveu o “Simultaneidades Afetivas na 

Geodésica” com o Museu Victor Meirelles. Em 2015, na Bienal Brasileira de Design, 

participou com o tema “Design para Todos”, mobilizando diferentes comunidades em 

Florianópolis.  Em 2016 realizou uma nova versão do “Simultaneidades Afetivas na 

Geodésica”, dessa vez em homenagem a José Kinceler, e desenvolveu a ação 

“OcupaMINC e Simultaneidades Afetivas na Geodésica – CEART”.  

Mais recentemente, em 2017, em parceria com a Comissão de Arte Pública de 

Florianópolis (COMAP)/ IPUF e Ass. Comunitária Morro das Pedras (ACMP) realizaram 

a ação “Geodésica Cultural, Arte Pública no Acesso a Praia Lesão Manuel Rita - Morro 

das Pedras”. Já em 2018, o coletivo participou do Festival Internacional de Arte e Cultura 

José Luiz Kinceler – FIK, desenvolvendo atividades como: Oficinas de Cerâmica básica, 

Sementeiras em Argila, Construção de Hortas Verticais com Pneu reciclado, atividades 

lúdicas com Malabares, Bolhas de Sabão Gigante, Light Painting (fotografia), Almoços 

relacionais, Almoços coletivos vegetarianos (pesquisa alimentação Ayurvedica), Sucos 

Inventivos, Tocatas Abertas (música colaborativa espontânea), Cantos Circulares, 

CineGeodésica (mostras de vídeo), Trocas de Saberes, Pesca com Pandorga e outras 

possíveis propostas dependendo do contexto (GEODÉSICA CULTURAL 

ITINERANTE, 2018; FIK, 2018).  

Interessante notar, pelos achados descritos, que além da expressiva dimensão do 

sensível no fazer da GCI observa-se a estética como possuidora de um gesto de protesto, 

que re-politiza, o que significa que ela é eminentemente política: “é gesto de jogador que 

perfura o jogo” e demonstra a possibilidade de transcender os aparelhos que despolitizam 

a sociedade (FLUSSER, 2011, p. 154). Neste sentido, através da busca por uma arte 

relacional complexa, a qual considera questões do espaço público, a GCI ilustra a tese de 

Beyes (2008, p. 39, tradução nossa), segundo a qual “talvez seja precisamente o campo 

expandido da arte contemporânea e os inúmeros experimentos artísticos em ação nas 

cidades, que têm um potencial singular de questionamento, irritação e intervenção” nas 

formas habituais de organizar a vida.   

Retomando alguns princípios da GCI, outra influência para a composição do 

coletivo e para sua organização, conforme Kinceler et al (2015, p. 197), é a noção de 

heterotopia, de Foucault. Para os autores, os espaços – e aqui, o espaço aparece em 

contraposição à ideia de lugar, no intuito de significar um cruzamento móvel animado por 

movimentos que nele se desdobram, pelo compartilhamento e pela colaboração – “criados 

a partir de projetos colaborativos e transdisciplinares” são considerados heterotopias em 



relação aos modelos tradicionais de arte, na medida em que são “contraposicionamentos”. 

Assim, para Kinceler et al (2015, p. 197), “migrar do estúdio/atelier para atuar no espaço 

da esfera pública constitui uma das características constantes nessas proposições”. 

Deste modo, conforme Kinceler et al (2015, p. 200), a GCI é pensada “como uma 

estrutura orgânica e moldável que frente as mais diversas alteridades e contextos, recria-

se com novas reinvenções dentro de sua própria dinâmica interna”, o que oportuniza a 

articulação dos agentes sociais com instâncias políticas, culturais e econômicas. Para os 

autores, “o que está posto em questão são maneiras alternativas de uso que se dão para 

este espaço, resignificando-o, tornando-o local de encontros possíveis, de divulgação, 

fóruns de discussões, etc.” (KINCELER et al, 2015, p. 198). Conforme a entrevistada 1, 

“a geodésica em si é um espaço energético, até”, que abriga e possibilita uma discussão 

sobre a arte pública. 

