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RESUMO 

 
 

 Essa dissertação apresenta uma reflexão sobre as relações de diferentes aspectos da 

cultura e da arte com o conceito de gentrificação estratégica através da análise do contexto 

macropolítico da cidade de São Paulo. No primeiro capítulo, são analisadas algumas das 

muitas diferenças entre os conceitos de cultura e de arte, bem como algumas possibilidades de 

contribuição e/ou de resistência acerca de diferentes formas de criação com esse processo de 

gestão de cidades como empresas. No segundo capítulo é analisado especificamente o 

contexto macropolítico da cidade de São Paulo – mais especificamente no período entre 2004 

e 2008 – em que se desenrolam a maior parte das ações coletivas na cidade, que são 

abordadas no terceiro capítulo dessa dissertação. Essas ações, realizadas por grupos como EIA 

(através de proposição inicial do Salão de Maio) e também algumas ações de grupos 

especificamente voltados para a criação como forma de resistência pontual a acontecimentos 

específicos como Trancarua, por exemplo, bem como outras propostas coletivas, tem como 

objetivo a criação de algumas linhas de fuga ou de saída a respeito das possibilidades em 

torno da criação, do desejo e da resistência no contexto tanto macro quanto micropolítico da 

contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: gentrificação, cultura, arte, intervenção urbana, ações coletivas 
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ABSTRACT 

 

This dissertation presents a reflection upon the relations between different aspects of culture 

and art and the concept of strategic gentrification through the analysis of the macropolitical 

context of the city of São Paulo. In the first chapter some of the many differences between  

concepts of culture and art are analyzed, as well as some possibilities of contribution and/or 

resistance of different forms of creation are approached in regards to the process of the 

administration of cities as companies. In the second chapter the macro-political context of the 

city of São Paulo is analyzed – more specifically between 2004 and 2008 – in which most of 

the collective actions, mentioned in the third chapter of this dissertation, take place. These 

actions, organized by groups such as EIA (through the initial proposition of Salão de Maio) 

and also by groups whose objectives were aimed at forms of resistance against particular and 

given events, as the group Trancarua, for instance, as well as several different collective 

propositions, with the objective of tracing a few fleeing lines or exit lines in both macro and 

micro-political contemporaneous contexts. 

 

Key words: gentrification, culture, art, urban intervention, collective actions 
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● agora sabemos tudo ● 

● com absoluta precisão ● 

● absoluta clareza ● 
● com todas as palavras ● 

● todas as imagens ● 
 

● porisso a treva é ● 

● maior é mais densa ● 
● invade nossa ● 

● boca como um tenta ● 
● culo de polvo imen ● 

 

● sa pata de aranha ● 
● q escreve no ceu da ● 

● nossa boca fissurada ● 
● “nihil obstat” e so ● 

 

Alberto Lins Caldas9
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INTRODUÇÃO 

 

 O projeto inicial desse trabalho que se intitulava "Exercícios de Possibilidades Urbanas" 

pretendia de alguma forma criar em Salvador experiências que pudessem ser semelhantes, pelo 

menos em sua ética, àquelas aqui abordadas. O projeto não foi realizado dessa forma por uma 

impossibilidade que se desenhou a partir de mim mesma, uma espécie de crise, seguida de um 

bloqueio da capacidade de ação diante dos atravessamentos por que passei chegando em Salvador: 

os questionamentos que surgem ao mudar-se para uma nova cidade, as críticas e dúvidas levantadas 

pelo grupo de pesquisa assim que comecei a participar das discussões, ou seja, diversos conflitos 

acerca de entendimentos, práticas e até mesmo hábitos. 

 Essa pequena crise, esses conflitos, ajudaram a me levar a um intenso e por vezes doloroso 

processo de questionamento de minhas próprias práticas e vivências, por mim sempre consideradas 

altamente intensivas e que me levaram, antes de mais nada, ao próprio desejo de querer me 

aprofundar nesses estudos da cidade. Urbanismo, a meu ver, sempre foi ou deveria ter sido o estudo 

da cidade, a pesquisa e a vivência da cidade e não apenas a prática de projetar cidades e, 

consequentemente, vidas. Mas a palavra teria que ser outra. Daí já se pode ver os infindáveis 

desencontros que ainda estavam por vir. 

 Questionamentos esses que me levaram à busca dos tantos bons encontros que pude ter ao 

me deparar com infinidades de formas de pensar que também compreendiam a criação como 

potência vital. Acredito ter sido capaz de sustentar o conflito proposto pelos atravessamentos do 

grupo de pesquisa, que tratavam principalmente de aspectos de resistência e política (mais 

especificamente macropolítica) e deixá-los de fato atravessarem esse campo da criação na cidade e 

atravessarem meu corpo vivo com a profundidade que ele permitiu, levando a uma escrita que é 

profundamente pessoal e extremamente coletiva. 

 Assim, desenha-se essa dissertação: um reencontro com práticas já realizadas, mas 

atualizadas a partir de uma perspectiva crítica profunda a partir de conceitos como resistência e 

captura, principalmente, buscando sustentar os difíceis e insolúveis conflitos e questões propostos e 

buscando lançar, ainda, outras possibilidades de entendimento para aquilo já realizado.  

 Assim, essa dissertação faz-se também como exercício, não mais das possibilidades urbanas, 

mas de possibilidades do pensamento-vida, buscando reunir às formas de criação que acontecem na 

cidade e buscam questioná-la em seu entendimento atual, diversas outras perspectivas teóricas e 

práticas, relacionadas a um dado universo teórico pós-estruturalista, bem como a práticas de criação 

e resistência experimentadas. 

 Lançam-se então para discussão os fatores da administração de diversas cidades no mundo 
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hoje, que se caracterizam por compreendê-las como empresas e exercem forças sobre a vida das 

pessoas de modo a também tentar moldá-las ao funcionamento empresarial.  

 A criação, entretanto, não está afastada dessa realidade e é, muitas vezes, acionada e 

utilizada justamente nessa intenção de continuar a fazer funcionar a máquina espetacular capitalista 

de forma mais eficiente, levando aqueles que criam e vislumbram outros universos de 

possibilidades para além dessa lógica a também se questionarem e se verem instigados a buscarem 

novas saídas, ainda não experimentadas e, talvez, capazes de não colaborarem com a prática 

capitalista dominante. 

 Portanto, desenha-se essa dissertação como um questionamento a respeito das possibilidades 

e das limitações da criação (tanto em relação à cultura de forma geral quanto à arte de forma mais 

específica) diretamente relacionada à cidade que passa por processos de gentrificação. Assim, 

"Ações coletivas na cidade: criação, desejo e resistência" delineia-se de forma a buscar tratar da 

relação da criação que se dá na cidade, ou a partir dela, o que é chamado de ações coletivas, por 

serem em geral realizadas em grupo. 

 No primeiro capítulo, analisaremos como a prática da gentrificação estratégica, que se 

dissemina por diversas cidades do mundo, é geralmente associada ao conceito de cultura. Em 

seguir, analisamos a multiplicidade que é o próprio conceito de cultura, como é abrangente e como 

suas diferentes acepções são por vezes paradoxais. Também nesse capítulo, observamos algumas 

diferenças entre os conceitos de arte e cultura e como alguns aspectos de cada um deles colaboram 

de fato ou tentam oferecer resistência a processos urbanísticos como operações urbanas chamadas 

de revitalização que têm como objetivo o processo de gentrificação estratégica. 

 No segundo capítulo, focalizamos no contexto macropolítico da cidade de São Paulo, mais 

especificamente nas gestões Serra-Kassab na prefeitura em relação ao projeto Nova Luz que vem 

sendo realizado no centro da cidade de forma violenta para o qual vem-se apresentando forte 

resistência advinda de heterogêneos grupos da cidade que se constituem por movimentos sociais, 

associações de bairro, comerciantes, alguns proprietários de pequenos imóveis, agrupações de lutas 

políticas das mais variadas, artistas, etc. Esse contexto é importante para que se possa compreender 

o cenário que se desenhava no período em que acontecem as ações do capítulo 3. 

 No capítulo 3, finalmente, fala-se encontros de criação cujo foco é a cidade. Brevemente é 

abordado o encontro Salão de Maio, organizado pelo GIA e em seguida fala-se do Experiência 

Imersiva Ambiental, organizado pelo EIA, entre 2004 e 2008, mais especificamente. Também 

descreve-se e fala-se a respeito de uma série de ações realizadas em São Paulo que atravessam as 

semanas de imersão realizadas pelo EIA tanto por seu contexto quanto por seu lugar e proximidade 

às questões e interesses do grupo que se desenhavam naquele momento.  
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Capítulo 1:  

 

CONTEXTO 

 

Se existe uma ideia bastante utilizada seja por políticos ou por meios de comunicação de 

forma disseminada em relação às cidades, hoje esse conceito é o de cidade-global. O sentido mais 

usual desse termo, no senso comum, está expresso na definição de Hall1 para quem cidades globais: 

 

São centros de poder político, tanto nacional como internacional, e de organização 

governamental; centros de comércio nacional e internacional, agindo como entrepostos para 

seus países  e às vezes para países  vizinhos; ainda, centros bancários, de seguros e serviços  

financeiros em geral; centros de atividade profissional avançada, na medicina, no direito, 

em estudo avançado, e de aplicação de conhecimento científico na tecnologia; centros de 

acúmulo de informação e difusão através  da mídia de massa; centros de consumo, seja de 

artigos de luxo a uma minoria ou de produtos de produção em massa; centros de artes, 

cultura, entretenimento e de atividades auxiliares relacionadas.
2
   

 

Dessa forma, pretende quem governa as cidades fazer com que se tornem essa espécie de 

"centro de excelência em negócios" para serem capazes de atrair investimentos – através da 

necessária "fabricação" de consensos. Entretanto, Sassen, a partir de quem o conceito ficou mais 

amplamente disseminado, afirma que: 

 

Cidades globais têm um lado econômico e um político. No primeiro, têm todos os recursos 

e arcabouço regulatório para lidar com operações globais de mercados e empresas. Do lado 

político, está a competição pelo espaço urbano. Quando criei o modelo, em 1980, meu 

ponto de partida foram redes de filiais de empresas, as bolsas, rotas comerciais e cadeias de 

commodities. O grande acréscimo desde então foi o aspecto político. Em cidades como São 

Paulo, ele pode tomar formas violentas. Em outras, é uma violência mais organizada, como 

em Xangai, onde o governo removeu milhões de pessoas do centro.
3
 

 

                                                 
1
 Otília Arantes, em “Uma estratégia fatal”, acerca do posicionamento de Peter Hall:  

 "A naturalidade com que alguns teóricos  ou urbanistas encaram o arrastão empresarial provocado pelo triunfo 

incontestável do mercado faz com que o fenômeno transpareça, sem disfarces, nos próprios  textos desses autores. É 

o caso de Peter Hall, cuja percepção desabusada nos interessa em mais de um ponto. Fazendo economia do 

intermezzo contextualista-culturalizante, Peter Hall dá a entender que a cidade-empreendimento teria nascido das 

cinzas do consenso keynesiano, por uma espécie de reviravolta desconcertante, a rigor, sem mediações  e sem 

maiores considerandos [...]" ARANTES, 2000 (p. 20). 
2
 MALTA apud HALL, 1997, p. 1   

3
 Entrevista concedida por Saskia Sassen a Fernando Dantas e Carlos Marchi, publicada em 3 de agosto de 2008. 
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Ou seja, apesar de ser usada como fórmula por diversas cidades, a ideia de cidade-global, essa 

cidade "central", importante nos mercados, nos negócios, capaz de atrair investimentos e receber 

aqueles que podem trazer para ela alta tecnologia, infraestrutura, etc., fica evidente que a própria 

autora compreende as dificuldades e os problemas que seu conceito traz quando a cidade-global se 

torna um tipo ideal a ser reproduzido, que é o que vem acontecendo em diversas cidades ao redor do 

mundo e que o conceito se refere especialmente a algumas cidades que passaram por processos 

históricos específicos, como veremos no decorrer desta dissertação. 

As cidades competem para estar nos primeiros lugares nessa espécie de ranking de cidade-

global que define quem tem mais condições de atrair e abrigar os novos investimentos. A 

competição é em busca de negócios que tanto podem ser a abertura da filial de uma empresa quanto 

a instalação de um novo museu. E condições como essas, muitas vezes, envolvem mão de obra 

barata e outros quesitos "competitivos" como renúncias fiscais, por exemplo. 

Na busca de se tornar uma cidade-global, ou de pelo menos parecer-se com outras cidades 

globais, faz-se necessário que seja construída uma imagem da cidade "central" – da parte da cidade 

onde se concentram os pontos de infraestrutura comercial, parte esta que geralmente não condiz 

com o restante da cidade em termos de infraestrutura e outros aspectos. Assim, todos os tipos de 

manobras são feitas tentando esconder e expulsar a população pobre, ou seja, "os problemas" e "as 

falhas" da cidade, como se o padrão exigido pelo mercado de negócios pudesse determinar quem e 

o que pode ou não existir nessa "área central", sempre mais bem dotada de infraestrutura necessária 

a todos em relação às demais áreas da cidade. Assim, importantes decisões concernindo 

principalmente àqueles que em nada ou em muito pouco se beneficiam desses "grandes negócios" 

são tomadas no âmbito das cidades e com foco em resultados específicos. 

É sabido que vivemos hoje um momento de características bastante específicas e muito 

diferentes daquelas que podíamos observar há trinta anos, quando uma série de operações 

financeiras e de troca de informações ainda não podiam ser feitas de modo tão instantâneo por meio 

de computadores conectados em rede e com o uso da internet. Hoje, em questão de segundos, pode-

se transformar a vida de milhares e até milhões de pessoas em questão de segundos, o que altera 

profundamente todas as relações dentro do sistema, sejam elas quais forem.  

