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CIDADE, CRIAÇÃO E RESISTÊNCIA1

Milena Durante
Artista plástica, mestre PPG Arquitetura e Urbanismo/UFBA

A seção para que escrevo deve tratar sobre modos 

de fazer/conhecer a cidade: para quê precisamos 

de ferramentas, para construir o quê? Muitas coi-

sas, mas a primeira coisa que a palavra ferramen-

taria (nome anterior desta seção da revista) me 

trouxe à cabeça foi a palavra luta, que terá um pa-

pel importante nesse texto, assim como os modos 

de fazer e conhecer a cidade – que são muitos, in-

finitos, tanto quanto existem infinitas pessoas, to-

das que delas fazem seu lugar de vida – a cidade 

basicamente é isso, o lugar de construção e inven-

ção de vida das pessoas. Ela, certamente, é não só 

atravessada, mas também, constituída em todas 

as suas dimensões por muitas outras instâncias 

e campos de forças e poder, mas primeiramente, 

constitui-se como lugar de construção de vida 

das pessoas. Se compreendermos que a criação 

abrange também a criação de modos de vida, 

além da criação de artes e textos, criamos as ci-

dades dia a dia, continuamente. A essa criação de 

modos de vida, podemos também chamar cultu-

ra, bem como aquela da criação de artes e textos.

experiencias^
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Podemos dizer que vivemos num mundo capita-

lista, ou capitalístico, cujos modos de política do 

desejo no campo social, de produção da subjetivi-

dade e das relações2 são basicamente os mesmos 

em suas mais variadas localizações e que essas 

formas são em si ou tendem à produção de escas-

sez e à exploração tanto do trabalho quanto des-

sas mesmas criações num sentido de alimentar-se 

a si própria, concentrando as riquezas produzidas 

entre pouquíssimas pessoas. Assim, podemos 

também compreender que as diferentes formas 

que o sistema capitalístico toma trabalham no 

sentido de se apropriarem dessa força de inven-

ção sempre presente e em renovação – nos levan-

do à questão de como será possível nos reapro-

priamos dessa força de resistência que já existe e 

já está dada.

A extração ou a manobra dessas forças já acon-

tece pelo próprio sistema capitalístico, assim, 

acredito ser necessária a criação de resistência 

(também no sentido de invenção) e a cultura de 

resistência (também no sentido de agricultura, de 

cultivo) de modo que sejam capazes de perma-

necer em contínua recriação e tenham força para 

resistir às críticas que apenas mobilizam aquilo 

que nelas “falta”, aquilo que nelas existe como não 

pertencente à “esfera da resistência”. Entretanto, a 

vida e o mundo não são divididos em esferas nem 

em áreas do conhecimento; essas esferas e áreas 

são posteriormente criadas e em muito servem ao 

sistema capitalista.

As lutas, as resistências, acontecem na vida, no 

mundo, nos mais diferentes mundos em que 

coexistem diversas camadas de poderes, de rea-

lidades. Vivemos em mundos em que as pessoas 

também são separadas em esferas e camadas 

que as dividem em gênero, em raça, em classe, 

no espaço e de muitas outras maneiras e, a partir 

dessas esferas são tratadas de formas diferentes 

por esse sistema, por vezes de forma clara, em 

outras de forma escamoteada ou silenciosa. Assim 

como são autonomizadas em esferas e em áre-

as do conhecimento todas as criações, de forma 

que fiquem separadas em categorias: como por 

exemplo, algumas coisas são consideradas arte 

enquanto outras coisas são consideradas loucura, 

a depender do ponto de vista e/ou da época, dos 

sistemas vigentes.

Entretanto, assim como as criações perdem po-

tência política quando autonomizadas em esfe-

ras e áreas do conhecimento, também as pessoas 

quando separadas, perdem em potência política, 

como as lutas quando não conjugadas, perdem 

em força. As diversas lutas que reexistem a partir 

de diferentes lógicas do pensamento dominante 

(espacial, de gênero, de classe, de raça etc.) mui-

to têm em comum e muito se fortalecem quando 

entrecruzadas em desejos, objetivos e ações. E en-

tão, novamente, a cidade muitas vezes é o lugar 

dessa separação em esferas, mas certamente tam-

bém é e pode ser cada vez mais no sentido de ser 

transformada em lugar dos encontros das pessoas 

e de suas lutas por mais vida, mais tempo, mais 

trabalho e criação para si próprios.