A estrutura física da GCI, portanto, passou por diferentes formatos e ocupou 

diferentes espaços na esfera pública, oportunizando encontros, discussões e trocas de 

experiência por meio da arte. De acordo com Kinceler et al (2015, p. 201), a montagem 

da estrutura sempre foi “um momento importante na ação por reunir o Coletivo num 

mesmo objetivo, por ser o ponto de partida da ação propriamente dita e também por ser 

um modificante da paisagem no qual ela se instaura”. A primeira estrutura da GCI era 

feita de madeira de lei que foi reciclada da reforma do telhado da reitoria da UDESC. 

Essa estrutura, segundo Kinceler et al (2015), possuía um aspecto formal denso, pois em 

função do material a montagem demandava muito esforço dos membros. Dessa forma, 

sobrava pouco tempo para a realização de atividade de vivência compartilhada.  

Aqui, podemos notar como o ambiente físico no qual se dão as atividades é um 

dos elementos relacionados à forma como o grupo de organiza. O material, a estrutura 

física, o esforço no desenvolvimento da geodésica, refletiu-se na forma de interação dos 

membros uns com os outros e com seus interlocutores, ou seu público. Assim, ao longo 

do tempo e dos projetos desenvolvidos pela GCI, os membros observaram a necessidade 

de modificar o material da estrutura, no intuito de que a montagem fosse agilizada. Desta 

maneira,  

 
as modificações estruturais sofridas ao longo do processo da Geodésica 

possibilitaram que a concentração se desse muito mais no nível da vivência 

com o outro, intensificando e diversificando suas atividades internas mais 

ligadas a coletividade e a imaterialidade de saberes compartilhados como 

catalizadora de múltiplas experiências. (KINCELER et al, 2015, p. 201) 

 

Segundo a entrevistada 1, atualmente, além da geodésica que está 

permanentemente instalada na UDESC, há duas geodésicas itinerantes. As atividades do 

coletivo que ocorrem na geodésica abrangem diferentes práticas que são realizadas de 

maneira dinâmica e simultânea, como por exemplo, “torno colaborativo, queima de 

cerâmica, confecção de tintura medicinal, tocatas musicais, microfone aberto, projeção 

de vídeos, almoços coletivos, hortas verticais etc” (KINCELER et al, 2015, p. 201). As 

atividades, de acordo com o entrevistado 2, ocorrem ao mesmo tempo: “no FIK, por 

exemplo, as oficinas aconteciam simultaneamente, então as pessoas podem chegar e 

decidir o que querem fazer, no tempo que querem fazer... não tem inscrição prévia para 

as oficinas”. Neste sentido, tais práticas criam um ambiente que sobrepõe espaços, 

“dando-lhe novos usos e significados, ao mesmo tempo em que aproximavam pessoas de 

diferentes formações culturais possibilitando trocas de afetos e experiências” 

(KINCELER et al, 2015, p. 201). 

Hoje, a geodésica passa por um momento de transição. Após a morte do professor 

José Kinceler, em 2015, o coletivo passar a trabalhar sem qualquer apoio (da 



universidade, de agências de fomento, etc), na medida em que os antigos projetos de 

extensão e pesquisa, dos quais vinham recursos para o trabalho do coletivo, foram 

descontinuados.  Segundo a entrevistada 1, 

 
Hoje não tem nenhum apoio, até pra comprar materiais... e estão vendo a 

necessidade de angariar recursos financeiros. Antes tinha os projetos de 

extensão, mas agora não tem mais. Até por isso a questão de pensar em um 

registro formal, para poder pensar em projetos. Agora se pensa em outro 

modelo, talvez um instituto.  

 

 Ainda assim, novos membros ingressaram no coletivo, os quais conheceram a GCI 

a partir do núcleo da UDESC. Conforme o entrevistado 2, a partir de 2018, com a 

homenagem ao professor José Kinceler no Festival Internacional de Arte e Cultura José 

Luiz Kinceler – FIK, que ocorreu na UDESC, o coletivo passou a receber novos contatos 

e demandas, tanto no espaço acadêmico e em dispositivos culturais tradicionais (como 

museus e galerias), quanto da comunidade e da prefeitura, interessados pela dimensão 

política e pública das ações artísticas desenvolvidas pelo grupo.  