Outro fator importante da atualidade é que os Estados-nações (antigos detentores da riqueza e 

domínio) não podem mais ser considerados como aqueles que detêm a centralidade do poder, como 

eram quando o sistema capitalista ainda poderia ser comparado a uma toupeira habilidosa, cavando 
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túneis debaixo da terra, na sociedade de controle. Atualmente, na sociedade disciplinar, o dinheiro 

troca rapidamente de mãos, passando de uma empresa a outra, de um indivíduo a outro, cruzando 

essas fronteiras, de modo que agora, portanto, o sistema capitalista pode ser comparado a uma 

serpente, muito mais rápida e imprevisível que a antiga toupeira4, e discute-se amplamente como o 

poder já não pode constituir-se como conceito absoluto, como algo que se possa possuir, mas 

constitui-se como campo de forças onde são exercidas relações não necessariamente coincidentes 

com a posse do dinheiro, conforme podemos ver na citação de Foucault: "Dispomos da afirmação 

que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, como também 

da afirmação que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, 

mas acima de tudo, uma relação de força."5 

 

PROCESSOS DA GLOBALIZAÇÃO  

 

Se hoje o papel das cidades em sua relação com a economia internacional está bastante em 

evidência, isso se deve, principalmente, à série de transformações que se iniciaram nos anos 1960, 

de acordo com Sassen, como: o desmantelamento de poderosos centros industriais nos Estados 

Unidos, na Inglaterra e no Japão; a industrialização acelerada de diversos países do Terceiro Mundo 

e a internacionalização do mercado financeiro numa rede mundial de transações.6 

Ainda segundo esta autora, após os anos 1970, começaram a se desintegrar as condições que 

suportavam o regime econômico baseado nas regras de comércio internacional do Acordo de 

Bretton Woods (1944) e que estavam relacionadas ao capitalismo intervencionista, com a criação do 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) que mais tarde se dividiria em 

Banco Mundial e FMI – e a adoção, por parte de inúmeros países, de uma política monetária que 

mantivesse a taxa de câmbio de suas moedas dentro de um determinado valor, sempre indexado ao 

dólar. O início dessa desintegração gerou um vácuo em que entraram as grandes indústrias dos 

Estados Unidos em sua última explosão de dominância nacional.7  

Já nos anos 1980, os bancos passavam por grandes dificuldades, pois precisavam encarar as 

                                                 
4
 DELEUZE, 1992, p. 231.  

5
 FOUCAULT, 1979, p. 175.  

6
 SASSEN, 1991, p. 3. 

7
 Ibid., p. 3. 
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crises de débito dos países do Terceiro Mundo. Eram débitos muitas vezes criados pelos 

empréstimos oferecidos pelos próprios Estados Unidos através de agências e empresas 

internacionais durante períodos de ditadura nesses países8, como nos casos do Brasil e do Chile, 

para citar dois exemplos. Ainda assim, a economia internacional não se fragmentou completamente; 

a geografia e a composição da economia global mudaram de forma a produzir uma complexa 

dualidade, bastante importante para nossa análise: uma organização da atividade econômica que era 

espacialmente dispersa e, ao mesmo tempo, globalmente integrada, criando um novo papel 

estratégico para as cidades.9 

Ainda de acordo com Sassen, a partir dos anos 1990 as cidades do Primeiro Mundo passam a 

funcionar como pontos de alta concentração de comando da economia mundial; como localizações-

chave para empresas financeiras e de serviços especializados; como lugares de produção, incluindo 

a produção de inovações; e também como mercados para os produtos e inovações produzidas. 

Diferentes partes de uma mesma empresa passam a estar em diferentes cidades e a dispersão 

territorial da atividade econômica cria a necessidade de um controle e um gerenciamento central 

expandidos. A descentralização do controle passa a ocorrer, de fato, mas não acompanhada da 

descentralização do lucro.10 

Nesse momento, portanto, um momento em que a economia dos países de "Primeiro Mundo" 

se volta para a economia dos serviços, destacam-se as cidades globais – aquelas capazes de exercer 

grande influência na economia mundial; onde se localizam as sedes de grandes empresas 

multinacionais; dotadas de aeroportos para que fiquem conectadas a todos os outros pontos do 

globo, possuidoras de infraestrutura de serviços para atender às necessidades daqueles que fazem 

negócios pelo mundo, além de amplos setores de telecomunicações, centros universitários, bom 

sistema de transportes, etc.  

Há um impacto dessas novas organizações na ordem social da cidade global. Sassen afirma 

que existe vasta produção literária sobre como o crescimento do impacto da indústria manufatureira 

em países desenvolvidos indica que o crescimento da indústria aumenta salários, diminui 

desigualdades e contribui para a formação de uma classe média, mas que muito pouco se sabe sobre 

a sociologia da economia dos serviços, a economia dos tempos atuais, da cidade global. Entretanto, 

a autora também nos mostra como a incidência de empregos nos dois extremos de faixas salariais 

(altíssimas e baixíssimas) se acentuam em comparação com aquela do período industrial (em 

                                                 
8
     KLEIN, 2009, passim. 

9
 SASSEN, 1991, p. 3-4. 

10
 Ibid., p. 8. 
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oposição ao período dos serviços) aumentando, portanto, a desigualdade atual.11 

As principais cidades que podem ser consideradas globais, segundo o conceito de Sassen 

explicitado anteriormente, são: Londres, Nova Iorque e Tóquio. No entanto, como será 

exemplificado a seguir, estar entre as cidades consideradas globais – apesar de não ser considerado 

algo positivo ou benéfico para a cidade, nem mesmo pela própria autora – passou a ter um caráter 

de status, daí a busca por alcançar essa condição: uma inserção da cidade, ou da imagem da cidade, 

no grande mercado internacional efetuada por administrações municipais em meio a promessas de 

benefícios que não se podem cumprir, a não ser para uma camada bastante específica da população.  

Também de acordo com Carvalho, são processos históricos específicos que fazem com que 

cada cidade possa ser considerada global: 

 

[…] o conceito de cidade global é a expressão de um processo histórico bastante concreto 

vivido por determinadas  metrópoles do Primeiro Mundo e, como tal, procura refletir a 

totalidade de seu movimento. Ao mesmo tempo em que designa o processo de 

transformação na estrutura produtiva das metrópoles, decorrente da globalização da 

economia, evidencia as contradições  a ele inerentes: as alterações promovidas no mercado 

de trabalho e o aumento conseqüente da desigualdade social, com rebatimento na 

apropriação do espaço urbano. Desse ângulo específico, o conceito enriquece a 

compreensão da dinâmica das metrópoles e, pelo menos a princípio, não parece romper 

com outras formas de interpretação teórica que também tenham nas questões urbanas seu 

objeto. Os problemas, no entanto, começam quando se distanciam do espaço em que foram 

produzidos e do movimento histórico que lhes deu origem.
12

 

 

MEGAEVENTOS E OPORTUNIDADES 

 

Se, de acordo com Klein13, as crises geradas no (ou pelo) capitalismo são vistas e tidas como 

oportunidades para que se possam transformar diferentes partes do mundo em campos de 

experimentação neoliberal, assim também são vistos os "megaeventos" como Jogos Olímpicos ou 

Copas do Mundo, alguns dos casos em que importantes decisões são tomadas em contextos 

parecidos a esse que se compreende como "oportunidade" ou oportunismo. Questão fundamental 

atualmente no Brasil, dada a proximidade da Copa de 2014 e a quantidade de remoções e 

concessões feitas às empresas e organizadores desses eventos em parceria com o governo à revelia 

                                                 
11

 SASSEN, 1991, p. 122. 
12

 CARVALHO, 2000, 71 
13

 KLEIN, 2009, passim. 
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da população, que desembocam em projetos de lei como a "Lei Geral da Copa" (já aprovada pelo 

Senado e que até maio de 2012 aguardava sanção da atual presidente, Dilma Rousseff) – conforme 

matéria publicada no site do Senado Federal14  –, em que diversas leis são mudadas, como aquelas 

que se referem à venda de bebidas alcoólicas, veiculação de propagandas na cidade (proibida em 

São Paulo), e ao encarceramento de flanelinhas, entre diversos outros exemplos. 

Outro exemplo – e mais profundo e complicado ainda que o primeiro – é o Projeto de Lei 

proposto pelos senadores Marcelo Crivella (PRB-RJ), Ana Amélia (PP-RS) e Walter Pinheiro (PT-

BA), o PL 728/201115, apresentado no Senado em dezembro de 2011 e que ainda aguarda voto do 

relator Álvaro Dias (PSDB-PR) na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado16, mais 

comumente chamado pelos movimentos sociais de AI-5 da Copa por seu objetivo de introduzir oito 

novos tipos penais, ou seja, oito novos crimes inexistentes na Constituição brasileira, entre eles 

"terrorismo", "violação de sistema de informática", "revenda ilegal de ingressos" e ainda a proibição 

de greves durante o período da Copa17, direito atualmente garantido pela Constituição.  

De acordo com entrevista concedida por Carlos Vainer, nem sempre os resultados de 

megaeventos se constituíram dessa maneira, ou seja, essa não necessariamente precisaria ser a 

fórmula a ser seguida: "Em 1963, no Pan-Americano de São Paulo, nenhum estádio foi construído. 

Houve apenas uma construção: a vila olímpica. Ela se transformou no Crusp, a moradia para 

estudantes da Universidade de São Paulo. Ou seja, se gastou pouquíssimo, tivemos os jogos e um 

legado".18
 Ainda segundo Vainer, em relação às concessões e exceções que são feitas nesses 

períodos especiais como os que precedem megaeventos, estamos vivendo hoje um estado de 

exceção, ou seja, um estado que se opõe ao estado de direito. Vainer afirma: 

 

A ideia de exceção no pensamento político se opõe à de estado de direito. São situações 

excepcionais nas quais as regras que regem o estado de direito ficam suspensas, como nas 

                                                 
14

 Matéria da autoria de Ricardo Koshimizu, intitulada "Lei Geral da Copa vai à sanção presidencial", de 9 maio 2012. 

       Ver também matéria de 11 de maio de 2012 intitulada "Lei Geral da Copa limitará direitos dos brasileiros 

durante evento", publicada no site do Centro de Mídia Independente. 
15

 Ver matéria de 27 de fevereiro de 2012, "Senadores trazem polêmico projeto chamado de AI-5 da Copa", publicada 

no site Sul21. 
16

 Ver matéria de 28 de fevereiro de 2012, "AI-5 da Copa", publicada no site do Centro de Mídia Independente. 

 
17

 Ver matéria de 29 de fevereiro de 2012, "Vem aí o 'AI-5 da Copa', é a 'ditadura da Fifa'", escrita por Andrea Dip da 

Agência Pública.  

 
18

 Entrevista concedida por Carlos Vainer a Bruno Huberman e publicada em 19 de dezembro de 2011 na Revista Veja 

Online. 
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ditaduras e regimes autoritários. O que está acontecendo hoje é que as regras são 

estabelecidas por interesses casuísticos, que beneficiam apenas certas e poucas pessoas. 

Quando as regras gerais que regem o funcionamento e a vida da cidade são submetidas a 

regras excepcionais, surge a cidade de exceção.
19 

 

Entretanto, uma pergunta deve ser feita – como se organiza o direito? Como funciona o estado 

de direito para as pessoas fora dos ditos "estados de exceção" no Brasil, por exemplo? A quem serve 

o direito? A quem ele serviu ao longo da história? Para Bruno Cava, em seu artigo "O comum 

organiza o direito"20, é necessário que se reorganize o direito e que ele seja organizado pelo comum. 

Isso se compreendermos o direito como uma instituição para a manutenção do status quo, da 

"verdade" dominante e da "justiça" dominante em busca da defesa daquele que já tem direitos, 

como Foucault também afirma21 das mais diversas formas ao longo de seu livro Microfísica do 

Poder, e como também podemos ver no excerto do convite à "Marcha contra os despejos e 

remoções em São Paulo"22: 

 

As ações truculentas se repetem dia-a-dia, nos despejos e na atuação da polícia contra a 

população pobre, sobretudo contra jovens e negros. Também o Tribunal de Justiça é hoje 

um dos maiores inimigos dos que lutam, defendendo os interesses de poucos. Exigimos o 

fim da criminalização da luta do povo.
23 

 

Assim, podemos entender o porquê da necessidade de se pensar o direito a partir da 

perspectiva do comum. Para Bruno Cava, isso ocorre: 

 

Por duas razões. Primeiro, por reconhecer como a linguagem dos direitos, da afirmação e 

reivindicação de direitos, é onipresente na linguagem dos movimentos sociais, dos 

militantes, das lutas reais com as quais precisamos nos agenciar. Segundo, por admitir 

como o direito é um espaço prático-teórico privilegiado para o capital. É onde o capital e os 

estados organizam-se como sociedade capitalista. A forma jurídica é peça fundamental, 

historicamente moldada para o funcionamento da propriedade, da representação política e 

da exploração do trabalho. Nesse cenário, ainda é indispensável falar em direito, pelo 
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 Entrevista concedida por Carlos Vainer a Bruno Huberman e publicada em 19 de dezembro de 2011 na Revista Veja 

Online. 
20

 "O comum organiza o direito", comunicação publicada em 21 de outubro de 2011. 
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 FOUCAULT, 1979, passim. 
22

 A marcha aconteceu em 11 de julho de 2012.  
23

 Ver a íntegra do convite para a marcha de 11 de julho de 2012, em site registrado nas Referências sob o título 

"Marcha contra os despejos e remoções em São Paulo".  
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direito, para o direito.  

[…]  

Normaliza-se a exceção, isto é, generaliza-se a captura. Não há mais dentro e fora, apenas 

um investimento total da vida, também chamado de subsunção real da sociedade. Aí se 

instaura uma crise irresolúvel entre norma e efetividade, uma corrupção intrínseca dos 

mecanismos de representação política e da esfera pública. Atua uma soft law em que se 

esfumam comando e execução, e por isso mais ameaçadora, mais racista, mais 

controladora, mais policialesca.
24 

 

Entretanto, para além desse cenário, Cava também compreende que:  

 

A geração, os jovens, os precários, os pobres, os oprimidos, os humilhados, os movimentos 

insurgentes e a multidão já lutam o tempo todo e se revoltam todos os dias. São múltiplos 

focos, pautas e frentes das lutas reais que, intensificados em sinergia, aos poucos vão 

revolucionando, por dentro e para além, o sistema político-econômico, ou seja, a cultura de 

seu tempo. Constituem, eles mesmos, e no conjunto diferenciado, os horizontes da geração, 

suas narrativas e organizações, formas de vida, uma nova política e um novo direito.  

Menos que panacéia, o direito do comum é uma aposta, uma tentativa embasada nas lutas 

reais para colocar-se à altura dos tempos e ajudar a criar a sua própria geração. Não faz 

concessões ao velho direito do estado, da representação, da propriedade, da 

constitucionalização do trabalho, nem tampouco à governança global e ao estado de 

exceção permanente. É uma crença excessiva, um desejo de excesso, um suplemento de 

revolução e de ser, que põe a própria vigência em sua práxis multitudinária.
25 

 

Partindo da ideia de que uma resistência baseada no desejo, na invenção e na criação de novas 

maneiras necessárias para se enfrentar esse estado de exceção permanente não só é possível, mas 

também já se dá, e assim vem ocorrendo ao longo de toda a história e todos os dias, como cita Cava 

no parágrafo anterior, essa dissertação se inicia procurando tratar justamente disso, dos paradoxos, 

das dificuldades, de caminhos, de possíveis propostas e linhas de fuga que sejam capazes de 

desestabilizar – e das que assim buscam fazer ainda que não tenham êxito – as grandes instituições 

e sistemas estabelecidos, estagnados, anacrônicos, aniquiladores das potências criativas, de 

resistência e tantos deles, diga-se de passagem, em franca decadência em mais de um aspecto, seja 

macro ou micropolítico. 

Torna-se impossível encerrar tal amplitude de questões no que concerne à cidade, 
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considerando os limites de tempo existentes para a conclusão desta dissertação, pelo menos as 

questões relacionadas ao momento em que vivemos hoje – de grande questionamento e falência das 

instituições e dos modelos de representação, como podemos ver na citação a seguir, em que 

Foucault fala da perda do papel de sujeito, de representante ou de consciência representativa do 

intelectual teórico: 

 

[…] Aqueles que agem e lutam deixaram de ser representados, seja por um partido ou um 

sindicato que se arrogaria ser o direito da consciência deles. Quem fala e age? Sempre uma 

multiplicidade, mesmo que seja na pessoa que fala ou age. Nós somos todos pequenos 

grupos. Não existe mais representação, só existe ação: ação de teoria, ação de prática em 

relações de revezamento ou em rede.
26

 

 

 Assim, tangenciaremos as questões referentes à falência dos "novos modelos" de cidade e 

urbanismo e à maneira como a arte e a cultura se relacionam com esse contexto. 
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"A cultura é uma das raras ideias que têm sido tão essenciais para a esquerda política quanto 

são vitais para a direita, o que torna sua história social excepcionalmente confusa e ambivalente." 

