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RESUMO 
O presente trabalho trata da técnica do détournement em projetos artísticos para o espaço 
urbano. Segundo o movimento de vanguarda Internacional Situacionista, o détournement 
consiste na subversão de elementos estéticos preexistentes para a materialização de um novo 
arranjo significativo. Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa que tem como objetivo 
identificar, analisar e discutir a utilização dos métodos situacionistas na arte contemporânea. 
O trabalho envolveu primeiramente a revisão dos textos do movimento e de alguns dos seus 
principais comentadores. Em seguida, realizou-se uma seleção de obras que exploram a 
técnica situacionista. Finalmente, foi feita uma análise de intervenções urbanas de Marcelo 
Cidade e de Gabriel e Tiago Primo, com base nos postulados de “Um Guia Prático para o 
Desvio”, escrito em 1956 por Guy Debord e Gil Wolman. Os resultados aqui apresentados 
ajudam a demonstrar a vasta difusão do legado situacionista na cultura visual contemporânea, 
além de sistematizar e discutir alguns dos fundamentos e procedimentos criativos da arte 
depois das vanguardas. 
 
Palavras-chave: Détournement. Internacional Situacionista. Intervenção Urbana. Arte 
Contemporânea. 
 
 
ABSTRACT 
The present work deals with the technique of détournement in artistic projects for the urban 
space. According to the movement of vanguard Situationist International, the détournement is 
the subversion of preexisting aesthetic elements for the realization of a new significant 
arrangement. This study is part of a research project that aims to identify, analyze and discuss 
the use of situationists methods in contemporary art. Firstly, the study involved the review of 
the texts of the movement and some of its key commentators. Then, there was a selection of 
works that explore the situationist technique. Finally, there was an analysis of urban 
interventions by Marcelo Cidade and Gabriel and Tiago Primo, based on the postulates of "A 
User's Guide to Détournement", written in 1956 by Guy Debord and Gil Wolman. The results 
presented here help to demonstrate the wide diffusion of the situationist legacy in 
contemporary visual culture, and systematize and discuss some principles and creative 
procedures of art after the vanguards. 
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 Introdução  

No campo artístico as chamadas "intervenções urbanas" podem ser entendidas como 

uma vertente da "arte urbana", "ambiental" ou "pública". Como o próprio termo indica, a 

"intervenção" tem como objetivo principal promover transformações no cotidiano a partir da 

inserção da arte no espaço público. A interferência do artista num determinado locus urbano 

muitas vezes convida o público à participação direta mediante estratégias de atuação 

performática e de apropriação de elementos estéticos preexistentes. Embora muitas vezes se 

aproxime de outras categorias como a de "instalação", "site specific" e "performance", esse 

tipo de arte que explora o espaço urbano pode ser definida como: 
[...] ação sobre algo, que acarreta reações diretas ou indiretas; ato de se envolver em 

uma situação, para evitar ou incentivar que algo aconteça; alteração do estabelecido; 

interação, intermediação, interferência, incisão, contribuição [...]. (Itaú Cultural). 

 Neste tipo de produção, o détournement situacionista, tal como formulado em "Um 

guia prático para o desvio" por Guy Debord e Gil Wolman (1956), tem sido vastamente 

explorado como uma técnica criativa fundamentada na reutilização de "qualquer elemento, 

não importa donde eles são tirados". Pretende-se assim produzir um "novo arranjo 

significativo" a partir de componentes "pré-fabricados". 

 Embora o uso do détournement na arte contemporânea esteja amplamente difundido, 

pouco se tem pesquisado sobre o tema nas artes visuais, sobretudo quando se observa o 

crescente debate das últimas décadas sobre a obra de Guy Debord e da Internacional 

Situacionista (IS) nas áreas de comunicação, sociologia e urbanismo. O estudo desse 

fenômeno vem então ampliar o conhecimento sobre procedimentos artísticos relacionados ao 

que Nicolas Bourriaud (2009) cunhou de "pós-produção". Para o teórico francês, a mais 

relevante produção artística desde os anos 1990 vem se baseando justamente em exercícios de 

reinterpretação, reprodução e reutilização de obras feitas por outros artistas ou designers.  