Compreendendo a partir desse ponto de vista, 

conjugar a criação e os modos de fazer na cidade 

constituem uma luta também, uma luta bastante 

potente e de certa forma urgente. Entretanto, os 

resultados dessa luta, dessas criações, dessas in-

venções e possibilidades não poderão ser “conta-

bilizados” a curto prazo a partir da urgência que se 

desenha – assim como aqueles de todas as lutas, 



192

eles existem com profundidade apenas estendi-

dos no tempo e assim vão-se construindo. Dessa 

maneira, faz-se importante que se atualizem atra-

vés de novas e velhas vozes, de diferentes ruídos 

e falas, de todos os entrecruzamentos possíveis, 

em constante existência, permanência, mutação 

e transmutação.

Para que isso continue se dando, como já vem 

ocorrendo, é importante que esses campos e es-

paços de luta e criação tenham também neles 

mesmos, sejam constituídos de alegria, possi-

bilidade de convivência, amizade e amor, além 

das críticas participantes, atuantes (e não apenas 

construtivas) e principalmente não apenas des-

mobilizadoras. O capitalismo por si só já é um 

grande desmobilizador de lutas e não precisamos 

de mais que ele próprio para isso. Que possam ser 

lugares de convivência, existência que consigam 

extrapolar as formas de relação que também em 

tanto favorecem ao capitalismo – como aquelas 

da família e do trabalho.

E então começa meu próprio desejo de viver a 

cidade através da criação e em grupo, ou seja, or-

ganizada e desorganizada, em convívio com suas 

questões profundas, com suas pequenas ques-

tões cotidianas e delas, tirar alimento para a cria-

ção coletiva, fortalecendo múltiplas vozes para 

que essa criação possa deixar alguma coisa, fazer 

sentido e contaminar mais pessoas. Essa história, 

para mim, torna-se cada vez mais importante e 

profunda, a partir de minha participação no Salão 

de Maio, que aconteceu pela primeira vez na cida-

de de Salvador, em 2004, organizado pelo grupo 

GIA (Grupo de Interferência Ambiental) e realiza-

do novamente em 2005.

O Salão de Maio foi um encontro de pessoas dis-

postas a realizarem coletiva ou individualmente 

propostas e criações suas nas ruas de Salvador 

durante cerca de uma semana. Dessa participa-

ção surge o grupo EIA, (Experiência Imersiva Am-

biental), cujo objetivo era realizar justamente um 

encontro semelhante, com a mesma potência 

encontrada no encontro de Salvador. Através de 

um excerto de minha dissertação chamada Ações 

coletivas na cidade: criação, desejo e resistência, 

podemos observar a importância que a vivência 

do Salão de Maio teve na construção da experiên-

cia em São Paulo:

“O grupo GIA, em sua organização e sua ética, 

no ponto de vista desta dissertação, utiliza-se de 

maneira inteligente de algumas estruturas do sis-

tema da arte, como, por exemplo, de partes do 

esqueleto de organização de um Salão, sem com-

pletamente absorver sua lógica, mas conseguin-

do agir em consonância com seus desejos, en-

quanto promove diferenciações essenciais como 

a localização dos trabalhos nas ruas, novas formas 

de seleção, uma reinvenção dos seus propósitos 

dos salões que inclui uma nítida preocupação com 

a criação de condições para um encontro frutífero 

e fecundo, além de uma abertura para aproveitar 

as potencialidades de cada proposta.

A participação de alguns futuros integrantes do 

EIA nessa experiência fez com que permaneces-

se o desejo de seguir realizando proposições 

tanto individuais quanto coletivas. Entretanto, 

a criação que se dava exclusivamente tendo em 

vista as predeterminações do sistema da arte e de 

seus modelos de circulação, validação e encon-

tro existentes não parecia mais suficiente nem 

instigante, após a experiência do Salão de Maio 
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e a constatação de que era possível realizar um 

encontro dessa forma, com um grupo não mui-

to grande, formado naquele momento em sua 

maioria por estudantes e ex-estudantes de artes 

plásticas da UFBA e sem grandes financiamentos.

Também não parecia mais possível realizar nas 

ruas ações e trabalhos que não levassem em con-

ta os diferentes atravessamentos e realidades da 

cidade, pois a experiência de encontro com a ci-

dade de Salvador (sendo para muitos a primeira 

viagem à cidade) havia sido intensa e bastante di-

versa de uma experiência turística – os trabalhos 

foram realizados em diferentes partes da cidade, 

fazendo com que os interessados em acompanhar 

a realização das propostas tivessem, ainda que di-

minuta, por sua curta duração, uma experiência 

múltipla de Salvador.”