Terry Eagleton 

 

CULTURA E CIDADE: POR QUE TRATAR DESSE ASSUNTO NOVAMENTE? 

 

Se hoje é possível se utilizar daquilo que pode ser chamado de cultura pela amplitude do 

próprio conceito ou polissemia da palavra, faz-se assim capaz de abarcar praticamente qualquer 

coisa – e ainda assim ser considerado ou tomado como sendo algo de uma verdade incontestável 

ou "uma verdade que não requer explicações"27 é porque em grande parte ela parece ser, ou pelo 

menos parece representar, aquilo que tem a capacidade de ensinar ou dizer o que é que devemos 

aprender, o que nos falta e com que nos devemos preencher; aquilo que ensinará quem não a tem a 

tê-la; aquilo que deve estar relacionado, portanto, ao modo dominante de existir; pensar, falar, 

portar-se, etc. – e àquilo que por consequência seja determinado pela lógica hegemônica do capital. 

Faz-se portanto necessária uma análise atenta do conceito de cultura em suas mais diversas 

acepções e usos. 

Atualmente vivemos num mundo em que os objetivos e as lógicas moventes dos processos 

cada vez mais se dão em torno do dinheiro, como confirma Milton Santos no seguinte excerto:  

 

Entre os fatores constitutivos da globalização, em seu caráter perverso atual, encontram-se 

a forma como a informação é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro em 

estado puro como motor da vida econômica e social. São duas violências centrais, alicerces 

do sistema ideológico que justifica as ações hegemônicas e leva ao império das fabulações, 

a percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo, base dos novos totalitarismos – 

isto é, dos globalitarismos – a que estamos assistindo.
28 
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Para o mesmo autor, o agravamento dessa situação histórica, de tal lógica individualista do 

capitalismo, de uma "solidariedade de mercado" ou hegemônica vem se acirrando com mais força 

em comparação a períodos históricos anteriores: 

 

Pode-se dizer, então, que, em última análise, a competitividade acaba por destroçar as 

antigas solidariedades, frequentemente horizontais, e impor uma solidariedade vertical, cujo 

epicentro é a empresa hegemônica, localmente obediente a interesses globais mais 

poderosos e, desse modo, indiferente ao entorno. As solidariedades horizontais 

preexistentes refaziam-se historicamente a partir de um debate interno, levando a ajustes 

inspirados na vontade de reconstruir, em novos termos, a própria solidariedade horizontal. 

Já agora, a solidariedade vertical que se impõe exclui qualquer debate local e eficaz, já que 

as empresas hegemônicas têm apenas dois caminhos: permanecer para exercer plenamente 

seus objetivos individualistas ou retirar-se.
29

 

 

Assim, é possível observar que, por mais que pareça haver uma tendência a ações em direção 

à homogeneização, entretanto, quando processos semelhantes incidem sobre realidades diferentes, 

geram ainda mais diferenças, tantas vezes acirrando desigualdades mas também provocando 

resistências: "Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o 

planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas."30 

Pode-se, portanto, notar que tal vontade de homogeneização, essa mundialização, como refere 

Milton Santos, também de algum modo se intersecciona com uma tendência à monocultura31, à 

monologização dos discursos ou à fabricação de um consenso32 que vem acontecendo de maneira 

sintomática ao redor do mundo. Tal lógica de busca por investimentos que levam a mais 

investimentos que muito pouco se distribuem tem várias faces, ou platôs, e atravessa todos os 

processos que acontecem hoje, de uma ou outra forma. Para Santos, 

 

[…] a cidade ganha uma nova dimensão e um novo papel, mediante uma vida de relações 

também renovada, cuja densidade inclui as tarefas ligadas à produção globalizada. Por isso, 

a cidade se torna o lugar onde melhor se esclarecem as relações das pessoas, das empresas, 

das atividades e dos "fragmentos" do território com o país e com o "mundo".
33
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 Palavra sugerida por Thiago Costa durante discussão acadêmica. 
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Nesta dissertação, abordaremos como a tentativa de universalizar e pacificar os mais diversos 

processos, práticas e até mesmo existências de uma forma bastante ampla e generalizada afeta e 

atravessa a construção das cidades e de sua imagem, e como a cultura, ou melhor, as diferentes 

formas de cultura colaboram com esse processo, continuam a existir apesar dele e resistem a ele, 

variando-se entre as três alternativas anteriores em combinações nem sempre excludentes. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Planejamento estratégico é uma forma de planejar as cidades que se vem proliferando 

especialmente nos Estados Unidos desde 1982. Tal projeto remonta às experimentações da Harvard 

Business School e sua utilização da estratégia militar como modelo para a realização de negócios e 

empreendimentos financeiros iniciados em 1960.34 Na posição de defensores da prática, a expressão 

Planejamento Estratégico é usada por Castells e Borja35 para referir-se ao mesmo tipo de projeto de 

revitalização realizada na cidade de Barcelona para prepará-la para os Jogos Olímpicos de 1992 lá 

sediados.  

Michel Foucault, falando sobre o projeto inicial da prisão como sendo aquele de transformar 

os presidiários em "gente honesta", ressalta que este – que deveria ser "tão aperfeiçoado quanto a 

escola, a caserna ou o hospital e agir com precisão sobre os indivíduos"36 – fracassa a partir de 

1820, quando há, então, "[…] como sempre nos mecanismos de poder, uma utilização estratégica 

daquilo que era um inconveniente"37. Podemos unir esta citação à de Arantes, reproduzida a seguir: 

 

[…] quando um moderno propunha uma cidade segundo o modelo de linha de montagem 

fordista, tinha em mente antes de tudo a presumida racionalidade construtiva de tal 

processo e ficaria sinceramente chocado, como de fato ficaram (por acreditarem que se 

tratava de um desvio de rota), se lhes fosse exposta a dura verdade de sua funcionalidade 

sistêmica por assim dizer de nascença
38

. Duas gerações  urbanísticas  depois, o que poderia 
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questão ainda mais profunda que de alguma forma se refere às ciências humanas de modo geral, às artes e à cultura, 
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ter sido motivo de escândalo – a revelação da mercadorização integral de um valor de uso 

civilizatório como a cidade – tornou-se razão legitimadora ostensivamente invocada [...]
39 

  

Mas a que visa o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é uma forma de não 

só administrar as cidades como se fossem "uma empresa, uma mercadoria e uma pátria"40, mas 

também uma busca por colocá-la no ranking das cidades globais de tal forma que se torne atraente 

para investimentos, de preferência internacionais. Ou seja, além de ser considerada mercadoria, a 

cidade é especificamente entendida como uma mercadoria de luxo, ou uma "cidade-objeto de 

luxo"41, e a pobreza é vista como um problema de imagem, ou seja, "a miséria é estrategicamente 

definida como problema paisagístico (ou ambiental)"42. 

Tais procedimentos do planejamento estratégico vêm sendo repetidos, propagandeados e 

difundidos por aqueles que estão em busca de tal "elemento catalisador da transformação urbana e 

alavanca para o desenvolvimento econômico"43 como uma fórmula milagrosa para a transformação 

de cidades em verdadeiras máquinas de competição e atração de investimentos, embora não só tais 

resultados sejam discutíveis como também e principalmente seus objetivos. 

O planejamento estratégico é uma expressão, a princípio, utilizada por Jordi Borja, cuja 

atuação é salientada a seguir por Carlos Vainer: 

 

No grupo que neste trabalho designamos catalães  destacam-se Manuel de Forn e, 

sobretudo, Jordi Borja, seja no exercício de consultoria, seja na produção de textos em que 

se difundem, junto com a experiência de Barcelona, as virtudes do novo modelo. Em certa 

medida, também integra o grupo Manuel Castells, que tem produzido vários  trabalhos, 

inclusive um livro, em co-autoria com Jordi Borja.
44 

 

A experiência de Barcelona, ou seja, a revitalização que foi realizada na cidade em função dos 

Jogos Olímpicos de 1992, que é propagada em diversos livros lançados no Brasil a respeito de tema, 

tornou-se o "paradigma do planejamento estratégico" e, graças a seu marketing, de acordo com 

                                                                                                                                                                  
por exemplo, e também à antropologia, às ciências sociais e ao modo como operam? Tentaremos abordar algumas 

dessas questões no decorrer do texto. 
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Arantes, é seguidamente usada como exemplo de modelo a ser seguido, apesar do que afirma a 

seguir a mesma autora: 

 

A fórmula era importada, mas já incorporando a lição que chegara através  do Atlântico: a 

cidade-empreendimento de formato americano. Estou me referindo a Barcelona e ao seu 

modelo de planejamento, exportado hoje para o mundo todo e muito especialmente para a 

América Latina […] mesmo que seja uma variante a mais (preservadas algumas 

particularidades, como veremos) da cidade-empresa-cultural. E o fizeram com uma tal 

perícia que conseguiram passar a impressão de que tudo começou com Barcelona. De fato, 

insisto, não foi. De qualquer modo, a capital da Catalunha inaugurou – a partir do momento 

em que alguns arquitetos catalães  formularam o "plans cap aI 92", posteriormente 

"Barcelona 2000" – uma urbanística que passou a ser identificada justamente como a matriz 

do Planejamento Estratégico. Desnecessário dizer que nem mesmo este foi uma invenção 

ibérica, pelo contrário, a técnica adotada numa planificação urbana que se autodenomina 

estratégica é, como já vimos, americana: inspiradas nas empresas privadas, nos anos 1960, 

cidades e regiões  passaram a proclamar que a máquina de morar/trabalhar/etc. moderna não 

mais atendia às exigências  de uma nova fase de reestruturação do capitalismo, inventando, 

em nome de um novo e acintoso conceito de performance urbana, máquinas  urbanas de 

produzir renda [...]
45 

 

Entretanto, como afirma Vainer, "o planejamento estratégico, segundo seus defensores, deve 

ser adotado pelos governos locais em razão de estarem as cidades submetidas às mesmas condições 

e desafios que as empresas."46 O autor acrescenta que,  

 

Se durante largo período o debate acerca da questão urbana remetia, entre outros, a 

temas como o crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho, equipamentos 

de consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, racionalização do uso do solo, a nova 

questão urbana teria, agora, como nexo central a problemática da competitividade 

urbana.
47 

 

Ou seja, busca-se mudar completamente o "paradigma" de administração das cidades através 

da replicação de fórmulas mercadológicas, mas de forma que se torne cada vez mais nefasta sua 

lógica de mercado – que se pretende consensual: 

 

Assim, ver a cidade como empresa significa, essencialmente, concebê-la e instaurá-la como 

agente econômico que atua no contexto de um mercado e que encontra neste mercado a 
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regra e o modelo do planejamento e execução de suas ações. Agir estrategicamente, agir 

empresarialmente significa, antes de mais nada, ter como horizonte o mercado, tomar 

decisões  a partir das informações  e expectativas geradas no e pelo mercado. É o próprio 

sentido do plano, e não mais apenas seus princípios  abstratos, que vêm do mundo da 

empresa privada.
48 

 

Na visão de Arantes, o planejamento estratégico: 

 

[…] pode não ser mais do que um outro eufemismo para gentrification, sem no entanto 

afirmar que sejam exatamente a mesma coisa  –  quem sabe a sua apoteose: uma cidade 

estrategicamente planificada de A a Z nada mais seria, enfim, do que uma cidade 

inteiramente gentrificada  –, preciso abrir um parêntese a respeito deste tópico, que se 

tornou um dos pontos de honra da diluição culturalista da espoliação urbana, pois afinal o 

que importa nisto tudo é sempre determinar quem sai e quem entra, só que agora se trata de 

uma apropriação do espaço legitimada pelo upgrading cultural.
49 

 

E continua afirmando que a gentrificação é: 

 

[…] uma resposta específica da máquina urbana de crescimento a uma conjuntura histórica 

marcada pela desindustrialização e consequente desinvestimento de áreas urbanas 

significativas, a terceirização crescente das cidades, a precarização da força de trabalho 

remanescente e sobretudo a presença desestabilizadora de uma underclass fora do mercado. 

E nessa transição dramática também se põe em funcionamento, com a mesma eficiência, a 

máquina de fabricar consensos.
50 

 

Para a autora, a palavra gentrification (que poderia ser traduzida do inglês como 

enobrecimento) carrega significados nem sempre desejáveis para aqueles que a produzem: 

 

[…] uma sombra de má consciência que costuma acompanhar o emprego envergonhado da 

palavra, por isso mesmo escamoteada pelo recurso constante ao eufemismo: revitalização, 

reabilitação, revalorização, [...] mal encobrindo, pelo contrário, o sentido original de 

invasão e reconquista, inerente ao retorno das camadas afluentes ao coração das 

cidades.
51  
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Mas o que é exatamente esse processo de "modelo americano", como diz a própria autora, 

chamado de gentrificação? "A receita veio dos Estados Unidos", afirma Arantes, considerando o 

exemplo do bairro de Inner Harbor localizado na área portuária da cidade de Baltimore52, e tal 

receita inclui, como observaremos a seguir, não só a “famigerada 'revitalização urbana', bem como 

seus derivados não menos famigerados: a 'parceria' entre setor público e iniciativa privada 

encarregada por sua vez de […] 'alavancar' investimentos privados com fundos públicos [...]"53 Para 

a autora o mais conhecido desses modelos de gentrificação foi aquele do bairro novaiorquino do 

SoHo. Sobre o tema ela comenta que o 

 

[...] modelo desta associação hegemônica entre especuladores, políticos e urban imagineers 

não por acaso encontra-se em Nova York […] inicialmente através do incentivo à 

reciclagem dos lofts pela comunidade local de artistas – essa a novidade na articulação de 

capital e cultura na remodelagem da cidade [...]. Para variar, ou melhor, pela primeira vez 

de modo exemplar a partir dos anos 1970 –, reabilitava-se a área sinistrada por uma 

operação “concertada” […] de requalificação dos espaços desativados das velhas 

manufaturas, convertidos em galerias ou mesmo residências de artistas, boutiques, 

restaurantes ditos sofisticados, etc., e consequente migração forçada dos antigos moradores 

e reconversão dos raros proprietários remanescentes, travestidos de intermediários de altos 

negócios imobiliários.
54

   

 

Ou seja, a partir da transformação de uma área "sinistrada"55, acontece uma operação 

"concertada" ou "orquestrada" para que "a cultura" – e tudo que a compreende, seus artistas, seu 

sistema, etc. – possa então atrair um tipo de público específico para aquele local, o público 

solvente56 – com alto poder de consumo –, ou seja, consumidores dos mercados de luxo. 
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Mas quais são esses casos referentes ao urbanismo em que a cultura vem sendo utilizada ou se 

prestando como "isca" ou mesmo escudo57? Não apenas através das intervenções chamadas de 

revitalização ou requalificação – realizadas a partir de planejamento estratégico e visando à 

gentrificação como vimos nesse mesmo capítulo. Entretanto, nesta pesquisa, ficaremos restritos em 

relação às maneiras como a cultura – focalizando em especial a parte da cultura comumente referida 

como artes plásticas ou visuais, num recorte específico – colabora (ou não) e se relaciona com tais 

projetos de revitalização ou requalificação de partes consideradas "degradadas" de grandes cidades, 

mais especificamente no caso de São Paulo.  