O presente trabalho de investigação seguiu quatro etapas principais: levantamento e 

revisão bibliográfica dos principais textos situacionistas e de teóricos contemporâneos que 

abordam o assunto; análise do conceito de détournement em comparação a outras técnicas e 

categorias similares; seleção das obras a serem analisadas; e, finalmente, análise das 

intervenções "Espaço entre" de Marcelo Cidade e "Casa da parede" de Gabriel e Tiago Primo.  

Além dessa introdução e das considerações finais, o presente artigo contém três outras 

seções que tratam, respectivamente, do conceito e dos princípios que regem a técnica do 

détournement situacionista, de aspectos metodológicos da pesquisa e, finalmente, das análises 

das obras selecionadas. 
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Détournement 

A IS iniciou suas atividades em julho de 1957, reunindo poetas, arquitetos, cineastas, 

artistas visuais, pensadores e ativistas em torno de uma vanguarda artística e política fundada 

na crítica à "sociedade do espetáculo" (JACQUES, 2003). Muitas das premissas deste 

movimento proveem, no entanto, do Dada e do Surrealismo (Cf. DEBORD, 1999, p. 133-135) 

– as  "vanguardas históricas" que vão inspirar a chamada Internacional Letrista, que acabaria 

se desdobrando na proposta situacionista de Guy Debord, Constant Nieuwenhuys e Asger 

Jorn (HOME, 2005).  

O diálogo dos letristas com outros grupos de vanguarda do pós-guerra criou, portanto, 

as condições para a fundação da IS. Membro fundador da Internacional Letrista, Guy Debord 

estreita laços particularmente com Asger Jorn do grupo CoBRA, que já havia fundado em 

1955, junto com o pintor italiano Pinot-Gallizio, o "Movimento por uma Bauhaus Imaginista" 

(Cf. JACQUES, 2003). A defesa comum da espontaneidade do gesto artístico associado ao 

ativismo político tornou-se então um dos principais catalisadores para a fusão desses dois 

movimentos que conformariam a Internacional Situacionista. 

 Os situacionistas passam a promover uma série de manifestos e intervenções urbanas, 

engajando-se em diversos movimentos de contestação da época, tais como as revoltas das 

comunidades negras nos Estados Unidos, as iniciativas dos conselhos operários na Espanha e 

na Argélia e os eventos de maio de 1968. Essa integração da arte com a política e o urbanismo 

consistirá num dos fundamentos do programa situacionista, regularmente divulgado pela 

revista Internacional Situacionista, que, entre 1958 e 1969, constitui-se no principal veículo 

das teorias e dos relatos das atividades do grupo (Cf. HOME, 2005).  

 Sempre manifestando uma crítica radical à cultura e à vida cotidiana como 

"mercadoria" e atuando nos limites da arte, da política e da legalidade até 1972, a IS esteve 

sempre sob a liderança de Guy Debord, que deixou como principal legado teórico o livro "A 

sociedade do espetáculo" (1967), através do qual discorre sobre as "pseudo-necessidades" 

criadas pela economia de mercado e sobre a natureza alienada do próprio cotidiano moderno. 

Aliada à crítica política, o movimento situacionista herdou da "Bauhaus Imaginista" e 

da Internacional Letrista uma prática cultural que nega a arte tal como concebida na 

modernidade, precisamente por se encontrar alienada do cotidiano concreto das cidades. Os 

situacionistas defendiam antes a vivência lúdica do espaço urbano através de "técnicas de 

passagem rápida por ambiências variadas", que constituíam verdadeiros exercícios 

exploratórios denominados de "deriva" (JACQUES, 2003, p. 65).  
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 Entre os principais textos situacionistas que versam especificamente sobre métodos de 

atuação política e cultural encontra-se "Um guia prático para o desvio". Nele se verifica a 

conceituação e a sistematização de práticas de apropriação como principal técnica para 

intervenção direta na realidade social. De maneira semelhante a outras manifestações 

vanguardistas como o readymade, o objet-trouvé e a assemblage, o détournement é o "desvio 

de elementos estéticos pré-fabricados" (DEBORD; WOLMAN, 1956) com vistas a promover 

um deslocamento dos seus significados e propósitos originais. Recontextualizar e subverter 

signos e objetos preexistentes com fins políticos constituiu-se no principal procedimento 

estético das vanguardas do século XX (Cf. BURGER, 1993, p. 101-134) e terminou 

difundindo-se por toda a cultura artística subsequente. 