Assim, seis meses depois do Salão de Maio, acon-

teceria a primeira Experiência Imersiva Ambiental 

em São Paulo. Através de uma parte dessa mesma 

dissertação, podemos observar brevemente como 

se realizou uma pequena parte da primeira edição 

do encontro – que continuou existindo até 2008:

“A semana começou com uma festa aberta ao 

público e divulgada na internet, no Cuca, mes-

mo local de realização do debate, onde foram 

distribuídas cópias da programação e onde to-

dos puderam se conhecer e se aproximar para a 

realização dos trabalhos, que começariam no dia 

seguinte. Quando se iniciaram as ações, diversas 

outras questões coletivas começavam a surgir, al-

gumas já previamente pensadas mas que precisa-

vam ser constantemente recriadas e atualizadas, 

como a organização das saídas, pontos e horários 

de encontro, diferentes possibilidades de gasto 

de cada um, transporte, entre outras questões, 

que passaram a ser discutidas num grupo agora 

maior, formado não só pelos organizadores, mas 

também pelos proponentes, muitas vezes de ou-

tras cidades e que se encontravam em São Paulo 

pela primeira vez. A negociação coletiva desse 

pequeno “bando”, cujo número variava entre 20 

e 30 pessoas vagando pela cidade praticamente 

o dia todo, foi uma intensa experiência de ami-

zade, de contato, mas também, de pesquisa, de 

investigação da cidade e de reinvenção de formas 

de se viver coletivamente.

Além da experiência coletiva, as diferentes 

percepções e sensações que se desenhavam 

através das múltiplas narrativas em conversas 

posteriores, quando todos se reuniam ao fim do 

dia, também eram uma forma de confronto com 

novos atravessamentos. Recebemos e realizamos 

diversos projetos e propostas de pessoas que 

nunca haviam realizado trabalho algum na rua, 

embora tivessem o desejo, por falta de compa-

nhia e medo de realizá-los sozinhas ou de circular 

por certas partes da cidade – isso nos foi relata-

do incontáveis vezes durante todos os anos de 

atuação, inclusive por moradores de São Paulo.

Cerca de 50 ações foram realizadas – algumas 

não aconteceram devido à chuva, outras por não 

comparecimento dos proponentes. Outras foram 

parcialmente impedidas, como no caso da ação 

do grupo Dragões da Gravura. A proposta chama-

va-se Retratos Gravados e consistia na realização 

de pequenas gravuras que tinham como desenho 

retratos dos passantes ou habitantes de algum lu-

gar. Após a gravação, os retratos seriam impressos 

na hora e entregues às pessoas que posaram. O lo-

cal escolhido pelo grupo organizador foi o Termi-

nal Rodoviário da Barra Funda, pois, além de haver 
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uma estação de metrô no local, o que facilitaria 

o transporte para ações anteriores e seguintes, a 

ideia de poder conversar com futuros ou recen-

tes viajantes parecia se combinar intensivamen-

te com a ideia de um retrato e uma memória de 

viagem, parecia capaz de gerar boas conversas e 

encontros. Os integrantes do Dragões da Gravura 

também consideraram a escolha do local interes-

sante; entretanto, a imagem poética das conver-

sas com viajantes e seus retratos feitos desfez-se 

completamente enquanto se tentava realizar a 

ação na rodoviária.

As pessoas que estavam filmando ou fotografan-

do, inicialmente, foram impedidas pela equipe de 

administração e de segurança de registrar ima-

gens, o que não comprometeria a ação e foi pron-

tamente atendido. Em seguida, o grupo foi impe-

dido de utilizar os materiais de gravura (pequenas 

placas de linóleo e espátulas de corte chamadas 

goiva), depois foi proibido de abordar pessoas, 

ainda que nada estivesse sendo comercializa-

do – o que era e ainda é proibido de ser feito por 

indivíduos sem prévia autorização –, nem mesmo 

contribuições estivessem sendo pedidas para a 

realização das gravuras, e, finalmente, foi impedi-

do de desenhar dentro da rodoviária, ainda que 

usando apenas lápis.

Enquanto algumas pessoas do grupo tentavam de 

alguma forma driblar a segurança para poderem 

desenhar, um dos integrantes do EIA foi conversar 

com um dos responsáveis pela administração, que 

exigia uma autorização do grupo para a realização 

do trabalho no local, o que não existia. Se, a 

princípio, a escolha da rodoviária (um dos poucos 

locais escolhidos que não eram nem na rua nem 

na calçada) parecera uma boa ideia por ser um 

lugar “de livre acesso” ou semipúblico, logo perce-

beu-se que, em termos de vigilância, a rodoviária 

muito se assemelhava a um shopping center ou a 

uma casa noturna, todos com regras próprias que, 

às vezes, não estão de acordo nem mesmo com 

a Constituição, o que acontecia igualmente no 

metrô, em frente a bancos, em frente a prédios de 

escritórios ou residenciais. Essas discussões, algu-

mas vezes criadas apenas para durar o suficiente 

de modo a impedir que a ação fosse realizada, 

geralmente culminavam na tentativa de expulsão 

ou na desistência do grupo, após a realização da 

ação ou o esgotamento de todos. Em outros ca-

sos, os enfrentamentos levavam ao chamamento 

da polícia por comerciantes ou passantes ou à 

aparição da polícia, atrapalhando e desmobili-

zando as ações e os participantes. Essas práticas, 

de alguma forma, iam-se somando ao repertório 

de táticas do grupo para o enfrentamento das 

aparentes impossibilidades da cidade, buscando 

formas em que a força coletiva pudesse de fato 

incidir e modificar situações, o que nem sempre 

acontecia.