 Agora, os integrantes do coletivo reúnem-se na casa de um dos membros nas 

quintas-feiras pela manhã e no mesmo dia, à noite, na geodésica que fica na UDESC, 

quando ocorrem as tocatas. A comunicação ocorre também através de grupos de 

mensagens, onde todos manifestam suas opiniões sobre as atividades do coletivo. Para 

ambos os entrevistados, a comunicação ocorre sem problemas, mesmo com diversas 

pessoas de diferentes vivências, pois a GCI trabalha com o diálogo. Além disso, segundo 

o entrevistado 2, no coletivo passa a existir um afeto e as pessoas tornam-se próximas, 

em uma relação de amizade. Ademais, segundo o entrevistado 2, “as pessoas que 

continuam ali, com todas as dificuldades, acreditam muito naquilo [propósito]”.  

 Entrando na questão das práticas do coletivo e olhando mais profundamente para 

as atividades que são desenvolvidas, podemos observar que a dimensão sensível ou 

estética é muito presente no fazer e no organizar da Geodésica. Nas práticas do grupo foi 

possível observar, na perspectiva do sensível, o conhecimento tácito, os artefatos e o 

ambiente físico e o juízo estético.   

 Com relação ao conhecimento tácito, isto é, o conhecimento sensorial, corporal, 

de difícil racionalização ou tradução em termos generalizáveis, geralmente caracterizado 

como saber-fazer (SCHIAVO e ANTONELLO, 2014, STRATI, 2007), algumas 

considerações podem ser tecidas no que concerne às práticas da GCI. Algumas ações do 

coletivo denotam um compartilhamento de saberes e práticas em diversos, não somente 

entre os membros, mas também com os transeuntes nas itinerâncias da GCI. Conforme 

Kinceler et al (2015, p. 204), na ação junto ao Museu Victor Meirelles, por exemplo, 

foram três dias de ação em que os presentes “puderam escolher entre uma ou várias 

atividades conforme seu desejo” em um “espaço de convívio e produção de sentido por 

meio da experiência”. Tais experiências, conforme os autores, incentivaram a criatividade 

compartilhada, a imaginação, a experimentação e o diálogo. 

 Outra experiência que aponta para o conhecimento tácito nas práticas do coletivo 

são as tocatas abertas que ocorrem no interior da geodésica. De acordo com o entrevistado 

2, a tocata aberta é um encontro de música coletiva e intuitiva que reúne músicos e não-

músicos para criar música coletivamente. Durante o encontro, em que as pessoas chegam 

e saem livremente, são disponibilizados instrumentos e objetos sonoros para livre 

experimentação.  

 
Acreditamos que a musicalidade é um dom de cada ser-humano e que é sempre 

possível ativá-la de modo prático, sem ter que passar necessariamente por um 

Ensino Formal. A missão da Tocata Aberta é empoderar os seres-humanos 



através da ativação dessa musicalidade que é nossa de direito. (TOCATA 

ABERTA, 2018) 

 

Não há música previamente definida, ela vai se formando na hora. Não há errar 

na tocata aberta e não é necessário possuir um conhecimento formal prévio sobre música, 

pois a musicalidade é explorada pelas pessoas no próprio ato de criação musical. Alguns 

dos instrumentos utilizados, desenvolvidos por Polo Cabrera, não tem nem mesmo um 

nome. Segundo o entrevistado 2, o Polo, tem em sua casa/ateliê muitos instrumentos que 

são especiais, mas em muitos casos nunca pensou em nome para os mesmos, só sabe seu 

som. 