Conforme o "guia" situacionista, o détournement, além de uma "arma cultural a 

serviço da verdadeira luta de classes" (DEBORD; WOLMAN, 1956), deve obedecer a certos 

"princípios" e "leis" que podem distinguí-lo de outros modos de apropriação estética. Após a 

contextualização histórica e a conceituação do método, Debord e Wolman (1956) apresentam 

dois tipos de "desvio": primeiro, o assim chamado "détournement secundário", caracterizado 

pelo uso de um elemento sem relevância em si que adquire novo significado a partir do novo 

contexto em que foi inserido; segundo, o "détournement abusivo", constituído de um 

elemento "intrisecamente significativo" que "toma uma dimensão diferente a partir do novo 

contexto" (DEBORD; WOLMAN, 1956).  

Os dois tipos de détournement implicam em quatro "leis" de uso: 
1. [...] o elemento (desviado) mais distante é aquele que contribui mais nitidamente à 

impressão global e não os elementos que diretamente determinam a natureza desta 

impressão;  
2. [...] as distorções introduzidas nos elementos (desviados) devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação direta 

com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos originais dos 

elementos;  

3. [...] quanto mais próxima de uma resposta racional, menos efetivo é um 

détournement;  

 4. [...] o détournement através da simples inversão é sempre o mais direto e o menos 

efetivo (DEBORD; WOLMAN, 1956).   

Além dos dois tipos apresentados e dessas regras de utilização, vale destacar que 

Debord e Wolman (1956) ainda apontam no "guia" o que se pode considerar como a terceira e 

mais ambiciosa modalidade de détournement: o "ultradesvio". Nesse caso, trata-se de um tipo 
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de "desvio" que intervém na vida social cotidiana a partir do deslocamento de palavras, 

gestos, vestuários e, sobretudo, de ambientes completos. 

Embora a materialização do détournement pelos situacionistas tenha permanecido 

relativamente incipiente, podemos identificar uma ampla ressonância desses procedimentos 

na arte contemporânea. As intervenções no espaço público teem particularmente se utilizado 

do "desvio" como principal meio de alterar situações urbanas estabelecidas. A partir de obras 

realizadas por artistas como Marcelo Cidade e a dupla Gabriel e Tiago Primo é possível 

vislumbrar a relevância desse método para todo o campo da produção artística dos últimos 

anos. 

 

Aspectos metodológicos 

Na primeira etapa da pesquisa, levantou-se e discutiu-se alguns dos principais textos 

situacionistas, bem como trabalhos "pré-situacionistas" e "pós-situacionistas" 

(SITUATIONIST INTERNATIONAL ONLINE). Dos "pré-situacionistas" foram estudados 

os manifestos do grupo CoBrA (escritos entre 1948 e 1949), os textos letristas (produzidos 

entre 1952 e 1956) e as críticas da "Bauhaus Imaginista" (realizados entre 1956 e 1957). Dos 

textos pesquisados da IS destacam-se, além de "Um guia prático para o desvio" (1956), 

textos-chave como a "Teoria da deriva" (1958), "Teses sobre a revolução cultural" (1958), 

"Manifesto Internacional Situacionista" (1960) e "A sociedade do espetáculo" (1967).  

Os trabalhos considerados "pós-situacionistas" foram elaborados sobretudo nos anos 

1990s por autores e coletivos de artistas e ativistas que retomam muitos dos princípios 

estabelecidos pela IS. Ganhou especial relevância o "Anarchitecture" do grupo Space 

Hijackers (s.d.), "The ABC of Tactical Media" de David Garcia e Geert Lovink (s.d.) e "The 

Language of Tactical Media" de Joanne Richardson (2002).  

A etapa de delimitação do campo investigativo foi realizada a partir do exame de 

editais de instituições públicas de fomento à arte, já que raramente museus e galerias investem 

em intervenções urbanas. Foram levantados três editais governamentais (Fundação Joaquim 

Nabuco/PE, Spa das Artes/PE e Paço das Artes/RJ), dois salões de arte (Salão de Arte de 

Pernambuco e Salão de Arte de Espírito Santo), um edital de residência artística (Laboratório 

de Novas Mídias/SP) e, por fim, a Mostra Anual de Performance Arte VERBO da Galeria 

Vermelho/SP.  