Assim, o grupo vai de algum modo realizando o 

que pode ser compreendido como um exercício 

de possibilidade na cidade, ou melhor, exercendo 

algumas possibilidades da cidade, enquanto vai 

percebendo diversas impossibilidades também. 

Nenhuma delas é estanque, nem há regras rígidas 

que são “descobertas” e agora são definitivamen-

te sabidas; elas variam, dependendo de quem as 

pratica, como, em que lugar, em que horário. As-

sim, em grupo vai se construindo uma forma de 

encontrar brechas e fendas nessa aparente dure-

za e impossibilidade total da cidade, vão-se en-

contrando lugares e companhias com quem fica 

possível ir ao encontro dos desejos de criação.
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No sentido de criação coletiva, um trabalho que 

ofereceu uma experiência interessante chamava-

-se Alvo e foi enviado por Algacir Almeida, do 

Paraná, que não pôde comparecer pessoalmen-

te. O objetivo de seu trabalho era colar o alvo em 

frente ao edifício Copan, pois Algacir gostaria de 

chamar a atenção, de algum modo, e questionar 

os preceitos da arquitetura de Oscar Niemeyer. 

Entretanto, o grupo, em primeiro lugar, não en-

controu espaço suficiente nem as condições 

necessárias para colar o alvo ali – o lugar estava 

cheio demais e não haveria um mínimo de tem-

po para secar antes que as pessoas pisoteassem 

e tudo se transformasse num amontoado de pa-

pel e cola. Em segundo lugar, o grupo pensou 

que a construção do Minhocão (Elevado Costa e 

Silva) seria alvo mais imediato de críticas e ques-

tionamentos do que a arquitetura do Copan, es-

pecificamente. Localizado também no centro, o 

Minhocão é um elevado criado e construído na 

prefeitura de Paulo Maluf,3 que em muito piorou 

as condições dos moradores daquela região do 

centro – aumentou a quantidade de carros cir-

culando na altura da janela de muitos prédios da 

região, piorando a poluição e o barulho, além de 

impossibilitar a circulação de pedestres. Assim, o 

alvo foi instalado no local num domingo, dia em 

que não há circulação de carros, e pôde perma-

necer pelo menos naquele dia, numa recriação 

coletiva da ação de Algacir que, em comunicação 

posterior, afirmou ter gostado do lugar escolhido 

para a realização do seu trabalho, embora tenha 

estranhado essa escolha a princípio.

Um outro trabalho cujas táticas de organização 

foram bastante complexas foi a ação Marulho 

proposta por Floriana Breyer, também integrante 

do grupo organizador. Sua proposta era entrar de 

bote no lago do Ibirapuera para fazer uma limpe-

za simbólica do lago apodrecido. Breyer imagina-

va que seu trabalho não seria aceito, mas o gru-

po todo aceitou realizá-lo durante a reunião de 

seleção, organizando-se de modo a tentar evitar 

aqueles que poderiam ser os maiores perigos, na 

opinião do grupo: segurança daqueles que entra-

riam (ela mesma acompanhada de Flávio Macha-

do) num lago em que eram despejadas enormes 

quantidades em litros de esgoto por minuto, bem 

como de alguma consequência jurídica. O grupo 

também compreendia que era possível que ocor-

resse uma tentativa violenta de impedimento 

da ação e, por isso, organizou-se de modo a en-

contrar apoiadores e observadores para a ação. 

Achando que dessa forma poderia talvez evitar 

algum ato de violência, procedeu ao recolhimen-

to de assinaturas para um abaixo-assinado a res-

peito da situação do despejo de esgoto no lago 

e à distribuição de panfletos com informações 

acerca desse processo. A ação não foi impedida, 

em primeiro lugar, porque nos pareceu não haver 

meios de retirá-la do lago uma vez lá dentro e, tal-

vez, para não se chamar ainda mais atenção para 

a situação do despejo de esgoto nas águas, como 

já estava acontecendo com a entrada no lago e o 

crescente interesse das pessoas pelo panfleto em 

busca de explicação para o acontecimento. Assim, 

cada ação ia nos mostrando um pouco mais sobre 

as complexidades e especificidades da cidade, de 

um bairro, de uma quadra, de um espaço peque-

no ou maior, que compreendiam as várias cama-

das de todas as forças e poderes que neles inci-

diam, assim como todas as forças e poderes que 

poderíamos nós incidir nesses espaços.