Como vimos, os projetos e programas de revitalização ou requalificação e seus diversos 

sinônimos – que incluem até mesmo a palavra "renascença"58, de acordo com Otília Arantes – não 

são e não poderiam ser meros programas de renovação das áreas em questão e são planos 

específicos de completa transformação do espaço, de sua aparência, de suas possibilidades de 

apropriação, de seu valor no mercado. Por consequência, provocam a saída da população que 

anteriormente ocupava essas áreas e sua substituição por uma outra parcela da população – mais 

rica – que passa a habitá-la, o que decorre da aplicação do chamado "planejamento estratégico", que 

re-determina o uso do espaço. Seja em razão da impossibilidade de pagar alugueis mais caros, seja 

através da violência, os antigos moradores são forçados a abandonar os imóveis.  

Ainda que esse objetivo de expulsão da população não seja declarado – pelo contrário, seja 

escamoteado de maneiras cada vez mais difíceis de distinguir –, apesar de aparantes mudanças, de 

acordo com Clara Pignaton, ele permanece o mesmo, com o mesmo objetivo de fundo. Para ela, a 

diferença entre "revitalização" e "reabilitação" – no caso do Pelourinho em Salvador, a revitalização 

(ocorrida nos anos 1990) e a "reabilitacão" ainda em processo em 2012) – existe apenas no 

discurso, conforme podemos observar na citação a seguir: 

 

Um argumento que se repete [...] é a importância da manutenção da população de baixa 

renda nas áreas  centrais como garantia ao direito de urbanidade que é constitucional. A 

"Reabilitação" se coloca aqui como um modo de intervenção diferente dos processos 

                                                                                                                                                                  
particularmente, o mercado constituído pela demanda de localizações pelo grande capital é o que qualifica a cidade 

como mercadoria. O realismo da proposta fica claro quando nossos pragmáticos  consultores deixam claro que esta 

abertura para o exterior é claramente seletiva: não queremos visitantes e usuários  em geral, e muito menos 

imigrantes pobres, expulsos dos campos ou de outros países  igualmente pobres; queremos visitantes e usuários 

solventes" (VAINER, 2000, p. 80). 
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anteriores de "revitalização". Pretende romper com modelos vigentes em cidades de países  

exportadores deste tipo de planejamento, onde a implantação de projetos com apelo 

meramente turístico levou a uma valorização imobiliária e ao enobrecimento das áreas  

centrais e à conseqüente gentrificação. A distinção é feita no discurso, está elucidada de 

maneira bem clara nos textos e nas falas, porém os fatos e acontecimentos parecem não 

condizer com tais enunciados.
59

 

 

A autora continua, afirmando que tais procedimentos de gentrificação por planejamento 

estratégico, quando já saturados, precisam de novos formatos, novos discursos para continuar 

funcionando da mesma forma que antes: 

 

[…] os novos enunciados coincidem com o período em que modelos segregadores e 

fetichizados de intervenção se saturam. Insistiu-se nele tempo suficiente. Em Salvador o 

plano de transformar o Pelourinho em um "shopping a céu aberto" persistiu desde o início 

da década de 90 com apelo forte ao turismo cultural focado em atividades voltadas 

essencialmente para o consumo, lazer e entretenimento.  

 

Portanto, com suas perguntas Pignaton nos leva a observar as sutis camadas de 

temporalidades e significados contidas em tais planos submersos numa mesma lógica: 

 

Diante dessas ações, dos mecanismos e estratégias  vistas resta perguntar: seria realmente o 

novo Plano de Reabilitação do Centro Antigo uma ruptura com antigas políticas  

especulativas e excludentes que atuam no sentido de espetacularizar um território da cidade 

à satisfação de seus turistas? Ou seria uma maneira mais elaborada e complexa de 

codificação do plano de organização sobre o qual o aparelho de Estado é responsável por 

efetuar sua máquina de sobrecodificação? O próprio plano, seu processo de criação e as 

ações  até agora tomadas não parecem distantes dos pressupostos clássicos  do Planejamento 

Estratégico. Talvez já se saiba a resposta.
60

 

 

A resposta dada por Pignaton é a seguinte: 

 

E é através  dela, da cultura, que se estabelecerá uma recodificação dos regimes de signo 

entorno do território delimitado e é também por ela que se conduzirá uma produção de 

subjetividade que reitera uma ideologia de progresso e de preservação capaz de superar 

fracassos anteriores. […] Trocando em miúdos, um mesmo e antigo processo de 

modernização pela cultura se repete, mas com devidas ressignificações, não mais o 
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processo arrasador declarado abertamente para o turismo cultural do governo carlista, agora 

um processo pautado na sustentabilidade, diversidade e inclusão, mas não menos regulador 

e totalizante, apenas outra delimitação operada por diferentes marcadores. Afora 

procedimentos e estratégias, a gestão da cultura quase nunca deixa de classificar, 

categorizar e esquadrinhar. A patrimonialização agora expandida é apenas um dos modos de 

geri-la.
61

 

 

Então, assim como Arantes coloca a questão da cultura como central em relação à 

gentrificação, Pignaton defende que a cultura é a responsável por "recodificar os regimes de signos 

do entorno do território delimitado" e que também através dela "se conduzirá uma produção de 

subjetividade que reitera uma ideologia de progresso e de preservação", falando portanto de um tipo 

de cultura específico o suficiente para que seja capaz de agir de forma bastante focalizada – o qual 

tentaremos abordar neste trabalho.  

Pignaton, a seguir, cita a tendência universal dos discursos da cultura em Guattari, em relação 

à tolerância aos territórios subjetivos: 

 

[...] a produção da subjetividade capitalística gera uma cultura de vocação universal. Esta é 

uma dimensão essencial na confecção da força coletiva de trabalho, e na confecção daquilo 

que eu chamo de força coletiva de controle social. Mas, independentemente desses dois 

grandes objetivos, ela está totalmente disposta a tolerar territórios  subjetivos que escapam 

relativamente a essa cultura geral. [GUATTARI, 1986, p. 19]
62 

 

Se a produção de subjetividade capitalística é "capaz de tolerar territórios subjetivos que 

escapam relativamente a essa cultura geral", ou seja, que escapem à cultura dominante – como 

compreendemos aqui –, quanto seria esse "relativamente"? Claro que tal questão não nos coloca em 

condições de contabilizar, medir e construir uma ciência exata nessa tentativa, entretanto, é possível 

e válido o exercício de rodear tais produções de subjetividade capitalísticas, seus sistemas e campos 

de força e tentar perceber quanto elas são capazes de tolerar de fato, ou seja, quanto disso pode de 

fato ser capturado, e qual parte disso que não é possível digerir. 

De acordo com Arantes, a cultura em cooperação com o urbanismo de gentrificação é sinal de 

um “segundo turno” do Cultural Turn. Por primeiro turno do Cultural Turn, a autora compreende as 

"mudanças ocorridas a partir dos anos 1960, em grande parte resultantes dos movimentos libertários 
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daquela década", ou seja, o Cultural Turn não se refere aos movimentos libertários dos anos 1960, 

mas ao movimento das ciências sociais anglo-americano63 que acontece nos anos 1970 e passa a 

considerar tudo como "cultural", inclusive a economia.  

Sobre a hierarquização da cultura num patamar mais alto que a política, podemos observar a 

afirmação de Eagleton: 

 

Elevar a cultura acima da política – ser homens primeiro e cidadãos depois – significa que a 

política deve se mover para dentro de uma dimensão ética mais profunda, valendo-se dos 

recursos da Bildung e transformando indivíduos em cidadãos apropriadamente responsáveis 

e de boa índole. Essa é, embora em um nível um pouco mais alto, a retórica das aulas de 

Educação Cívica. No entanto, uma vez que "humanidade", aqui, significa uma comunidade 

livre de conflitos, o que está em jogo não é apenas a prioridade da cultura sobre a política 

mas sobre um tipo particular de política. A cultura, ou o Estado, são uma espécie de utopia 

prematura, abolindo a luta em um nível imaginário a fim de não precisar resolvê-la em um 

nível político. Nada poderia ser menos inocente do que um denegrecimento da política em 

nome do humano. Aqueles que proclamam a necessidade de um período de incubação ética 

para preparar homens e mulheres para a cidadania política são também aqueles que negam 

a povos colonizados o direito de autogovernar-se até que estejam "civilizados" o suficiente 

para exercê-lo responsavelmente. Eles desprezam o fato de que, de longe, a melhor 

preparação para a independência política é a independência política.
64 

 

Seguindo o raciocínio de Arantes, o Cultural Turn: 

 

surgiu nos meios de esquerda dos campi anglo-americanos, nos anos 1980, designando uma 

dessas mudanças  ditas revolucionárias  de paradigma, graças  à qual tudo teria se tornado 

"cultural"  –  suficientemente abrangente para dar conta tanto da economia (como uma 

questão de retórica), quanto da cidade-colagem metafórica (na expressão consagrada por 

Collin Rowe) dos contextualistas. Também seria o caso de lembrar que, a partir de certo 

momento, a fórmula tornou-se um sinônimo mais confiável para o desgastado pós-
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moderno, a ponto de Fredric Jameson, por exemplo, intitular sem maiores explicações  

Cultural Turn sua mais recente coletânea de escritos (1998) sobre o assunto. […] Assim 

como Jameson vinha há tempos verificando, ao seu próprio modo, a pertinência do referido 

tournant cultural do capitalismo avançado, afirmando que a cultura tornara-se de tal 

maneira coextensiva à vida social em geral que o "cultural" e o "econômico" teriam passado 

um no outro e já significavam a mesma coisa [...]"
65

 

 

Arantes completa seu pensamento ao afirmar: 

 

Pode-se dizer que a nova esquerda que entrava em cena nos anos 1970 foi aos poucos 

tomando ao pé da letra [...] de fato o que contava mesmo era a cultura antagônica que se 

estava cristalizando por toda parte na esteira de 1968, mas sobretudo como admitia a direita 

ainda na defensiva, diante da indisciplina que se alastrava do Vietnã às greves selvagens na 

Europa Continental – seu poder mobilizador estava demonstrando que algo na base material 

do capitalismo se alterara em profundidade, e com isto, o conflito básico das sociedades 

capitalistas.
66 

 

Então, diferentemente dos movimentos libertários dos anos 1960, o "segundo turno" do 

Cultural Turn, como salienta Arantes, foi marcado por uma 

 

[…] cultura [que] fazia tempo deixara de hostilizar o que quer que seja), vivia em regime de 

condomínio com uma nova configuração da máquina urbana de crescimento, à qual se 

estavam adicionando ingredientes novos. Estou me referindo à invenção do cultural (agora 

de caso pensado) por um star system arquitetônico, associado a governantes movidos pela 

mosca azul da monumentalidade espetacular, capaz de produzir, através  de uma política de 

coalizões, os consensos indispensáveis. Mas não um cultural qualquer, aqui o tourning 

point que está nos interessando demarcar, um cultural – da indústria da consciência às 

grandes fachadas, passando pelas gentrificações  pertinentes – paradoxalmente (ou não?) 

respaldado pela aura libertária da resistência antiprodutivista cuja gênese acabamos de 

recordar, que assim voltava a se legitimar uma segunda vez, redescobrindo-se plenamente 

"cultural" desde sempre.
67 

 

Arantes também ressalta que, nesse segundo turno, "cultura e economia parecem estar 

correndo uma na direção da outra, dando a impressão de que a nova centralidade da cultura é 

econômica e a velha centralidade da economia se tornou cultural, sendo o capitalismo uma forma 

                                                 
65

 ARANTES, 2000, p. 39-40. 
66

 Ibid., p. 42. 
67

 ARANTES, 2000, p. 45. 



35 

cultural entre outras rivais"68. A autora refere-se ainda à:  

 

[…] participação ativa das cidades nas redes globais via competitividade econômica, 

obedecendo portanto a todos os requisitos de uma empresa gerida de acordo com os 

princípios  da eficiência máxima, e prestação de serviços capaz de devolver aos seus 

moradores algo como uma sensação de cidadania, sabiamente induzida através  de 

atividades culturais que lhes estimulem a criatividade, lhes aumentem a auto-estima, ou os 

capacitem do ponto de vista técnico e científico. Tais iniciativas, sejam elas grandes 

investimentos em equipamentos culturais ou preservação e restauração de algo que é alçado 

ao status de patrimônio, constituem pois uma dimensão associada à primeira, na condição 

de isca ou imagem publicitária.
69 

  

Apesar de não especificar exatamente quais sejam essas atividades nem dar exemplos 

específicos do que é exatamente na cultura (qual parte exatamente em relação a todas acepções 

possíveis da palavra cultura) é "respaldado pela aura libertária da resistência antiprodutivista"70
, a 

autora, de modo geral, utiliza-se da palavra cultura como sinônimo de duas variações principais: 

cultura dominante e arte institucional. Em seu artigo de mais de sessenta páginas intitulado "Uma 

estratégia fatal", ao qual faço diversas referências ao longo desta dissertação, percebe-se que a 

palavra "arte" aparece apenas três vezes (sem contar os nomes próprios dos museus, que somariam 

três referências à palavra arte, totalizando seis), embora seja esta, de certa maneira, a parte da 

cultura a que se esteja referindo na maioria das vezes. Ainda de acordo com Arantes, "[...] a cultura 

é um dos mais poderosos meios de controle urbano no atual momento de reestruturação da 

dominação mundial"71 e seu “miolo novamente reside na propagação da imagem de um centro de 

inovação, qualquer que ela seja, dos serviços financeiros à segurança máxima dos públicos 

solventes”72. Posteriormente, a autora afirma que “esta simbiose de imagem e produto [...] 

caracteriza a cidade-empresa-cultural perseguida pela terceira geração urbanística”73 e acrescenta 

que, uma outra  

requalificação famosa, a de Battery Park, com o roteiro de sempre: concebido em meados 

dos anos 1960 como uma nova área de habitação em Manhattan, destinada em princípio a 

várias camadas sociais, foi aos poucos se transformando num vasto projeto de gentrificação 

impulsionado por uma sucessão de crises (algumas forjadas) e medidas governamentais de 

"socorro", com o seu habitual cortejo de comércio chic e amenidades culturais, entre as 

quais um verdadeiro festival de arte pública (ou o que atualmente passa por tal), no qual 

se consagraria a união entre arte e urbanismo, devidamente emoldurada por uma 
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fantasia kitsch, segundo a qual o encontro de terra e água ali se celebrava descendia da 

mesma nobre estirpe de Veneza, Constantinopla e São Petersburgo.
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Louise Bourgeois: Eyes, 1995 

Foto: Stan Reis      Fonte: A guide to public art in Battery Park City 

  

 Entretanto, o "festival de arte pública" que consagra "a união entre arte e urbanismo"75, ao 

contrário do que possa parecer à primeira vista, não se trata de um encontro de apresentações de arte 

pública, mas trata-se, em vez disso, de um "festival" no sentido de uma série, uma coleção, uma 

grande quantidade e de "arte pública" no sentido de monumentos, obras de arte pública e esculturas 
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fixas, realizadas por artistas famosos e consagrados do sistema de arte internacional dentro do 

Battery Park, como a escultura Eyes, medindo cerca de um metro de diâmetro, feita de granito pela 

artista franco-americana Louise Bourgeois (falecida em 2010); ou então as esculturas Resonating 

Bodies, do premiado artista britânico Tony Cragg, feitas de bronze (uma delas medindo 4,57m x 

1,56m), apresentadas nesse capítulo. 