Desse universo foram observados 68 nomes de 8 Estados do País (PE, RJ, SP, ES, CE, 

SC, MG e DF). Paralelamente foi considerada a possibilidade de pesquisar coletivos de arte a 

partir do CORO – Coletivos em Redes e Ocupações – que abriga em seu site 
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(www.corocoletivo.org) vários grupos artísticos, iniciativas independentes, espaços 

autogestionados, ações continuadas etc. A atenção especial dada aos coletivos partiu da 

constatação de que tais grupos investem constantemente em intervenções no espaço urbano. 

Do conjunto de coletivos levantados foram pré-selecionados um total de vinte.  

Depois dessa seleção preliminar fez-se ainda necessário realizar leituras sobre 

questões técnicas e estéticas relacionadas aos diversos procedimentos de "apropriação". Em 

seguida foi feita uma compilação de verbetes como "colagem", "readymade", "assemblage", 

"objet-trouvé" e "fotomontagem" com o objetivo de explicitar as diferenças e semelhanças 

entre métodos criativos semelhantes. 

A partir dessa compilação dos verbetes, cerca de dez obras foram preliminarmente 

selecionadas e avaliadas a partir de certas noções apresentadas em "Um guia prático para o 

desvio", tais como "original" desviado e os "métodos", as "categorias" e as "normas de 

aplicação" do détournement. A sistematização desse processo acabou se constituindo num 

importante procedimento para o próprio trabalho de seleção de obras a serem analisadas 

futuramente. O détournement em intervenções urbanas foi finalmente identificado e analisado 

nos trabalhos "Espaço entre" de Marcelo Cidade e a "Casa da parede" da dupla Gabriel e 

Tiago Primo. 

 

 Intervenções 

"Intervenções urbanas" são usualmente projetos artísticos efêmeros, cujos registros como 

fotografias e vídeos são notoriamente secundários em relação à experimentação direta do 

trabalho. Um dos problemas em relação às análises de tais obras e experiências é justamente a 

falta de referenciais sólidos sobre o local, os participantes e os processos desenvolvidos. A 

falta dessas informações acaba muitas vezes por comprometer a contextualização e 

compreensão das intervenções. Essas dificuldades foram parcialmente superadas pelo caráter 

mais formalista do método de análise adotado.  

 A intervenção "Espaço entre" consiste primeiramente em instalar no espaço público 

uma estrutura metálica semelhante ao de uma banca de revistas. Trata-se de um quadrado 

delimitado por portas corrediças largamente utilizadas em estabelecimentos comerciais. No 

espaço supostamente interior do ambiente criado encontra-se elementos visuais característicos 

do "grafite", manifestação cultural amplamente espalhada pelos muros dos grandes centros 

urbanos.  
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Figura 2: Espaço Entre. 

Fonte: Marcelo Cidade (2008). 

Pelo menos dois elementos "desviados" constituem esta obra. O primeiro 

aparentemente corresponde a uma banca de revistas. No entanto, sabendo-se que a estrutura 

não tem condições físicas de abrigar qualquer tipo de mercadoria, pois não possui paredes 

fixas, o primeiro elemento "desviado" trata-se, na verdade, apenas de uma certa "idéia" de 

banca de revistas. Tal procedimento coloca a obra em sintonia com a segunda "lei de uso" do 

détournement apontada no "guia prático para o desvio": 
[...] as distorções introduzidas nos elementos (desviados) devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação direta 

com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos originais dos 

elementos (DEBORD; WOLMAN, 1956). 

 Embora os elementos que constituem e caracterizam a obra – o metal, as portas 

corrediças e as dimensões do arranjo espacial – nos façam lembrar de uma banca de revistas, a 

configuração e o funcionamento final da estrutura inviabiliza sua plena realização. Temos 

aqui apenas uma "lembrança semi-consciente" dos componentes físicos "originais" que 

constituem uma banca, indicando, assim, um "desvio" que tem seu impacto diretamente 

relacionado à memória do apreciador.  