Outra ação que foi considerada pelo grupo or-

ga nizador como complexa, na reunião de prepa-
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ração, foi a ação intitulada Celebridades Armadas, 

do grupo Cesvim, do Rio de Janeiro, que consis-

tia na colagem de lambe-lambes (ou cartazes) 

digitalmente modificados contendo imagens de 

pessoas e personagens famosos de emissoras 

da televisão brasileira como Adriane Galisteu, 

Angélica, Dado Dolabella, Gugu, Padre Marcelo 

etc. portando revólveres, metralhadoras, carabi-

nas e armas de fogo em geral, em muros espa-

lhados por diversas partes diferentes da cidade. 

Havia uma insegurança em relação ao uso da ima-

gem de pessoas conhecidas e de uma forma que 

poderia ser considerada difamadora; entretanto, 

não houve nenhum indício de repercussão que 

pudesse levar a alguma consequência judicial, o 

que era o maior receio do grupo. Muitos dos carta-

zes eram arrancados por passantes enquanto ain-

da estavam molhados e essa foi uma repercussão 

interessante, a defesa que os próprios transeuntes 

faziam da imagem dessas “celebridades armadas”.

Muito interessante, também, foi a ação ou perfor-

mance chamada João e Maria, proposta pelo gru-

po Buraco, de São Paulo, que aconteceu em frente 

a uma praça num importante centro comercial 

da Vila Nova Conceição, bairro distintivamente 

rico localizado na zona sul de São Paulo, cerca-

do de grandes escritórios, bancos e empresas. 

As integrantes do grupo permaneceram durante 

várias horas dentro de um enorme saco de lixo 

que às vezes se movimentava, por conta de seu 

próprio movimento, e muito pouca gente notou. 

Os próprios seguranças particulares dos bancos 

ao redor não haviam percebido o enorme saco 

de lixo e estavam muito mais preocupados com 

a filmagem que estávamos realizando no local, 

tentando nos impedir de filmar, mesmo na rua, 

por vezes, de forma agressiva, ainda que todos 

os lugares daquele região fossem equipados com 

câmeras de vigilância, sendo estas, inclusive, as 

responsáveis por terem-nos encontrado filmando 

do lado de fora dos estabelecimentos.

É importante notar que esse era nosso primeiro 

ano de atuação, portanto, nossa noção das pos-

sibilidades da cidade ou de, pelo menos, cada 

parte da cidade dependia basicamente de nossa 

própria experiência individual, de nossas carto-

grafias ou corpografias individuais, que foram aos 

poucos, a partir das ações, sendo reescritas, sendo 

interseccionadas e, por outro lado, sendo com-

pletamente transformadas, testadas, flexionadas, 

embora em algumas vezes confirmadas ou ex-

pandidas, mas certamente sendo reconstruídas a 

partir da perspectiva coletiva, que, na maioria dos 

casos, mostra-se bastante diferente da individual.”

Entre 2005 e 2008, três novas edições do encontro 

foram realizadas pelo grupo, bem como diversas 

outras ações coletivas foram tomando corpo a 

partir do grupo em contato com outras organiza-

ções, bem como o contrário – a partir de outros 

grupos e movimentos e se conjugando com os 

desejos do grupo EIA. A partir de mais um excer-

to da dissertação, podemos observar algumas 

reflexões realizadas acerca da criação coletiva na 

cidade:

“Cada uma de todas as ações realizadas durante 

esses anos de existência do EIA poderia aqui ser 

longamente analisada em sua possibilidade de 

abertura para grandes questões da cidade ou para 

questões micropolíticas que obviamente perpas-

sam por todas as relações que se dão na cidade. 

E, obviamente, havia e houve em todas as edições 

diversas ações e grupos cuja preocupação, seja 

no ponto de partida da proposta, seja no foco da 
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realização, se baseava mais na lógica do sistema 

das artes do que numa criação potente, como, por 

exemplo, um discurso verborrágico e erudito para 

sustentar ações que aparentemente não fazem 

sentido, mas que fazem com que o propositor sin-

ta que precisam ser justificadas.

O EIA, como grupo, não buscava um sentido nem 

uma justificação para tudo que fazia; diversas 

ações eram completamente sem sentido apa-

rente e, ainda assim, eram grandes experiências, 

celebrações, motivo de questionamentos, ale-

grias, lugares de pergunta e poesia. Mesmo que 

muitas ações não fossem do agrado de algum in-

tegrante, elas pareciam altamente potentes para 

outros. Assim, o grupo não se recusava a realizar 

trabalhos que para uma ou outra pessoa não pa-

recessem interessantes ou questionadores, pois 

apenas a sua experiência realizada é que poderia 

ser capaz de dizê-lo e, outras vezes, nem isso: ja-

mais seria possível determinar a importância da-

quela ação, pois isso só poderia ser determinado 

dentro de um mundo, dentro de um conjunto de 

coisas, dentro de um campo de forças que inclui 

seu proponente, para quem aquilo foi e é impor-

tante o suficiente a ponto de querer colocá-lo em 

prática, de querer experimentá-lo.