 De forma semelhante, as demais atividades desenvolvidas pela GCI podem ser 

experienciadas por outras pessoas sem que haja necessidade de conhecimento formal para 

tal. Conforme o entrevistado 2, as práticas do coletivo procuram “potencializar a troca de 

saberes, incentivar a criatividade de forma complexa e transdisciplinar, instaurar 

proposições colaborativas, de ‘simultaneidade’”. Nesse sentido, na prática artístico-

pedagógica da GCI não é critério para quem oferece uma oficina o conhecimento formal 

ou explícito naquilo que propõe compartilhar, mas sim um desejo de “fazer arte como 

vida e vida como arte”. Um exemplo relatado pelo entrevistado 2 é a troca de saber com 

a comunidade. Na ação no morro das pedras foi feita uma oficina de pesca, dada por 

pescadores da comunidade para participantes da GCI e outras pessoas presentes. Na 

ocasião, o pescador mostra como segurar a rede, a posição das mãos, o jogo com o corpo 

e o ato do “lanço” da rede. Esse conhecimento lhe foi passado pelos seus familiares, que 

há gerações desenvolveram um conhecimento corporal para executar essa atividade, que 

não envolve só a relação com o objeto (a rede), mas também com o ambiente, a natureza. 
Relativamente aos artefatos, isto é, objetos, ferramentas, materiais de trabalho – 

tangíveis ou intangíveis (STRATI, 2007), observamos que as práticas artísticas envolvem 

forte relação dos artistas com seus materiais de criação. Esses materiais, que na GCI, 

envolvem a terra, a água, a madeira, as telas, as tintas, a câmera, dentre outros, 

proporcionam aos membros e à comunidade envolvida a possibilidade de desenvolver 

suas obras e a oportunidade de criar brechas no espaço-tempo que favoreçam a relação 

uns com os outros. A própria construção da geodésica (sua montagem e desmontagem 

durante as itinerâncias) proporciona um envolvimento dos membros com os materiais 

(madeira, ferro, bambu) que dão origem ao lugar onde se dão os encontros.  

 
  



Figura 1: Montando a geodésica 

 

 
 

Fonte: Foto da Geodésica Cultural Itinerante (2015) 

 

Importante ressaltar que os artefatos se relacionam com o corpo físico, muitas 

vezes, de maneira singular, por meio de uma consciência subsidiária. Essa consciência 

consiste “naquilo que é sentido no corpo pelo uso de um elemento não-humano, de forma 

que este elemento passa a ser percebido pelos indivíduos como parte de sua corporalidade, 

como extensão de seu corpo físico”, propiciando sensações diversas (SCHIAVO e 

ANTONELLO, 2014, p. 19). No caso da GCI, percebeu-se que o contato com a terra (ao 

pisar o barro para construir uma horta ou o estúdio da rádio Campeche), com a argila 

(para modelar a cerâmica), com os instrumentos da tocata (seja na sua construção, com 

argila, couro, trançado, ou no seu uso, deixando-se contaminar e transformar pela 

musicalidade extraída na relação pessoal com aquele artefato), com os ingredientes que 

darão origem a alimentos modelados em forma de geodésica ou com a câmera na mão e 

nos olhos, capturando um momento no espaço-tempo do fazer na GCI, há forte relação 

dos artistas e das pessoas com os artefatos, que passam a ser percebidos pelas pessoas 

como extensão de seu corpo. Segundo o entrevistado 2, na experiência da tocata, o contato 

com o instrumento juntamente ao estímulo dos sons e dos companheiros, assim como a 

sensação do toque, ativa dentro de si uma força, uma liberação da voz e do sentir. De 

forma semelhante, para o entrevistado 2, o ato do desenho e da pintura une o instrumento 

ao corpo para a expressão de um sentimento, que se expressa na criação.  

 
  



Figura 2: Oficina de Instrumentos Musicais de Cerâmica a partir de Moldes 

 

 
 

Fonte: Foto da Geodésica Cultural Itinerante (2018) 

 

No que concerne ao ambiente físico onde ocorre o fazer e o organizar do coletivo, 

conforme Kinceler et al (2015), as práticas são pensadas “em relação ao caráter de itinerância 

e de imaterialidade que é desenvolvida no interior geodésico mais que propriamente na sua 

estrutura física”. Essa noção de ambiente, ou espaço, segundo os autores, relaciona-se 

diretamente com a ideia de uma heterotopia por excelência, a qual alude a um navio:   
 

Um navio é um pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar, que existe por 

si só, que é fechado sobre si mesmo e que ao mesmo tempo é dado a infinitude 

do mar [...] em busca dos mais preciosos tesouros que se escondem nos jardins 

[...] é o grande escape da imaginação [...] em civilizações sem barcos, esgotam-

se os sonhos e a aventura é substituída pela espionagem, os piratas pelos 

policiais” (FOUCAULT, 2001 apud KINCELER et al, 2015, p. 206).  