Assim como as esculturas apresentadas nas fotos, o parque e seu entorno também contam com 

uma série de outras obras de arte e ainda com um parque completamente dedicado aos monumentos 

– cuja lista completa está disponível no site do parque e pode ser encontrada no guia fornecido no 

próprio site, denominado A guide to public art in Battery Park City (Anexo A). 

 

 

 

Foto 2 - Tony Cragg: Resonating Bodies, 1996 

Foto: Stan Reis      Fonte: A guide to public art in Battery Park City 

Entretanto, Arantes deixa bastante claro, nesta passagem, de que tipo de cultura está falando: 

 

Vou portanto me concentrar de preferência nas estratégias  culturais da cidade-

empreendimento de última geração: quer dizer, no mapeamento e periodização do quadro 

geral em que se dá o presente retorno ao planejamento, pouco importa se chamado ou não 

de estratégico. Já disse, e repito, que não veio para corrigir, como alega, o antiurbanismo 
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(para uns anárquico, para outros preservacionista, ou, ainda, reformista) da geração anterior. 

Pelo contrário, como estou procurando demonstrar, veio agravar ainda mais o inchaço 

cultural imperante desde que governantes e investidores passaram a desbravar uma nova 

fronteira de acumulação de poder e dinheiro – o negócio das imagens. O "tudo é cultura" da 

era que parece ter se inaugurado nos idos de 1960 teria pois se transformado de vez naquilo 

que venho chamando de culturalismo de mercado. De tal forma que a cultura – que nos 

primórdios  da Era Industrial se cristalizara como esfera autônoma dos valores antimercado 

– ao tornar-se imagem, quer dizer, representação e sua respectiva interpretação (como sabe 

qualquer gerente de marketing numa sociedade do espetáculo), acabou moldando, de um 

lado, indivíduos  (ou coletividades "imaginadas") que se auto-identificam pelo consumo 

ostensivo de estilos e lealdade a todo tipo de marca; de outro, o sistema altamente 

concentrado dos provedores desses produtos tão intangíveis  quanto fabulosamente 

lucrativos. Trocado em miúdos, esse o verdadeiro "poder da identidade".
76 

 

Tal economia no uso da palavra arte pode nos remeter ao caráter indeterminado da palavra 

cultura. Parece mais fácil e certeiro criticar a cultura e referir-se à arte apenas nos momentos mais 

solenes, para que sejam assim mencionados os grandes artistas consagrados e inegáveis, as verdades 

incontestáveis. De alguma forma, Arantes recai sobre a mesma possibilidade que recaem todos que 

pretendem fazer uma crítica à cultura: falar de algo que é demasiadamente amplo e geral e ainda 

proteger a parte da cultura que a faz ser a "verdade incontestável", a alta cultura. 

O CONCEITO DE CULTURA 

Analisarei algumas possibilidades de como no decorrer da história – sem imaginar que seja 

possível abrangê-la em sua totalidade, entretanto – desenhou-se um processo de metonímia (mais 

especificamente, o tipo sinédoque que toma a parte pelo todo)77 que suscita seus mais diversos 

sentidos quando está querendo dizer e pretende dizer apenas um ou outro desses sentidos. 

Tentaremos observar brevemente algumas utilizações da palavra ao longo da construção do termo e, 

principalmente, quando se dá sua transformação em períodos e contextos históricos bastante 

específicos. 

De acordo com Raymond Williams, em Cultura e Sociedade,  
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 Sinédoque – Acepções  

■ substantivo feminino        

       Rubrica: estilística, retórica. Tipo especial de metonímia baseada na relação quantitativa entre o significado 

original da palavra us. e o conteúdo ou referente mentado; os casos mais comuns são: parte pelo todo: braços para a 

lavoura por 'homens, trabalhadores'; gênero pela espécie ou vice-versa: a sociedade por 'a alta sociedade', a maldade 

do homem por 'da espécie humana'; singular pelo plural ou vice-versa: é preciso pensar na criança por 'nas crianças' 

       Obs.: cf. Metonímia  

 [Fonte: Dicionário Houaiss] 
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Certas palavras, a que se dá importância capital no inglês comum de nossos dias, 

incorporaram-se a esse idioma nas últimas décadas do século dezoito e na primeira 

metade do século dezenove ou, a partir dessa época, adquiriram sentidos novos e 

importantes. É visível, em verdade, um padrão geral de mudança no uso das palavras e 

dele podemos valer-nos como de um especial sistema de referência, para reexaminar as 

modificações mais amplas de vida e de pensamento a que, evidentemente, correspondem 

as alterações de linguagem.
78   

 

Nesta citação, Williams começa a indicar que, durante a Revolução Industrial ("nas últimas 

décadas do século dezoito e na primeira metade do século dezenove" – cf. acima), o padrão de uso 

de várias palavras se modifica em conjunto com esse acontecimento histórico, acompanhando 

amplas modificações de vida e pensamento ocorridas nesse período. Para o autor, a transformação 

histórica desse período foi crucial e diversas palavras acompanharam tais mudanças, tanto mudando 

de significado quando entrando no uso mais corrente – no inglês.  

A lista de palavras que passaram a ser utilizadas ou tiveram seu significado modificado 

durante a Revolução Industrial a que Williams faz referência em seu livro é grande e, combinadas, 

elas desenham um brevíssimo panorama do período e seus paradoxos. Entre elas estão: ideologia, 

intelectual, racionalismo, cientista, humanitário, utilitarista, romanticismo, atomístico, burocracia, 

capitalismo, coletivismo, comercialismo, comunismo, doutrinário, igualitário, liberalismo, massas, 

medieval e medievalismo, operário, primitivismo, proletariado (palavra nova para indicar "mob", 

"populacho"), socialismo, desemprego, etc.79  

Dentre todas, as palavras que Williams escolhe como pontos-chave para a discussão em seu 

livro são estas cinco: indústria, democracia, classe, arte e cultura. A mudança de significado de 

cada uma delas justamente nesse período da Revolução Industrial indicam também:  

uma mudança geral das maneiras características de pensar acerca da vida diária: acerca de 

nossas instituições sociais, políticas, e econômicas; dos propósitos que essas instituições 

estão destinadas a concretizar; e das relações que essas instituições e propósitos mantêm 

com as nossas atividades no campo do saber, do ensino e da arte.
80 

 

Williams comenta que, no período compreendido entre o fim do século XVIII e o começo do 

século XIX, a palavra cultura muda significativamente também e deixa de significar apenas:  
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"tendência de crescimento natural" [próximo ao sentido de educação ou cultivo]
81

 e, depois, 

por analogia, um processo de treinamento humano [no sentido de educação, cultivo]
82

. Mas 

este último emprego, que implicava, habitualmente, cultura de alguma coisa, alterou-se no 

século dezenove no sentido de cultura como tal, bastante por si mesma [no sentido de 

absoluta, que se basta]
83

. Veio a significar, de começo, "um estado geral ou disposição de 

espírito", em relação estreita com a ideia de perfeição humana. Depois, passou a 

corresponder a "estado geral de desenvolvimento intelectual, no conjunto da sociedade". 

Mais tarde, correspondeu a "corpo geral das artes". Mais tarde ainda, ao final do século, 

veio a indicar: "todo um sistema de vida, no seu aspecto material, intelectual e 

espiritual".
84 

 

Assim, é possível observar que houve diversas sobreposições de diferentes temporalidades de 

sentido da palavra, todas elas carregadas de significações, práticas e até expectativas de diferentes 

momentos de uma época, mas que, de acordo com o próprio autor, nessa sequência de mudanças 

ocorridas no breve espaço de tempo compreendido pelo que se convencionou chamar de Revolução 

Industrial, seu significado seguiu em direção à abstração e ao absoluto, um  

 

surgimento que, de modo nada simples, dá origem a duas repostas genéricas – primeiro, o 

reconhecimento de uma separação prática entre certas atividades morais e intelectuais e o 

ímpeto vigoroso de um novo tipo de sociedade; segundo, a elevação dessas atividades a 

uma espécie de tribunal de apelação humano posta acima dos processos de julgamento 

social prático e, ao mesmo tempo, como uma alternativa moderadora ou reordenadora. Em 

qualquer desses sentidos, cultura não foi apenas uma resposta aos novos métodos de 

produção, à nova Indústria. Ligava-se também aos novos tipos de relações pessoais e 

sociais, constituindo, repito, um reconhecimento de separação prática e uma forma de 

acentuar alternativas.
85 

 

Dessa maneira, é importante observar como uma palavra que indicava algo que se cultivava e 

que tendia ao crescimento natural passou, em pouco tempo, a querer relacionar-se com a ideia de 

perfeição humana, ou seja, com aquilo que está ligado ao modo de vida, aquilo que deve ser 

buscado e almejado, aquilo que precisa ser incutido em todas as pessoas, o ideal, o universal, o 

absoluto. 

Assim, a partir da compreensão de que há diversas camadas de significados sobrepostas e 
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constituintes de diferentes temporalidades, é possível observar que com essa construção de 

sobreposições a palavra não perdeu totalmente nenhum de seus usos iniciais (como aquele de 

cultivo da natureza nem o do “próprio cultivo” como educação, nem aquele da antropologia como 

modo de vida, nem mesmo aqueles significados carregados de juízos de valor, como a “civilidade” 

ou seu oposto, o “barbarismo”, por exemplo – todos eles ainda utilizáveis e utilizados); eles se 

sobrepuseram e se adensaram num compacto único da palavra cultura. 

Embora cada significado tenha tido maior ou menor importância em diferentes momentos, 

atualmente todos os significados da palavra cultura podem e continuam a ser usados86 sem que 

soem absolutamente estranhos aos ouvidos de muitos, de acordo com a doxa atual – nos mais 

diferentes contextos, situações, "áreas do conhecimento" ou autores e querendo dizer coisas 

completamente diferentes – ainda assim, quando é dita a palavra, ela pode parecer carregá-los 

todos mas sabe-se que não pode querer dizê-los todos ao mesmo tempo.   

É justamente nesse ponto, nesse aspecto que pode ser considerado uma fragilidade – a própria 

amplidão de seu conceito – que é possível "se aproveitar" do seu significado de cultura erudita 
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 Cultura (Datação sXV cf. IVPM) 

Acepções 

■ substantivo feminino  

1 Rubrica: agricultura.  

 ação, processo ou efeito de cultivar a terra; lavra, cultivo  

Ex.: c. do solo  

1.1 Derivação: por metonímia. Rubrica: agricultura.  

 parte cultivada de um sítio, unidade produtiva ou região  

1.2 Derivação: por metonímia. Rubrica: agricultura.  

produto de tal cultivo; plantação, criação ou desenvolvimento com cuidados especiais  

Ex.: c. do feijão, de rosas, do bicho-da-seda  

2 Rubrica: agricultura.  
 m.q. cultivo ('produção com técnicas especiais')  

3 Rubrica: biologia.  

 cultivo de célula ou tecido vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à 

sobrevivência  

4 criação de alguns animais  

Ex.: c. de moluscos, de peixes  

5 Derivação: sentido figurado.  

 o cabedal de conhecimentos, a ilustração, o saber de uma pessoa ou grupo social  

Ex.: estudioso, possuía uma vasta c.  

6 Rubrica: antropologia.  

 conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes etc. que distinguem um grupo social  

 Obs.: cf. contracultura  

7 forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais, espirituais (de um lugar ou período 

específico); civilização  

Ex.: <c. clássica> <c. muçulmana>  

8 complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas-artes, ciências humanas 

e afins  

Ex.: um governo que privilegiou a c.   

       [Fonte: Dicionário Houaiss] 
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como "patrimônio da sociedade"87, ou seja, falar daquilo que é em si considerado como "bom", 

"positivo", "verdadeiro", "enriquecedor" e que, portanto, deve ser mantido, ensinado e preservado 

através da educação, das artes e quaisquer outros meios encontrados para, assim, utilizá-la como 

emblema ou símbolo do que é nobre, elevado, superior e, então, ser capaz de justificar ou pelo 

menos disfarçar quaisquer projetos de gentrificação estratégica88, por exemplo – conforme 

exemplos já abordados neste capítulo e que serão mais bem analisados no capítulo a seguir. 

Entretanto, sabe-se que aquilo que é nobre, elevado e superior condiz justamente com o 

pensamento de uma época, mais especificamente a época moderna, em que havia um plano e uma 

vontade de se transformar a sociedade de uma forma geral. Desejava-se e acreditava-se que através 

da técnica e, mais especificamente, de certas técnicas relacionadas às próprias possibilidades 

industriais que se apresentavam como novidades, haveria maneiras de se "organizar", "racionalizar" 

o mundo de modo que servisse melhor a todos. Como é sabido, tal projeto não se concretizou e as 

técnicas e planos acabaram por levar para caminhos diferentes daqueles previamente esperados. 

Observando o ponto de vista de Nelson Brissac, no artigo "Isso aqui é um negócio", podemos notar 

a consonância com algumas das afirmações anteriores: 

 

O modernismo se configurou pela introdução de materiais e procedimentos construtivos 

industriais, criação de equipamentos culturais e projetos sociais de moradia. Originalmente 

identificado com a esfera pública, o modernismo tardio converte-se no seu contrário: 

respaldo ideológico para a apropriação corporativa das instituições  e do espaço públicos. 

Esse desvirtuamento do ideário modernista ocorre justamente quando da desestruturação do 

Estado e sua substituição por uma gestão privatizada da cidade e da cultura. A "herança 

moderna" torna-se, na verdade, um aparato ideológico usado para respaldar uma operação 

completamente distinta. Os novos equipamentos culturais assumem seu papel de ancorar 

grandes projetos imobiliários, com suas torres de escritórios  e shopping centers. 

Finalmente, o modernismo se converte em linguagem arquitetônica corporativa. Uma nova 

etapa deste processo de apropriação corporativa do modernismo delineou-se com a 

exposição "Oscar Niemeyer", organizada este ano em Paris pela BrasilConnects. A mostra é 

na verdade um apêndice de uma exposição de Jean Nouvel, recentemente encarregado de 

projetar a filial do Guggenheim no Rio de Janeiro (cf. Jornal do Brasil, 06/02/ 02). A 

associação, em que se destacam os aspectos formais da obra do arquiteto brasileiro, serve 

para outro fim: justificar culturalmente o projeto do Museu no país. O modernismo sempre 

esteve associado à criação de um novo mundo, como projeto coletivo. Reinvenção da 

cidade e da arte como um empreendimento civilizatório. Todos esses pontos são 

abandonados no atual programa de reestruturação urbana e inserção cultural no capitalismo 

global. O ideário modernista é suprimido em função dos dispositivos estruturais e 

programáticos  exigidos pelo poder e pelo capital. A arquitetura moderna hoje é legitimadora 

dos grandes espaços  estruturados e circunscritos, desenhados para absorverem e instru- 

mentalizarem todas as atividades e práticas, incluindo a arte. É instrumento para a 

apropriação e supressão dos processos dinâmicos  e das configurações  informes que 
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emergem nas metrópoles  contemporâneas.
89 

 

 É bastante comum observar a utilização da palavra cultura como sinônimo da palavra "artes" 

ou de "corpo das artes". Terry Eagleton posiciona-se claramente contra a conceituação de cultura 

como o conjunto das artes por considerá-la restrita, já que se resume à estética e às artes. Também 

se situa contra aquela tão ampla da antropologia, que entende como cultura tudo aquilo "que surge 

autenticamente das pessoas, não importa quem sejam elas. Isso funciona bem melhor se estivermos 

pensando, por exemplo, em pessoas como os navajos, em vez de em pessoas como as Mães do 

Alabama em Defesa da Pureza Moral [...]"90, exemplifica ele, por achar que a especificidade da 

primeira e a amplidão da segunda não nos traz "utilidade". Ele se manifesta sobre o tema no excerto 

a seguir: 

 

É difícil escapar à conclusão de que a palavra "cultura" é ao mesmo tempo ampla demais e 

restrita demais para que seja de muita utilidade. [...] Minha tese neste livro é que estamos 

presos, no momento, entre uma noção de cultura debilitantemente ampla e outra 

desconfortavelmente rígida, e que nossa necessidade mais urgente nessa área é ir além de 

ambas.
91 

 

É justamente nesse aspecto que se encontra o ponto nevrálgico da questão: seria o problema 

simplesmente a amplidão do conceito ou o concentrado metonímico de juízo de valor contido na 

utilização da palavra cultura como se fosse a locução "cultura erudita" ou mesmo a utilização da 

palavra cultura apenas para a parte que se designa como "arte"? Ou, pior, a ideia contida no 

conceito de que através do "ensinamento" e da "publicização" dessa cultura e desse modo de vida 

eruditos e superiores é possível "melhorar" e "aprimorar" as pessoas? 