Muitas vezes, os que realizavam as ações eram 

questionados nas ruas e o discurso de seu pro-

positor, tão calcado no sistema das artes e tão 

incomunicável fora dele, é que ficava encarregado 

de ser ignorado pelos próprios passantes, do mes-

mo modo que o sistema das artes ignora ou im-

possibilita ações como tantas dessas realizadas no 

EIA, ainda que acolha outros tipos de trabalhos, às 

vezes, das mesmas pessoas.

Para alguns, o EIA foi uma forma de realizar em 

grupo aquilo que não poderia ser realizado dentro 

das restrições do sistema das artes; para outros, o 

EIA parecia uma forma de quem sabe adentrar o 

sistema das artes; enquanto, para outros, nada 

tinha a ver com arte, era uma experiência na ci-

dade ou, então, uma forma de colocar em prática 

desejos e criações que pareciam sem sentido ou 

ridículos com o apoio e a companhia de outras 

pessoas, num exercício de liberdade, e certamen-

te o EIA foi, ainda, outras coisas para cada um dos 

tantos participantes, em variadas situações.

Entretanto, também vai se desenhando, imagina-

riamente, por sobre a cidade e verdadeiramente 

em nosso corpo, uma cartografia silenciosa e por 

vezes involuntária, mostrando-nos caminhos e 

possibilidades, bem como nos indicando impossi-

bilidades. É possível fazer aberturas e fendas cada 

vez maiores, tornando nosso corpo vibrátil cada 

vez mais atento e capaz de sentir aquilo que mais 

pertence ao invisível que ao visível. Isso se poten-

cializa nos encontros alegres, no contato com ou-

tros corpos também abertos ao novo. Nosso cor-

po vai aprendendo então a se abrir mais, às vezes 

no contato com corpos muito mais abertos que os 

nossos, e muito mais abertos ao desconhecido e 

aos desconhecidos, nessa experiência conjunta 

de micropolítica.

Por outro lado, também é nosso corpo vibrátil que 

nos permite perceber quando um encontro já não 

será fecundo nem frutífero, onde não há possi-

bilidade de troca. E, nessa resistência, e, por isso, 

essa palavra, nesse esforço que será necessário 

fazer indo contra nossa própria sensação (do 

que é invisível) e, por vezes, contra nossa própria 

percepção (do que é visível), provavelmente acon-
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tecem os encontros mais difíceis, aqueles que 

demandam um esforço do corpo e, por vezes, al-

gum sofrimento. Certamente, nesses encontros 

de esforço, há potência e força para alguns, mas 

para outros eles são extremamente doloridos e 

impossíveis. Entretanto, muitas vezes, apenas esses 

encontros relacionados à dor parecem resistentes 

aos olhos, pois os corpos que os percorrem e reali-

zam sabem da potência existente nas criações, nas 

resistências e lutas alegres. Talvez seja mais fácil 

contaminar pelo relato da dor do que pelo relato 

da alegria, uma vez que quem não viveu alguma 

situação poderá apenas valer-se dos relatos feitos 

sobre ela. Mas precisam a luta e a criação se dese-

nhar no sacrifício do corpo? Qual é o lugar da luta 

alegre que desenha no corpo a vida?”

Assim, apresento as considerações finais dessa 

mesma dissertação:

“Não será possível, nesta dissertação, e nem em 

nenhum outro texto, encontrar a maneira correta, 

justa e universal como deveremos agir com certe-

za e firmeza para irmos em direção à resistência. 

A resistência são muitas, assim como a hegemo-

nia, se é que podemos falar utilizando-nos des-

ses substantivos no singular... Se a resistência de 

que tratamos aqui se pretende construir a partir 

da criação, é necessário dizer novamente que as 

muitas formas de resistência não são, não podem 

nem devem ser estanques, precisam ser constan-

temente buscadas e reatualizadas de acordo com 

as realidades e características em que se inserem.

Assim, a cultura, sendo também uma multiplici-

dade heterogênea, não consiste, em si, em uma 

maneira ou forma de luta contra quaisquer lógicas 

dominantes ou hegemônicas, o que podemos ob-

servar na aspereza da citação de Eagleton (2011 

p. 31): 

Deixada à própria conta, nossa natureza per-

versa não vai se elevar espontaneamente à 

graça da cultura; mas essa graça tampouco 

pode ser rudemente forçada sobre ela. [...] 