 

Figura 3: Espaço interno da geodésica instalada na UDESC 

 

 
 

Fonte: Foto da Geodésica Cultural Itinerante (2018) 

 

De acordo com Kinceler et al (2015, p. 206), ao pensar no caminho trilhado pela 

GCI observa-se “inúmeras redes enquanto afetos e pensamentos, enquanto vetores de 

troca e variadas maneira de habitar o mundo. Sob esta ótica, o dispositivo passa a ser 



muito mais o coletivo no seu potencial humano do que em sua estrutura física”, a qual 

migra – itinera – pouco a pouco no sentido de pensar e agir no mundo. Essa é uma questão 

importante para o coletivo. Segundo a entrevistada 1, alguns têm confundido a geodésica 

(estrutura física) com a atividade fim do coletivo e “algumas pessoas entram em contato 

querendo alugar a estrutura”, o que fez até mesmo com que o coletivo chegasse a pensar 

em um novo nome, na medida em que seu fazer e pensar é muito maior do que a 

instalação. 

 
Figura 4: A geodésica itinerando: Semana da Alimentação Saudável (2017) 

 

 
 

Fonte: Foto da Geodésica Cultural Itinerante (2017) 
 

 Por fim, procurou-se observar nas práticas da GCI elementos do juízo estético, o 

qual “permite avaliar se alguma coisa é agradável ou não, se corresponde ao nosso gosto ou 

não, se nos ‘envolve’ ou nos deixa indiferentes, ou mesmo nos repugna” (STRATI, 2007, p. 

11). Fazem parte da compreensão do juízo estético os sentimentos, as percepções e os sentidos 

mobilizados pelas pessoas em seu processo de produzir e organizar, que podem ser 

observados através da beleza, do ritmo de trabalho, do humor, dos silêncios, do desconforto 

e da interação do corpo com elementos humanos e não-humanos (pessoas, objetos, odores, 

sons, etc) (SCHIAVO e ANTONELLO, 2014). 

 No caso da GCI foi possível observar que, com relação aos sentimentos, os 

membros mostram que quando estão realizando suas práticas artísticas há muitos 

sentimentos envolvidos e isso é algo importante para a conexão entre o coletivo e as 

pessoas que se relacionam com ele. Segundo o entrevistado 2, na arte-relação é muito 

importante “se soltar, se conhecer, se deixar tocar, sentir, transformar e contaminar”. 

Alguns dos sentimentos que aparecem com mais frequência na fala do entrevistado 2 são 

a amizade, o amor e a união, pois, segundo o mesmo, “independente da dificuldade a 

gente sempre fez tudo no amor. Precisa muita força de vontade”.  

 Kinceler et al (2015, p. 204), também assinalam que “a experiência vivenciada em 

função do carinho e cuidado que o outro tem com o público imerso no espaço geodésico 

permite que a aproximação ocorra de forma espontânea”. Corroborando, o entrevistado 2 

afirma que:   

 



a nossa prática tem a ver com a relação que a gente estabelece com o outro, 

com os amigos que a gente faz e as pessoas que a gente pode ajudar. É criar 

uma brecha no cotidiano, conviver com as comunidades, porque a arte 

relacional complexa tá preocupada com essas questões públicas... é como no 

caso da revolução dos baldinhos que eu te falei. 

 

 Outro sentimento importante é o desprendimento. Para o entrevistado 2, a arte 

relacional complexa envolve o outro, a participação do outro em algo, e não apenas a sua 

representação. Assim, nas práticas do coletivo a noção de improviso está muito presente. 