E o que seria arte, especificamente? Se a conceitualização de arte não estivesse imbricada 

num mundo com características muito próprias localizado dentro do conceito de cultura que a 

transformasse em algo especial, específico demais, talvez a discussão do conceito de arte se 

constituísse como falso problema. Entretanto, a arte é outra metonímia do conceito de cultura que 

pode querer se referir justamente àquela parte da cultura que é "boa", que é de boa qualidade, em 

que se pode confiar e que nos tem coisas a dizer, capazes de melhorar "a sociedade" como um todo.  
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Sem pretender demonizar nem relativizar a importância da contribuição da enorme e vasta 

heterogeneidade contida na criação daquilo a que chamamos arte – ou que ao final acabamos 

podendo chamar arte –, faz-se necessário analisar atentamente como esse processo vem se 

desenhando especificamente nos casos relacionados aqui e questionar seus sistemas de 

reconhecimento, validação e pensar a respeito do que a torna possível, ou seja, suas condições de 

possibilidade. 

 

 O PARADOXO DA CULTURA 

 

Quais são os conceitos paradoxais que o conceito de cultura compreende? Em seu texto 

"Cultura como conceito reacionário"92, Guattari e Rolnik abordam como o conceito de cultura trata 

de três conceitos diferentes numa mesma palavra:  

a) "cultura-valor": ou seja, a cultura como criação intelectual dominante, a Cultura (com letra 

maiúscula, como utilizada no inglês e muitas vezes também em português). Aquela que ajuda a 

realizar a distinção do “conhecimento” das elites da “cultura popular”, ou seja, também aí incluído 

o corpo geral das artes: teatro, dança, performance, música, cinema, literatura, etc. De acordo com 

Guattari e Rolnik, corresponde “a um julgamento de valor que determina quem tem cultura e quem 

não tem; ou se pertence a meios cultos ou se pertence a meios incultos”93. 

b) "cultura-alma coletiva": ou seja, aquela cultura que todos têm, ou melhor, aquela estabelecida 

pela antropologia em seu significado de tudo que se faz no dia a dia, como formas de cozinhar, 

andar, falar, criar narrativas, transformar usos, etc., e que, segundo Guattari e Rolnik, é  

 

sinônimo de civilização. Desta vez, já não há mais o par “ter ou não ter”: todo mundo tem 

cultura. Essa é uma cultura muito democrática: qualquer um pode reivindicar sua identidade 

cultural. É uma espécie de a priori da cultura: fala-se da cultura negra, cultura underground, 

cultura técnica e assim por diante. É uma espécie de alma um tanto vaga, difícil de captar, e 

se prestou no curso da História a toda espécie de ambiguidade, pois é uma dimensão 

semântica que se encontra tanto no partido hitleriano, com a noção de Volk  (povo), quanto 

em numerosos movimentos de emancipação que querem se reapropriar de sua cultura e de 

seu fundo cultural.
94 
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c) "cultura-mercadoria": ou aquilo que se convencionou chamar de cultura de massa, tudo o que 

se faz para financiar a cultura, produtos e mercadorias, etc. Para Guattari e Rolnik, 

 

aí já não há julgamento de valor, nem territórios coletivos da cultura mais ou menos 

secretos, como nos sentidos A e B. A cultura são todos os bens: todos os equipamentos 

(como as casas de cultura), todas as pessoas (especialistas que trabalham nesse tipo de 

equipamento), tudo o que contribui para a produção de objetos semióticos (tais como livros 

e filmes), difundidos num mercado determinado de circulação monetária ou estatal. 

Tomadas neste sentido, difunde-se cultura exatamente como Coca-Cola, cigarros, carros ou 

qualquer outra coisa.”
95 

 

Esses diferentes conceitos existentes dentro do conceito de cultura são fundamentais para se 

compreender sua própria explicação sobre o porquê da cultura como conceito reacionário. De 

acordo com o texto,  

 

O conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades 

semióticas (atividades de orientação no mundo social e cósmico) em esferas, às quais os 

homens são remetidos. Isoladas, tais atividades são padronizadas, instituídas potencial 

ou realmente e capitalizadas para o modo de semiotização dominante – ou seja, elas 

são cortadas de suas realidades políticas.  

Toda a obra de Proust gira em torno da ideia de que é impossível autonomizar esferas  

como a da música, das artes plásticas, da literatura, dos conjuntos arquitetônicos, da 

vida microssocial nos salões .
96 

 

Portanto, como demonstra o excerto acima, Guattari e Rolnik consideram que separar 

atividades semióticas em esferas é o que as padroniza para o modo de semiotização dominante, não 

consideram portanto que atividades semióticas estejam sempre de fato separadas ou cortadas de 

suas realidades políticas; e sim que elas são cortadas, passam a ser cortadas, mesmo sendo 

impossível autonomizar esferas como a da música e a das artes plásticas daquilo que pode ser 

considerado seu sistema, seu mundo, onde acontecem e com o que se relacionam (como a literatura, 

os conjuntos arquitetônicos e a vida microssocial nos salões, exemplos dados no excerto); e que 

esse corte as separa de suas realidades políticas – porque elas estão imbricadas e implicadas nessas 
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realidades políticas – complicadas (ou co-implicadas)97, ou seja, que as atividades semióticas não 

são reacionárias a priori e podem muito bem não coincidir com a cultura de massa, que consideram 

como sendo "essa máquina de produção de subjetividade", e sim com a ideia 

 

de que é possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que poderíamos 

chamar de "processos de singularização": uma maneira de recusar todos esses modos de 

encodificação preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de telecomando, 

recusá-los para construir modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de 

produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular. Uma 

singularização existencial que coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma 

vontade de construir o mundo no qual encontramos, com a instauração de dispositivos para 

mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não são os nossos.
98 

 

Atividades semióticas podem, portanto, de acordo com o excerto ora apresentado desenvolver 

modos de subjetivação singular. Entretanto, quando se pretendem autônomas, ou são autonomizadas 

em esferas separadas do contexto micropolítico ou molecular onde foram criadas e se construíram 

em conjunção com tudo que está nesse contexto em que se relacionam, perdem-se e se apartam de 

suas realidades políticas. Mas como se dá esse processo de autonomização? Não é possível 

conceber uma teoria universal para todo e qualquer caso, mas neste trabalho analisaremos 

separadamente – quando possível – a criação como modo de singularização e dentro de sua 

realidade política, e também, muitas vezes no mesmo caso, quando ela se autonomiza/ é 

autonomizada em esferas da área do conhecimento. 

De acordo com os mesmos autores, "A cultura enquanto esfera autônoma só existe em nível 

dos mercados de poder, dos mercados econômicos, e não em nível da produção, da criação e do 

consumo real."99
 Ou seja, o sistema da arte pode ser considerado neste texto como sendo um desses 

"mercados de poder" ou "mercados econômicos" referidos anteriormente, constituindo-se no 

aspecto mais diretamente relacionado ao macropolítico das artes, ou seja, seu sistema econômico 

que a sustenta como esfera autônoma ou como esfera autonomizada no mundo globalizado 

dominante, a esfera autônoma da arte. O que não quer dizer, de alguma forma, que o sistema das 

artes não tenha função ou papel naquilo que se constrói como micropolítica das artes, o próprio 

processo subjetivo de criação – o sistema das artes certamente contamina os processos de criação e 
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vice-versa, estão interconectados num processo micro-macropolítico: 

 

A realidade na qual estamos todos imersos é produzida em uma multiplicidade de 

interferências  extensivas (molares) e intensivas (moleculares) que coexistem em um mesmo 

movimento. Deste modo, não podem ser pensadas como opostas, como melhores ou piores 

"em si", fora das relações  que as constituem, pois elas se atravessam e sofrem 

impregnações  distintas de um tipo pelo outro. O que importa, em cada caso, é distinguir 

qual é o regime (se intensivo ou extensivo) que envolve nossa participação nelas e que 

cintila nas alianças  que se tecem por meio delas. É somente nas relações  e nos processos 

que as constituem que podemos avaliar os movimentos que elas promovem ou estancam. 

As interferências  que nos interessam se dão em uma multiplicidade de ações  de teoria e 

prática que transbordam os insuficientes limites do eixo sujeito-objeto. Não se trata de um 

interferir de um objeto dado sobre outro objeto dado, de uma unidade predeterminada sobre 

um sujeito preexistente, mas de produzir interferências  que façam vazar as multiplicidades 

que constituem a nós  e as coisas. A modulação da interferência neste sentido implica e 

requer mutação subjetiva. É nos encontros que experimentamos os movimentos que nos 

forçam a problematizar, mais do que a responder; alterando a nossa subjetividade e abrindo-

a para o intensivo, já ali, onde os conceitos viram fluxo de intensão e nos conectam no 

circuito ziguezagueante da coexistência macro/micropolítica.
100

 

 

O que é o sistema das artes? "O sistema das artes é tudo, somos todos nós"101, assim afirma 

Suely Rolnik na palestra "Permanências e impermanências na produção artística contemporânea". 

De fato, assim considerado, o sistema das artes engloba tudo aquilo que com a arte se relaciona de 

alguma forma, qualquer que seja a maneira. Portanto, equipamentos culturais, críticos, artistas, 

aqueles que refletem e escrevem sobre arte, aqueles que a negam veementemente, todos aqueles 

estão se relacionando diretamente com a arte, de maneira afirmativa ou negativa, respondendo a ela 

e alimentando-a, de alguma maneira podem ser incluídos no sistema. As relações de poder dentro 

do sistema das artes são tão complexas e capazes de tantas estagnações quanto quaisquer relações 

de poder que se dão em outros âmbitos da sociedade, como o trabalho, por exemplo, ou em outras 

esferas autonomizadas. 

O sistema das artes é um sistema de validação como qualquer outro – como um vestibular, por 

exemplo –, que, utilizando alguns critérios específicos e, muitas vezes, de difícil apreensão, decide 

através de seu sistema de validação formado por galeristas, curadores, críticos, bienais, 

colecionadores, museus, etc. A partir de todo esse sistema, são escolhidos e são englobados aqueles 

trabalhos que consigam estar minimamente de acordo com essa lógica, que é essencialmente 
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 Palestra "Permanências e impermanências na produção artística contemporânea", ministrada pela pesquisadora 

Suely Rolnik e pelo curador Moacir dos Anjos no auditório da FUNDAJ na 10ª edição do SPA das Artes do Recife 

em 2011.  
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mercadológica e publicitária, entretanto, sempre revestida de cultura erudita e, portanto, com 

frequência considerada como uma verdade incontestável para a qual é preciso se educar para 

compreender. Ou, por outro lado, o sistema se transforma para ser capaz de englobar aquilo que 

dele ainda não faz parte – esse poderia ser considerado um dos momentos da "captura": quando, por 

exemplo, com o passar do tempo um trabalho perde sua força política e de contestação e pode então 

ser facilmente inserido no sistema artístico-museológico. (Tal momento pode indicar também que 

houve alguma superação do processo micro-macropolítico envolvido naquela questão – o que não 

quer dizer que a questão tenha sido "resolvida" ou "solucionada", mas que tenha, provavelmente, 

sido complexificada de modo que aquele discurso não seja mais capaz de abarcar o tema de forma 

frutífera, contundente e de modo a afetar vivamente uma experiência em acontecimento, ou seja, 

indica que novas formas de criação micro-macropolítica precisam ser inventadas.) 

Devido à forma de legitimação e validação da arte que se constrói sobre referências histórico-

artísticas consideradas superiores, elevadas e eruditas, algumas vezes sem nem mesmo se darem 

conta de que são assim consideradas pelas pessoas, qualquer crítica à arte contemporânea que se 

produz no contexto do grande sistema (global) desse mercado de poder pode facilmente ser 

desqualificada como falta de cultura, desconhecimento, ignorância, algo que falta e precisa ser 

apreendido, algo que leva à vergonha, à humilhação, à inferioridade. Isso, em parte, também 

desenha e conecta os sistemas educativos de museus, que fazem leituras a respeito das "obras" dos 

artistas e ensinam como essas devem ser "entendidas", para quem não as "entende".  

O sistema das artes, geralmente através da curadoria de exposições e bienais, por exemplo, ou 

da escolha de um galerista em relação aos artistas que vai agenciar, escolhe aqueles que fazem e 

podem fazer parte dessa lógica e desse sistema de poder, enquanto outros ficam à margem. Essa 

escolha se dá através da avaliação do tipo de trabalho realizado, sua aparência, do discurso 

elaborado e utilizado pelo artista, seu repertório e referências, e também em relação à parte disso 

tudo. Muitas vezes, discursos-práticas não são aceitos por ser considerados ingênuos, panfletários, 

iniciantes e outros chavões comumente utilizados no meio das artes por seus "especialistas", que 

entendem estar avaliando a "qualidade do trabalho" e realizando as escolhas com base na 

meritocracia. Essa avaliação é efetuada por grupos bastante específicos de pessoas que passam a 

determinar globalmente algumas linhas de trabalho como aceitáveis e outras como não aceitáveis, 

estabelecendo assim a tendência a uma lógica de monocultura erudita, de origem eurocêntrica, que, 

quando estagnada, passa também a se alimentar e a tolerar outros territórios subjetivos. Mas quanto 

desses outros territórios é aceitável? 
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Aqui certamente entra a questão a respeito de quanto a subjetividade capitalística "está 

totalmente disposta a tolerar territórios subjetivos que escapam relativamente a essa cultura 

geral."102 No caso do sistema das artes, por exemplo, alguns territórios subjetivos de 

aparência/discurso de resistência, conforme relata Arantes neste capítulo, são incluídos – ou então 

trabalhos de alta capacidade de resistência que, autonomizados na esfera do sistema da arte, perdem 

também sua força política, que fica restrita ao "universo das artes" ou seja, tornam-se 

imediatamente autonomizados os trabalhos. 

Compreendendo que tal sistema de validação é global, mundial, é possível perceber uma série 

de nuances e capilaridades constituintes desse sistema: 

 

Na semana passada, um exército de galeristas e colecionadores desembarcou numa ilha 

perto de Manhattan para a primeira edição em Nova York da feira britânica Frieze, com 

sede em Londres.  