Como a graça, a cultura já deve representar 

um potencial dentro da natureza humana, se 

for para que vingue.

Por outro lado, como novamente observamos nas 

palavras de Eagleton, “É preciso lembrar, também, 

que nenhuma cultura humana é mais heterogênea 

do que o capitalismo.” Assim, é indispensável cons-

truir formas diversas de sua lógica, ou até seme-

lhantes a ela, mas que não tenham em si embuti-

dos seus objetivos de segregação, hierarquização e 

exploração, ainda que saibamos que não estaremos 

mais próximos de um suposto “fora” do capitalismo. 

Faz-se necessário inventar muitas outras maneiras 

ainda não imaginadas de criação, de existência, de 

sustentação de conflitos, de ações atravessadas 

pelas mais nefastas condições e transformadas em 

poesia, em luta e em múltiplas saídas.

Da mesma maneira, a arte, quando se posiciona 

em descomprometimento voluntário em relação 

às pungentes questões políticas atuais, também 

se desenha de maneira anacrônica e ineficaz no 

sentido de luta, somando suas forças aos fluxos 

dominantes já existentes, como comenta Eagle-

ton (2011 p. 29-30) no seguinte excerto: 

Se a criatividade agora podia ser encontrada 

na arte, era porque não podia ser encontrada 

em nenhum outro lugar? Tão logo cultura ve-

nha a significar erudição e as artes, atividades 

restritas a uma pequena proporção de homens 



199

e mulheres, a ideia é ao mesmo tempo intensi-

ficada e empobrecida. 

A história das consequências disso para as 

próprias artes – na medida em que se atribui 

a elas uma importante significação social de 

que, realmente, são por demais frágeis e deli-

cadas para sustentar, desintegrando-se a par-

tir de dentro ao serem forçadas a representar 

Deus ou a felicidade ou a justiça política – faz 

parte da narrativa do modernismo. É o pós- 

modernismo que procura aliviar as artes des-

sa carga opressiva de ansiedade, deixando-as 

assim livres para uma espécie razoavelmente 

frívola de independência. (EAGLETON, 2011 

p. 29-30)

Entretanto, para o próprio Eagleton e para aque-

les que de alguma forma experimentam os fazeres 

relacionados ao sistema das artes, pode-se com-

preender que, muitas vezes, uma posição política 

que se pratica ou procura praticar é tomada por 

afastamento da cultura e da própria arte: 

Estar comprometido com alguma posição é 

ser inculto. [...] A cultura é assim um antídoto 

à política, moderando essa fanática estreiteza 

de mentalidade no seu apelo pelo equilíbrio, 

pelo manter a mente serenamente imaculada 

de tudo que seja tendencioso, desequilibrado, 

sectário. [...] Que a cultura venha a ser associa-

da à justiça para grupos minoritários, como 

tem sido atualmente, é, assim, um desenvolvi-

mento decisivamente novo. 

Com essa recusa do partidarismo, a cultura 

aparenta ser uma noção politicamente neu-

tra. Mas é precisamente nesse compromisso 

formal com a multiformidade que ela é mais 

clamorosamente partidária. 

Assim, pretende-se construir a ação a partir de um 

desejo de transformação, de devires revolucioná-

rios, compreendendo-se que a revo lução de que 

aqui se trata não funciona ou funcionará de forma 

abrupta, mas de modo contínuo, um revolucionar 

permanente; será necessário afastar-se um pou-

co dos mundos da cultura exclusivamente como 

cultura-valor e aproximar-se da cultura das mais di-

versas lutas, como revela novo excerto de Eagleton 

(2011 p. 31): 

Ser civilizado ou culto é ser abençoado com 

sentimentos refinados, paixões temperadas, 

maneiras agradáveis e uma mentalidade 

aberta. É portar-se razoável e moderadamen-

te, com uma sensibilidade inata para os inte-

resses dos outros, exercitar a autodisciplina 

e estar preparado para sacrificar os próprios 

interesses egoístas pelo bem do todo. Por mais 

esplêndidas que algumas dessas prescrições 

possam ser, certamente não são politicamen-

te inocentes. Ao contrário, o indivíduo culto 

parece-se suspeitosamente com um liberal de 

tendências conservadoras. [...] Esse indivíduo 

civilizado certamente não se parece com um 

revolucionário político, ainda que a revolução 

também faça parte da civilização.