Na arte-relação, segundo o entrevistado 2, a construção é colaborativa, então “não tem 

plano, tu não sabe onde vai dar... é a vida ser arte e a arte ser vida”.  

 Com relação aos sentidos e percepções, isto é, as capacidades que permitem ao 

corpo interagir com o mundo exterior: pessoas, objetos, luzes, fenômenos climáticos, 

cheiros, sabores, sons, etc (SCHIAVO e ANTONELLO, 2014), vê-se que a GCI é um 

ambiente rico nesse sentido. Na tocata aberta, por exemplo, o corpo e a mente são 

estimulados pelos sons dos instrumentos e pelas vozes dos participantes. Há também um 

contato forte com a terra, no caso da cerâmica e das hortas. Os sentidos e percepções são 

ainda estimulados pelos cheiros e gostos, pois segundo Kinceler et al (2015, p. 203), usa-

se a GCI “não somente como espaço de atividades transdisciplinares, mas também como 

espaço de práticas cotidianas, como se alimentar e dormir”, ressignificando “práticas da 

esfera domiciliar e privada”.  

Ademais, a experiência estética se revela nas práticas do coletivo também 

visualmente, pela beleza. No piquenique ético-estético feito pelo coletivo no FIK 2018, 

por exemplo, a alimentação proporcionava uma experiência de relação com o outro e, ao 

mesmo tempo, uma experiência estética. As comidas do piquenique eram todas feitas com 

alimentos saudáveis e eram muito coloridas (em cores diversas). A composição da mesa 

lembrava algumas pinturas (como as de natureza morta, mas com um tom vivo, forte, 

recordando Di Cavalcanti). Algumas comidas (como os bolos e alguns pães) se 

assemelhavam a esculturas (alguns lembravam o formato da própria geodésica). 

 
Figura 5: Piquenique Ético-Estético da GCI no FIK 2018 

 
Fonte: Foto da Geodésica Cultural Itinerante (2018) 

 



REFLEXÕES FINAIS 

 

A partir das discussões da organização na modernidade e da possibilidade de 

repensar o modelo de organização formal cunhado nesse período a partir de outras lógicas 

e de outras formas de organizar, o objetivo do presente trabalho é analisar, por meio da 

experiência estética, o modo pelo qual um coletivo cultural independente, cujo propósito 

é a valorização da arte autoral e do fazer colaborativo, se organiza para fortalecer o 

cenário cultural em um ambiente de instabilidade que exige capacidade de resiliência. 

A partir do caso, identificamos no Coletivo Geodésica Cultural Itinerante diversos 

elementos da estética organizacional, como a forte presença dos sentimentos, sentidos e 

percepções, do conhecimento tácito como forma legítimo de troca de saber e experiência 

e do ambiente físico enquanto um elemento ou espaço de articulação entre os membros 

e, também, enquanto contraposicionamento ou heterotopia que abre uma brecha no 

cotidiano e realiza uma intervenção no real.  

Agora, além da identificação desses elementos do sensível é preciso tecer algumas 

considerações sobre a possível relação desses com a forma de organizar do coletivo. Pelos 

achados, observa-se que a organização do coletivo possui elementos bastante diferentes 

de uma organização burocrática: improviso, ausência de planejamento, ausência de regras 

objetivas, ausência de formalização, ausência de hierarquia e autoridade formal. Para sua 

organização (ou auto-organização, como definem), são elementos importantes o diálogo, 

o convívio, a tolerância, a colaboração, a criatividade, as trocas de experiências, os 

desejos e a preocupação com o contexto. Assim, pode-se inferir que o coletivo, em seu 

modo de organização, distancia-se de uma concepção moderna de organização formal e 

aproxima-se de uma concepção mais coletivista de organização (ROTHSCHILD-

WHITT, 1979).  