Parte dessa armada chega hoje a São Paulo para a oitava edição da SP-Arte, que tem início 

no pavilhão da Bienal.  

Eles se dividem na semana que vem entre a ArteBA, em Buenos Aires, e a Art HK, em 

Hong Kong. Em junho, todos se juntam em Basileia para a Art Basel, a maior feira do 

mundo, que transforma a cidade suíça no olho do furacão da arte contemporânea.  

Feiras de arte não são meras exposições. São eventos comerciais, movidos a marketing e 

champanhe, em que galerias se estapeiam para garantir um espaço e colecionadores vão à 

forra comprando tudo o que veem pela frente.  

ENTRE NY E HONG KONG  

Saturado dessas feiras, o calendário está apertado. "Ficamos 'ensanduichados' entre a Frieze 

de Nova York e a feira de Hong Kong", admite Fernanda Feitosa, diretora da SP-Arte, que 

decidiu mudar as datas da feira para abril no ano que vem. "Quando começamos, o mercado 

internacional era muito diferente."  

Em 2005, o Brasil tinha uma posição ainda acanhada no cenário global das artes visuais. 

Foi quando Feitosa colocou de pé a primeira edição da feira. Até então, ela nem sonhava 

com uma concorrente interna, a carioca ArtRio, que em setembro fará sua segunda 

edição.
103 

 

Ainda que o sistema das artes não funcione da maneira descrita e observada acima em todo o 

Brasil e que tal fenômeno seja especificamente paulistano com semelhanças encontráveis apenas no 

Rio de Janeiro – e ainda assim não comparável em número e "importância"104 de galerias –, esse 
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sistema influencia praticamente toda a produção artística nacional a partir do momento em que 

ocorre uma bienal nacional ou internacional, uma grande exposição, e curadores saem em busca de 

"novos artistas" para compor suas exposições e mostras. Essas escolhas que se dão geralmente 

influenciam aqueles que estão produzindo arte (sejam iniciantes ou não), aqueles que visitam 

galerias e grandes exposições e acreditam que aquela seja a forma de se fazer um trabalho artístico 

"de qualidade", aqueles que pretendem se profissionalizar no mundo das artes e que, para isso, 

precisam adequar seu trabalho às exigências de tal lógica. 

 

ARTE E CULTURA 

 

De acordo com a citação a seguir, extraída do filme Je Vous Salue, Sarajevo105, de Godard, há 

uma regra e uma exceção: a cultura é a regra e a exceção refere-se à arte. Nas legendas de seu filme 

de 1993 em português, encontramos a seguinte tradução: 

 

[…] Todos falam a regra: cigarro, computador, camisetas, televisão, turismo, guerra. 

Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, é escrita: Flaubert, Dostoiévski. É composta: 

Gershwin, Mozart. É pintada: Cèzanne, Vermeer. É filmada: Antonioni, Vigo. Ou é vivida, e 

se torna arte de viver: Sbrenica, Mostar, Sarajevo. A regra quer a morte da exceção. Então a 

regra para a Europa Cultural é organizar a morte da arte de viver, que ainda floresce. […] 

  

Partindo desta citação é possível perceber que Godard compreende como criação de 

resistência, de forma bastante semelhante àquela como compreendemos na presente dissertação, não 

apenas as artes plásticas, a música, a filosofia, a escrita e os vários tipos de criação comumente 

                                                                                                                                                                  
internacionais, artistas mais importantes participantes de mais bienais, que vendem mais, são mais valorizados e têm 

seus preços mais elevados, num ciclo mercadológico de validação. 
105

 Je Vous Salue, Sarajevo. Direção e Roteiro: Jean-Luc Godard. França: Produtora, 1993.  

    Transcrição da legenda em português:         

          "De certa forma, o medo é a filha de Deus, redimida na noite de sexta-feira. Ela não é bela; zombada, 

amaldiçoada e renegada por todos. Mas não entenda mal, ela cuida de toda agonia mortal, ela intercede pela 

humanidade. Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra e a arte, a exceção. Todos falam a regra: cigarro, 

computador, camisetas, televisão, turismo, guerra. Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, é escrita: Flaubert, 

Dostoiévski. É composta: Gershwin, Mozart. É pintada: Cézanne, Vermeer. É filmada: Antonioni, Vigo. Ou é vivida, 

e se torna a arte de viver: Srebenica, Mostar, Sarajevo. A regra quer a morte da exceção. Então a regra para a Europa 

Cultural é organizar a morte da arte de viver, que ainda floresce." 

 "Quando chegar a hora de fechar o livro, eu não terei arrependimentos. Eu vi tantos viverem tão mal e tantos 

morrerem tão bem." 
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chamados de arte, mas também os modos de vida resistentes, aqueles que, apesar da cultura, que ele 

compreende com sendo a regra, continuam sobrevivendo. 

Entretanto, é fácil ver como esse tipo de postura, que acaba privilegiando a arte e colocando a 

cultura num ponto de menor importância, inferiorizada na hierarquia e quase se equivalendo àquilo 

que pretende eliminar o que é resistente, colabora para o próprio sentido daquilo que pretendia 

antagonizar e, assim, dado o respaldo de alta cultura que tem o próprio Godard, fazem-se diversas 

confusões. 

Em primeiro lugar, nesse texto ele coloca a cultura como cultura dominante, quando o que de 

fato faz com que o conceito de cultura possa ser usado de forma reacionária são sua própria 

amplitude e polissemia, que a colocam em lugar de poder querer dizer, com a mesma palavra, tanto 

aquilo que é reacionário quando o que há de mais resistente. É a arte, com seu sistema de validação, 

assim como os museus e tudo que diz respeito à cultura dominante, como os meios de comunicação, 

é que pretendem eliminar a resistência presente em qualquer discurso. 

Godard tenta "elevar ao status de arte" aquilo que se dá como cultura de resistência, para que 

seu argumento seja possível e para que assim continue sendo regra a cultura que quer matar a arte. 

Mas aquilo que se tenta matar naquele povo, não é sua arte e, sim, "sua arte de viver", ou seja, sua 

cultura. Quando se matam pessoas de uma determinada cultura (no sentido antropológico) numa 

guerra, é bastante comum que sua arte, a arte que produzem, seja como esfera autonomizada ou não, 

seja mantida em museus e locais onde sua importância política seja nenhuma (como num museu) e 

onde ela será analisada através da lógica daquele que a eliminou e geralmente por questões formais, 

antropológicas "evolutivas" e outros modos de ser desqualificada e considerada inferior ou 

primitiva, como podemos observar nas coleções de famosos museus vencedores de guerras, batalhas 

e conflitos ao redor do mundo, além de exposições como Brasil 500 anos, e dos mais variados 

exemplos bastante conhecidos. 

Elevar ao status de arte aquilo que é uma cultura, ainda que de resistência, de alguma forma 

equipara a cultura de todos com a cultura em geral, a cultura de massa, e coloca num grau acima a 

cultura de resistência, num status de arte, como faz para si mesma a cultura dominante, utilizando-

se justamente desse sistema de validação da arte, que se constitui fortemente organizado e gerido 

pelo mercado, por instituições culturais público-privadas, por colecionadores, pela comunicação – 

ou seja, elegendo alguns, excluindo a maioria. Algo que, por sua própria condição de prestígio, 

Godard, por exemplo, está plenamente apto a fazer, a ser aceito como verdade por todos e a tornar-
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se mais um dos valores tanto da arte quanto da cultura. 

Não seria, então, o caso de em vez de tentarmos elevar aquilo que nos parece importante e 

merecedor de respeito e permanência – mais que isso – aquilo que não seja a cultura dominante 

possa ser entendido também como cultura? Mas não como cultura inferior? 

Assim, ainda que precário, o sistema de compreensão herdado da antropologia, em termos de 

futuro, parece mais frutífero, colocando a "cultura-alma coletiva" como aquela cultura democrática 

que a todos pertence. Seria talvez a compreensão de que a cultura, de que essas culturas, de que 

cada uma delas precisa poder existir e ter voz, sem ser sufocada nem morta. Claro que tal 

"compreensão" ou "constatação" não bastam, já que a força e a violência tentam aniquilá-las todos 

os dias – o que as faz sobreviver é a luta diária, ou seja, sua força de resistência, sua capacidade de 

sobrevivência ou permanência. 

E talvez não devamos tentar elevar ao status de arte aquelas que resistem ao sistema 

dominante, numa forma de transformar em mitos aqueles que resistem, ou sobrevivem. Talvez a 

cultura – seja ela arte (validada pelo sistema das artes) ou não (criação ou simples cultura) – não 

caminhe apenas no sentido de tornar-se arte, de desejar tornar-se arte, mas em sentidos de se saber 

capaz de existir, e não apenas de resistir, sem o "necessário" reconhecimento nesse sistema de 

validação.  

No caso da criação, para que, a partir de sua própria luta, aquela cultura de resistência se 

compreenda em sua ética própria e não necessite de sistema de valoração exterior, que depende de 

uma lógica contrária à sua. Ou se faz parte e se obedece às regras da lógica dominante, ou se 

conhecem as regras e se tenta driblá-las quando possível – oferecendo tanto resistência quanto 

renovação às instituições nas quais se infiltra – ou se recusa a cumprir as regras e a lógica e vive-se 

à parte desse universo, que será o próprio responsável pelo esquecimento e apagamento de seus 

discursos. 

Tentar transformar em superior uma cultura (elevando-a ao status de arte), ainda que através 

de uma licença poética, como faz Godard, pode levar-nos de algum modo a compreender que existe 

de fato a famigerada "cultura erudita", ou "cultura superior", e que ela se chama arte, ainda que seu 

objetivo, como "sujeito", não exista e que o objetivo daqueles que a fazem possa, na maioria das 

vezes, não voluntariamente coincidir nem com ele. 

Pelo contrário, como é possível perceber pela produção fílmica de Godard, analisando-a de 
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maneira mais ampla, ele mesmo busca de alguma forma devolver as imagens àqueles de quem 

foram roubadas. Isso fica evidente no excerto a seguir: 

 

[…] Em Je vous salue, Sarajevo, o cineasta decupa uma fotografia de guerra, a de Luc 

Delahaye, tomada em 20 de julho de 1992, em Sarajevo, mostrando civis bósnios estirados 

no chão, feridos, aterrorizados, sob a ameaça de armas e das botas dos soldados sérvios. 

Esta foto o revoltou, pois se vê um soldado chutar um moça ferida, deitada no chão: 

vergonha do soldado, evidentemente, carrasco sádico e quase desenvolto. Mas vergonha 

também do fotógrafo, que toma essa imagem sem ir ao socorro da vítima, protegido por seu 

profissionalismo, e que vai se beneficiar na sequência, em termos de notoriedade e direitos, 

da larga difusão de uma imagem que fez a volta ao mundo em jornais e revistas.  

Tendo reencontrado a moça da foto por intermédio de Francis Bueb, o diretor do Centro 

André Malraux de Sarajevo, Bibjana Vrhovac, derrubada pela explosão de um obus, 

gravemente ferida no braço, o vestido branco manchado de sangue, chutada pelo soldado, 

ele, Godard, lhe pede, e, para ela e não para o fotógrafo, o direito de reproduzir a foto, 

propondo-lhe que haja um voz em off no filme.
106 

 

Ainda assim, continua-se supondo que a arte seja de fato algo produzido e que tenha algo de 

especial em si, algo de superior, transcendental em contraposição à cultura. É preciso, portanto, 

compreender que as criações é que exercem seu poder através de sua capacidade de afetar e que o 

sistema das artes é algo que não está baseado apenas nisso mas num grande sistema de validação 

mercadológico, tradicional, financeiro, moral – ainda que tanto aqueles que produzam dentro dele  

quanto aquilo que seja produzido dentro desse sistema não funcione dessa forma nem crie dessa 

maneira e esteja, de fato, criando dentro de sua capacidade máxima de singularização. 

Para Godard, pelo menos de acordo com a citação anteriormente apresentada, constitui-se 

como arte aquilo que foge à regra dominante. Mas então por que se opor ao nome de arte que 

recebem de Godard? Porque o sistema das artes constitui uma lógica que transforma justamente 

aquilo de mais resistente à regra naquilo mesmo que a regra impunha; num sistema simbólico de 

validação, num sistema de dar valor mais e mais ao que já é considerado como sendo de valor pela 

doxa vigente. Ou seja, o problema do mercado não vem do fato de haver contato com o dinheiro 

nem da ideia de que a arte, a criação e a cultura nada têm a ver com isso – pelo contrário: o 

dinheiro, o financiamento artístico público, leis e programas de fomento são de importância política 

e devem ser encarados como pauta inicial de qualquer artista que pretende atuar politicamente e 

contribuir para práticas de criação comum –, o problema do mercado é que a lógica do sistema das 

artes e seus personagens se capilarizam e se entranham em todos que a produzem; e aqueles que 
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criam, portanto, precisam recriar sua produção de subjetividade singular sem cessar, em constantes 

processos de desterritorialização-territorialização. 

Não se trata de considerar as criações que Godard afirma como valor como não tendo valor 

em si – cada uma dessas criações pode constituir-se de um modo ou de outro como criação de 

resistência dentro de seus mundos e seus contextos. E mais, de acordo com a interpretação de 

Godard, todas essas criações, inevitavelmente, com o passar do tempo e o decorrer da história, ou 

pelo menos da "história da arte", vão transformando-se em objetos semióticos inseridos em esferas 

autonomizadas. Ou seja, aquilo que a princípio era resistência e criação, transforma-se também em 

cultura e regra, apesar de seu conteúdo. Na realidade, ainda que exista seu conteúdo, 

 

O que importa não são as obras em si, mas a maneira como são coletivamente interpretadas, 

maneiras que as próprias obras dificilmente poderiam ter previsto. […] Não é Shakespeare 

que não tem mérito, e sim apenas alguns dos usos sociais que têm sido feitos de sua obra. 

Um ataque à instituição da monarquia não precisa implicar que a própria rainha seja uma 

vilã depravada. De qualquer modo, muitos dos advogados de Dante e Goethe jamais leram 

deles uma só palavra. Nesse sentido, também, não é o conteúdo dessa cultura que importa, 

mas o que ela significa. E o que ela significa hoje, dentre outras coisas mais positivas, é a 

defesa de uma certa "civilidade" contra formas novas de um assim chamado barbarismo. 

Contudo, uma vez que essas novas formas de barbarismo, paradoxalmente, também podem 

ser vistas como culturas particulares, a polaridade Cultura versus cultura toma forma.
107 

 

Um exemplo bastante controvertido a respeito desse tipo de compreensão equivocada e 

anacrônica das diferenças entre "alta" e "baixa" cultura, ou, nesse caso, entre cultura e arte, pode ser 

lido numa recente crítica escrita pelo cineasta Cacá Diegues – talvez até mesmo falando por 

influência de Godard, numa interpretação descuidada, em matéria108 a respeito de sua participação 

no juri de uma premiação em Cannes, e que foi retirada do ar do jornal O Globo (online) poucos 

dias depois, mas que se encontra ainda em blog na internet: 

 

Cultura é uma coisa produzida por um aglomerado de gente, uma tribo, um povo, uma 

nação. Arte é o que produz um artista, o indivíduo. A tendência da cultura é sempre a de 

submeter a arte, e quanto mais esta reagir ao sufoco melhor será. A cultura precisa 

aprisionar a arte porque essa é indisciplinada, inesperada, incontrolável. E a cultura é a 

organização do que já existe e está consagrado. Por exemplo, as Bachianas de Villa-Lobos 

são uma obra de arte; o uso delas em concertos e em trilhas sonoras, uma produção cultural. 