Remeter-se ao campo da arte para falar de práticas 

que de alguma forma estão ligadas à resistência, 

tende a neutralizar as questões, visto que as co-

loca de novo num patamar isolado e autorre-

ferente, muitas vezes incapaz de potencializar 

aquilo da criação que está ligado à sua potência 

de contaminação e de abertura. Assim, fazer uso 
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dos sistemas de arte pode ser um caminho que 

abre e lança novos possíveis, possibilidades de 

propagação, troca e contaminação, mas não deve 

ser a lógica nem a tônica da prática, já que o siste-

ma das artes (mas não necessariamente a criação) 

precisa enquadrar e fazer caber aquilo que é pro-

duzido dentro de sua própria lógica, que está ine-

vitavelmente ligada ao mercado.

Logo, a questão não está diretamente ligada ao fi-

nanciamento proveniente do sistema das artes, e 

sim à permissão para que ele determine a prática 

de criação. Obviamente, essa questão não é tão 

simples como pode se fazer parecer – a forma 

como se cria e de onde parte a criação, ou seja, o 

corpo, também está atravessado por tais lógicas e 

sistemas que nele se capilarizam, por isso é preciso 

constantemente atualizar e questionar, experimen-

tar e friccionar as práticas, os discursos, as ações.

Da mesma forma, não é possível esperar que uma 

mesma prática, que um mesmo grupo seja capaz 

de se estender no tempo de forma potente ininter-

ruptamente – é importante que se dissolvam, que 

se transformem e se reinventem grupos e práticas, 

assim como também é importante não se fixar-se 

ou se tornar obcecado por uma prática específica, 

estando atento para observar as contaminações e 

atravessamentos que a cada momento mostrarão 

que incidem e se dobram em locais, corpos e 

situações específicas e diferentes, capazes de in-

dicar caminhos de potência. Ou seja, em cada mo-

mento, novos grupos, novas práticas individuais e 

coletivas estarão mais propícias a gerar encontros 

e novas formas de relação e elas estão conectadas 

numa compreensão de multiplicidade de tempo, 

desdobrando-se e reinventando-se em muitas 

possibilidades ainda por vir, lançando linhas que 

desenharão novas realidades.

Por outro lado, é preciso constantemente ques-

tionar nossa própria vontade de verdade, ou seja, 

nosso próprio desejo de criar representações da 

verdade que pareçam universais, que venham 

a servir a todos no sentido de melhorá-los, pois, 

assim, essas representações não podem mais que 

apenas confundir-se com pura vontade de poder, 

escapando das conexões interessantes que se po-

deriam desenhar. Concluo esta dissertação dese-

jando que todo este texto seja também e apenas 

um pedaço de uma pequena narrativa e jamais 

a construção de uma verdade que se pretende 

impor ao outro, que seja uma força para aqueles 

que criam e resistem e para aqueles que resistem 

e criam para si potências capazes de gerar novas 

potências de resistência diante daquilo que há 

de mais nefasto nos mundos, que seja uma força 

para que se continuem fazendo, praticando e in-

ventando as mais variadas formas de má política 

e má arte: 

O desejo diz: ‘Eu não queria ter de entrar nesta 

ordem arriscada do discurso; não queria ter de 

me haver com o que tem de categórico e decisi-

vo; gostaria que fosse ao meu redor como uma 

transparência calma, profunda, indefinida-

mente aberta, em que os outros respondessem 

à minha expectativa, e de onde as verdades 

se elevassem, uma a uma; eu não teria senão 

de me deixar levar, nela e por ela, como um 

destroço feliz’. E a instituição responde: ‘Você 

não tem porque temer começar; estamos to-

dos aí para lhe mostrar que o discurso está na 

ordem das leis; que há muito tempo se cuida 
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de sua aparição; que lhe foi preparado um lu-

gar que o honra mas o desarma; e que, se lhe 

ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que 

ele lhe advém’. (FOUCAULT, 1996, p. 7)

NOTAS

1 Esse texto foi escrito a partir de alguns excertos da disserta-
ção Ações coletivas na cidade: criação, desejo e resistência. 
Dissertação de mestrado defendida no PPGAU/UFBA. Banca: 
Barbara Szaniecki, Thais de B. Portela e Paola Berenstein 
Jacques (orientadora).

2 “Guattari acrescenta o sufixo‘ístico’a ‘‘capitalista’ por lhe 
parecer necessário criar um termo que possa designar não 
apenas as sociedades qualificadas como capitalistas, mas 
também setores do assim chamado ‘Terceiro Mundo’ ou 
do ‘capitalismo periférico’, assim como as economias ditas 
socialistas dos países do leste, que vivem numa espécie de 
dependência e contradependência do capitalismo. Tais so-
ciedades, segundo Guattari, funcionariam com uma mesma 
política do desejo no campo social, em outras palavras, com 
um mesmo modo de produção da subjetividade e da relação 
com o outro [...].” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 413) 

3 Idealizado quando era prefeito José Vicente Faria Lima e con-
cretizado na prefeitura de Paulo Maluf em 1969. 
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