Além disso, o coletivo também apresenta proximidade com as características de 

organizações culturais, que segundo Holanda (2010, p. 4) adotam “alternativas para o seu 

modo de gestão distanciadas da visão de mundo do mercado e do modelo empresarial de 

organização” – racional-burocrático. Essas organizações possuem como características 

marcantes: associação à produção de cultura e ao interesse público; reunião de estoques 

de conteúdo cultural; importância em relação à reunião social das pessoas; produção de 

bens culturais e artísticos que possuem identidades, valores e significados e que 

influenciam a constituição de identidades pessoais (FLACH e ANTONELLO, 2001; 

VALENTE et al, 2007; HOFFMANN et al, 2009).  

De acordo com Bendixen (2010), organizações culturais, localizadas na esfera da 

criatividade, procuram se distanciar de uma abordagem que denomina “fria e 

desapaixonada”, pautada na objetividade e na racionalidade, uma vez que o pensamento 

racional seria frequentemente muito estreito para lidar com a inspiração e imaginação que 

permeiam essas organizações. Neste sentido, o coletivo se assemelha a esse tipo de 

organização, uma vez que é justamente a “paixão” ou “o amor pelo que fazem”, somados 

à união entre os membros e ao interesse social que constituem o sentido dessa 

organização. 

Partindo dos achados dessa pesquisa, podemos também fazer algumas reflexões 

sobre os limites e possibilidades da discussão de estética em estudos organizacionais, 

pensando-se a partir das discussões da estética contemporânea os possíveis pontos de 

reflexão e atenção para a teoria estética atualmente mobilizada pelos estudiosos de 

organizações. Assim, argumenta-se que além do reconhecimento da dimensão sensível, 

isto é, da identificação dos elementos da estética no fazer e no organizar descritos pela 

estética organizacional, é preciso pensar a estética como possuidora de um gesto de 



protesto, que re-politiza, e que demonstra a possibilidade de transcender os aparelhos que 

despolitizam a sociedade. 

A dimensão política da estética não é explorada pela estética organizacional, que 

dá maior ênfase ao reconhecimento de uma dimensão sensível que é apagada dos estudos 

em organização. No entanto, de acordo com Beyes (2008, p. 39, tradução nossa), “talvez 

seja precisamente o campo expandido da arte contemporânea e os inúmeros experimentos 

artísticos em ação nas cidades, que têm um potencial singular de questionamento, 

irritação e intervenção” nas formas habituais de organizar a vida. No caso da GCI, a 

associação entre estética e política se fez muito presente na medida em que, pautado na 

ideia de arte relacional complexa, o coletivo busca a “aproximação de um público que 

habitualmente não tem acesso aos espaços legitimados de arte”, como moradores de 

comunidades carentes e moradores em situação de rua, por exemplo (KINCELER et al, 

2015, p. 203).  

Conforme Kinceler et al (2015, p. 203),  

 
muitas vezes as pessoas implicadas em tais projetos provêm de situações 

socioeconômicas e culturais distintas. Ativar subjetividades reais e não aquelas 

que resultam de uma representação homogeneizante, nos faz conscientes de 

que a ordem imperativa que nos separa é apenas mais um condicionante. 

Estávamos abertos à experiência de atravessar as fronteiras que nos separam, 

não na tentativa de apaziguar nossas diferenças, mas movidos pelo desejo de 

conhecer o outro deixando-se afetar pelo prazer de se deslocar dos próprios 

limites pré-concebidos. Neste estado de espírito estávamos aptos a criar novas 

formas de relações que levem a níveis de coexistência e de contaminação sob 

a mais consistente troca de experiência. 

 

Neste sentido, o fazer do coletivo se coaduna com o pensamento de Rancière 

(2009, p. 11-12), para o qual “é no terreno estético que prossegue uma batalha ontem 

centrada nas promessas da emancipação e nas ilusões e desilusões da história”, 

significando que os atos estéticos, como configurações da experiência, “ensejam novos 

modos de sentir e induzem novas formas da subjetividade política” e uma proposta 

alternativa às autocracias.  

Os membros da GCI, enquanto mobilizadores de uma partilha democrática do 

sensível, ensejam novos modos de sentir, experenciar, organizar e fazer política por meio 

de seus atos de estética, oportunizando discussões públicas e deliberações na esfera da 

arte e da cultura e, consequentemente, da vida.   
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