 O segundo "desvio" é definido pela utilização do "grafite" no espaço interior da 

estrutura, em vez de ter sido aplicado em suas superfícies externas, usualmente associadas à 

dimensão pública da cidade. Ao ganhar um novo significado apenas pela mudança de 

contexto de aplicação de um determinado elemento, tal "desvio" torna-se mais direto, mas 

igualmente menos efetivo, conforme assinala a última "lei de uso" do "guia" de Debord e 
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Wolman. É importante ressaltar que esse deslocamento do "grafite" não garante uma completa 

impressão de "desvio", uma vez que esse tipo de linguagem visual encontra-se completamente 

disseminada em todo tipo de espaço urbano, inclusive em espaços internos e privados.  

 Os desvios acima apontados justificam em grande medida o próprio título da obra: 

"Espaço entre". A caixa metálica proposta não é exatamente uma banca de revista, mas 

apenas um espaço que indica a presença virtual desse tipo de equipamento e que, além disso, 

exibe um tipo de pintura que normalmente é executada no exterior dos recintos. Assim como 

o ambiente gerado está "entre" o espaço público da cidade e o espaço privado da banca de 

revistas, o grafite aqui mostra-se também como pintura "entre" espaços.  

Finalmente, vale ressaltar que a intervenção de Marcelo Cidade é basicamente 

composta de dois "desvios menores", ou seja, da recontextualização de elementos desviados 

sem "significados intrínsecos": primeiro, a caixa metálica que remete a uma simples banca de 

revistas e, segundo, um "grafite" anônimo pintado dentro da caixa.  

Já na proposta de Gabriel e Tiago Primo, observa-se na parede lateral externa de um 

casarão um ambiente habitado verticalmente com vários móveis instalados. Para os passantes 

o estranhamento é imediato, pois os móveis não se apoiam no piso do espaço interior de uma 

sala. Quadro, sofá, mesa, cômoda, estante, cama, rede e até um gramofone encontram-se, em 

contraste, fixados na parede, desafiando a lei da gravidade.  

 

 
Figura 3: Casa da Parede. 

Fonte: Gabriel e Tiago Primo (2009). 
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De acordo com Debord e Wolman (1956), tal détournement pode ser também 

enquadrado como um "desvio menor", por ser realizado com elementos que não têm 

importância cultural em si mesmos, extraindo seus novos sentidos a partir do novo contexto 

em que se inserem. Assim, essa proposta artística adquire significado sobretudo pelo 

deslocamento de um ambiente usualmente estabelecido num plano horizontal do espaço 

doméstico. Tal desvirtuamento das relações convencionais entre interior/exterior e 

horizontalidade/verticalidade efetuada pelos artistas acaba sendo também reforçado pela 

própria possibilidade de um ambiente caseiro ser habitado por um público anônimo.  

Cabe assinalar que a ocupação de um espaço definido pelo "desvio" de objetos 

vulgares pode fazer dessa intervenção o que Debord e Wolman (1956) chamaram de 

"ultradesvio", na medida em que não apenas configura uma ambiência completa mas 

apresenta um potencial para a alteração do próprio funcionamento da vida social cotidiana:  

“[...] quando alcançamos à fase de construir situações — a meta última de toda 

nossa atividade — todo mundo será livre para deturnar situações inteiras mudando 

deliberadamente esta ou aquela condição que as determina” (DEBORD; WOLMAN, 

1956). 

  

 Considerações finais 

O uso do "desvio" tal como aqui apresentado mostra-se como uma condição 

aparentemente indispensável para a própria realização de intervenções urbanas, uma vez que 

grande parte desse tipo de proposta tem como objetivo exatamente provocar alterações e 

novas interações em situações preexistentes.  

Embora essas análises preliminares tenham se fundamentado em "Um guia prático 

para o desvio", que em certas passagens se mostra conceitualmente pouco rigoroso, outros 

estudos sobre o détournement na arte contemporânea exigirão uma problematização mais 

aprofundada de certas noções como as de "original" e "elementos pré-fabricados". 

 Além disso, é importante salientar que as análises poderiam ser enriquecidas se as 

obras aqui discutidas pudessem ter sido observadas diretamente. Tal limitação apenas 

explicita um dos grandes desafios para a pesquisa de uma certa produção artística pautada 

precisamente pela efemeridade.  

 Finalmente cabe destacar que mesmo diante dessas dificuldades metodológicas, este 

estudo preliminar cumpriu em grande medida seu objetivo inicial, que era realizar análises 

sobre a técnica situacionista do "desvio" na arte brasileira recente, mas que tem se mostrado 

como um traço da própria cultura material contemporânea. 
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