Vamos deixar nossos artistas trabalharem em paz, para a glória de nossa cultura. (grifo 

nosso) 
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De acordo com Eagleton, nada há de resistente no amor homossexual, na "arte negra", na 

"poesia marginal" por si só. Entretanto, quando algumas dessas criações são impossibilitadas de 

existir, sua permanência, sua sobrevivência, torna-se por si só política e resistente, ainda que seu 

conteúdo não possa ser considerado por si só, ou a priori, político.109 

  

CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Em "O ato de criação"110, Deleuze aborda a questão da informação e da comunicação em 

relação à obra de arte e em relação aos atos de resistência. Nesta transcrição, Deleuze afirma que: 

 

Num primeiro sentido, a comunicação é a transmissão e a propagação de uma informação. 

Ora, o que é uma informação? Não é nada complicado, todos o sabem: uma informação é 

um conjunto de palavras de ordem. Quando nos informam, nos dizem o que julgam que 

devemos crer. Em outros termos, informar é fazer circular uma palavra de ordem.
111 

  

Entretanto, Deleuze também afirma e levanta os seguintes pontos: 

 

O que a obra de arte pode ter a ver com isso? Não falemos de obra de arte, mas digamos ao 

menos que existe a contra-informação. Em países sob ditadura cerrada, em condições 

particularmente duras e cruéis, existe a contra-informação. No tempo de Hitler, os judeus 

que chegavam da Alemanha e que foram os primeiros a nos contar sobre os campos de 

extermínio faziam a contra-informação. O que é preciso constatar é que a contra-

informação nunca foi suficiente para fazer o que quer que fosse. Nenhuma contra-

informação foi capaz de perturbar Hitler. Salvo num caso. Que caso? Isso é de vital 

importância. A única resposta seria que a contra-informação só se torna eficaz quando 

ela é – e ela o é por natureza – ou se torna um ato de resistência. (grifo nosso) E o ato 

de resistência não é nem informação nem contra-informação. A contra-informação só é 

efetiva quando se torna um ato de resistência. Qual a relação entre a obra de arte e a 

comunicação? Nenhuma. A obra de arte não é um instrumento de comunicação. A obra de 

arte não tem nada a ver com a comunicação. A obra de arte não contém, estritamente, a 

mínima informação. Em compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de 

arte e o ato de resistência. Isto sim. Ela tem algo a ver com a informação e a comunicação a 
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título de ato de resistência. Qual a relação misteriosa entre uma obra de arte e um ato de 

resistência, uma vez que os homens que resistem não têm nem o tempo nem talvez a cultura 

necessários para relacionar-se minimamente com a arte? Não sei. André Malraux (escritor e 

diretor francês, 1901-1976) desenvolve um belo conceito filosófico: ele diz uma coisa bem 

simples sobre a arte, diz que ela é a única coisa que resiste à morte. Voltemos ao começo: o 

que fazemos quando fazemos filosofia? Inventamos conceitos. Eu considero esta a base de 

um belo conceito filosófico. Reflitamos... O que resiste à morte? Basta contemplar uma 

estatueta de 3.000 anos antes de Cristo para descobrir que a resposta de Malraux é uma boa 

resposta. Poderíamos dizer então, de forma mais tosca, do ponto de vista que nos interessa, 

que a arte é aquilo que resiste, mesmo que não seja a única coisa que resiste. Daí a relação 

tão estreita entre o ato de resistência e a obra de arte. Todo ato de resistência não é uma 

obra de arte, embora de uma certa maneira ela faça parte dele. Toda obra de arte não é um 

ato de resistência, e, no entanto, de uma certa maneira, ela acaba sendo.
112

  

 

Ainda assim, é possível compreender que a própria “obra de arte” se torna um instrumento de 

comunicação quando cortada de sua realidade política, quando inserida numa esfera autônoma 

como o sistema das artes. O que não faz dela um instrumento de comunicação em si, mas um 

instrumento que pode ser de informação ou de contrainformação e, desse modo, um ato de 

resistência se assim pensado, ainda que sua resistência ao tempo seja exatamente aquilo que a fará 

deixar de ser resistente como luta no presente e a fará poder ser relativamente tolerada como 

território subjetivo destoante do sistema anterior, desde que não apresente mais ameaças a tal 

sistema das artes (e ao sistema capitalista que a organiza, por consequência), que se reorganizou 

para cabê-la, achatando-a e enquadrando-a numa lógica linear sucessiva de história da arte e 

enquadrando-a de modo que funcione dentro de análises próprias, tantas vezes ainda formais e 

tergiversantes, e pouco políticas do sistema das artes. 

 

CULTURA COMO CRIAÇÃO DE RESISTÊNCIA 

 

 A cultura pode ser criação de resistência, seja em qual aspecto for: criação artística, 

filosófica e de modos de vida. Se hoje toda ela é parte fundamental das disputas capitalistas, é 

porque de alguma forma o ponto de partida dessa criação ainda se dá dentro da lógica capitalista e 

em função de seu sistema, cujo problema não é especificamente o dinheiro, e sim sua organização e 

distribuição, não apenas dentro do sistema das artes mas no âmbito do sistema capitalista como um 

todo. Uma linha de fuga possível para que a criação seja de resistência é a criação que se dê em sua 

realidade micro-macropolítica, que obriga uma reorganização comum; sendo, portanto, uma criação 
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que se desenha de modo a ressingularizar os processos de subjetivação. 

 Uma interessante observação a respeito das mutações de posicionamento político em torno 

da cultura pode ser vista em "A cultura como campo de combate", de Vladimir Safatle, em excerto a 

seguir: 

 

Um dos fenômenos sociais mais importantes dos últimos anos é a transformação da cultura 

e da modernização dos costumes em setor fundamental do embate político. Durante os anos 

1970 e 1980, a cultura fora um campo hegemônico das esquerdas. Este não é mais o caso. 

Há de se perguntar o que ocorreu para encontrarmos atualmente um processo de politização 

da cultura por parte, principalmente, de representantes da direita. 

Poderíamos dizer que a direita do espectro político teria compreendido que a população, em 

especial as classes populares, é naturalmente conservadora nos costumes, pois avessa a 

questões como aborto, casamento homossexual e políticas de discriminação positiva. Da 

mesma maneira, ela seria conservadora em cultura, pois mais sensível ao peso dos valores 

religiosos na definição de nossas identidades e de nossos "valores ocidentais". É possível, 

porém, que o movimento em questão seja de outra natureza.
113 

 

Seguindo o raciocínio de Safatle, chegamos ao ponto em que ele registra que não é a 

"tendência natural" das classes mais baixas que as relaciona com os posicionamentos mais 

conservadores e, sim, a "sensação de abandono social" sentida por essas classes que foi 

devidamente aproveitada pela direita conservadora. O autor dá o exemplo do livro O que há de 

errado com o Kansas?, do ensaísta americano Tom Frank114, que explica o que ocorreu no estado 

do Kansas, quando ele se pergunta: como 

 

[…] um dos estados politicamente mais combativos dos EUA nas primeiras décadas do 

século XX tornou-se um bastião conservador? Sua resposta é: sentindo-se abandonado 

pelas elites intelectuais esquerdistas cosmopolitas que, à sua maneira, não foram 

completamente prejudicadas pelos desmontes neoliberais, as classes populares deixaram 

que um conflito de classe se transformasse em um conflito cultural. 

Em vez de se voltarem contra os agentes econômicos responsáveis por tais desmontes, elas 

se voltaram contra o modo de vida que representaria as elites liberais. Neste deslocamento, 

os responsáveis pelo empobrecimento dos setores mais vulneráveis da população 

apareceram como os portadores dos "verdadeiros valores de nosso povo". Desta forma, a 

direita pode falar menos sobre economia e mais sobre hábitos e cultura.
115 
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Se, para Safatle, existem exemplos claros de como isso pode ser realizado, de como a 

estrutura do discurso é a mesma, ele também afirma que  

 

[…] a esquerda não deve temer entrar no embate cultural e dos costumes. Devemos quebrar 

as tentativas de nos fazer acreditar que as classes populares são naturalmente conservadoras 

e mostrar como a cultura virou uma forma de o capitalismo absorver o descontentamento 

com o próprio capitalismo. A melhor maneira é mostrar como o modo de vida baseado na 

modernização dos costumes e da cultura tem forte capacidade de acolher as demandas 

populares. […] Mostrar a fragilidade de nossos "valores" e "formas de vida" é uma maneira 

de quebrar a fixação a um estado de coisas que não entrega o que promete.
116

 

 

Assim, uma cultura comum, ou uma cultura de resistência, pode desenhar-se quando se 

organiza a partir de uma nova lógica e de uma outra ética que não a ética hierárquica e a lógica da 

escassez e do direito capitalistas. Essa lógica e essa ética precisam desenhar-se em constante relação 

com a macro e com a micropolítica, partindo do desejo, do corpo. 

Mas o que significa partir do desejo? Partir do corpo? Qualquer coisa pode ser considerada 

como partindo do desejo e do corpo; entretanto, a resistência só acontece quando coincide com um 

processo de subjetivação de singularização, ou seja, no sentido resistente do desejo e do corpo e não 

numa lógica de assujeitamento que o próprio sistema capitalístico desenha. 

Sobre a possibilidade de uma reviravolta no urbanismo após o esgotamento do Movimento 

Moderno, Arantes117 afirma que era esperada e parecia que poderia ser parte de um começo 

diferente ou um 

 

embrião de um desenvolvimento alternativo, logo desmentido, não só pelo exame mais 

detido do discurso do "lugar", mas igualmente pelo estudo de um caso exemplar: a 

contaminação entre os dois lados da arquitetura francesa, então reanimada pela invenção de 

um centro cultural como o Beaubourg, mais exatamente, o espetáculo urbano posterior, 

oferecido pelo reforço mútuo dos canteiros midiáticos dos Grandes Projetos na era 

Mitterrand e a alegada resistência das intervenções "modestas", alinhadas com a integridade 

morfológica do entorno. Convívio promíscuo que põe lado a lado a cultura do dissenso e os 

donos do dinheiro e do poder [...]
118

 

 

Assim, Arantes nos esclarece como não houve tal reviravolta e como esta está alinhada à 
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"cultura do dissenso" e aos "donos do dinheiro e do poder". Entretanto, como já observamos 

anteriormente, melhor seria nesse caso compreender que a lógica de que a autora trata aqui está 

mais alinhada à "arte de dissenso", uma criação que pode até mesmo se pautar pela lógica da 

produção de subjetividade em sentido de singularização, entretanto, quando inserida no sistema das 

artes funciona como uma propaganda, como uma palavra de ordem, e que a cultura do dissenso, que 

não precisa necessariamente ser arte nem nenhuma forma que caiba dentro das famigeradas áreas do 

conhecimento por si só, não consegue assim ser utilizada – a não ser em seu caráter de comunicação 

(através de registros foto e videográficos, por exemplo) porque não cabe na própria lógica que a 

pretende utilizar e só pode utilizar dele em sua forma achatada e apartada (fotografias, vídeos, 

excertos). Portanto, é válido pensar a respeito de como veicular, divulgar e criar tais comunicações. 

Como exemplo, podemos ver aquilo que originou o Cultural Turn, os movimentos libertários 

dos anos 1960 é exatamente o oposto do retorno a uma  

[..]sensação reconfortante de que uma vida de artista, desta vez reconciliada com a 

sociedade, podia ser o apanágio de uma nova vanguarda da burguesia – e é claro que o 

conjunto movido a transgressões sistemáticas da legislação com a mal disfarçada 

aquiescência da administração local.
119

   

 

Os movimentos libertários dos anos 1960 não puderam ser "capturados pela cultura", o que de 

fato pôde ser capturado foi essa nova forma de ver a cultura como centralidade, apenas uma forma 

de colocar a cultura do dissenso apartada de sua ética, das exigências e do desejo do corpo que se 

desenhou naquele momento. Quando acontece um afastamento temporal das mais fortes 

características de ruptura com o movimento, já nos anos 1970 e 1980, como registra Arantes em 

relação ao Cultural Turn, há então uma espécie de "reconciliação com a sociedade"; nesse caso, 

Arantes fala da sociedade burguesa que busca encontrar-se com o que é "cultural" através de 

"galerias ou mesmo residências de artistas"120. 

Entretanto, Suely Rolnik, referindo-se ao período após os anos 1980, revela que: 

 

[…] a força criadora passa a ser festejada e investida, mas não para produzir sentido – 

cartografia de um novo mundo para uma nova sensibilidade, forjada numa nova constelação 

de forças. A potência de criar/brincar é aqui prioritariamente investida para produzir capital: 

seja pela criação de novas esferas de mercado, com seus produtos e suas identidades prêt-à-

porter, seja por uma mais-valia de prestígio e glamour que se agrega ao valor de um nome 
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quando este fica associado à arte. O nome, que tanto pode ser o de uma marca como de seu 

proprietário, ganha nesta associação o estatuto de grife cult, o que aumenta seu valor de 

mercado. Ambigüidade constitutiva do capitalismo de final do século, que incidiu e ainda 

incide especialmente na cultura, já que esta é por definição um campo rico em potência de 

criação. Nos primeiros momentos desta virada, ainda nos 80, tal ambigüidade captura os 

artistas: muitos deles se submetem sem crítica à cafetinagem do sistema, e até a desejam, 

fascinados pelo inédito prestígio, tanto mais glorioso, porque cada vez mais midiatizado, 

chegando alguns até a criar já submetidos às regras do jogo do mercado da arte. São os 

yuppies que espalham-se também pelo terreno da cultura. Aprender a jogar o jogo, é o único 

que importa: conhecer as regras e manipulá-las com competência, visando sair vencedor. Já 

não é possível conceber a resistência por oposição à realidade instituída, pois quem não 

joga o jogo não é mediatizável e, com isso, é violentamente expelido de toda e qualquer 

órbita, não podendo tampouco sobreviver à margem, pois esta deixou de constituir um 

território de existência respirável, compartilhado e legitimado coletivamente. Impera o 

cinismo.
121

 

 

Sobre o período posterior, aquele depois dos anos 1990, no mesmo texto, Rolnik declara: 

 

A década seguinte, os anos 90, encontra o campo da criação quase que totalmente 

submetido ao jogo, o que se verifica em grande parte das instituições  consagradas à arte. É 

quando passam por exemplo a proliferar as exposições  super midiatizadas que se avaliam 

em função de uma contabilidade de bilheteria, imediatamente identificável pela extensão de 

suas filas, vigiada e celebrada pela mídia. Porém, exatamente pelo fato desta situação ter 

chegado ao paroxismo, a ambigüidade do estatuto da criação começa a ser problematizada, 

já que nenhuma estratégia da arte digna deste nome sobrevive se evitar seu enfrentamento. 

Uma nova questão se coloca: como manter a força disruptiva do Fora intensivo, neste novo 

espaço que não é mais o de uma exterioridade marginal ao sistema dominante, mas de uma 

posição no espaço de circulação social e de consumo, ademais ultra-investida? Será que 

esta nova situação não ajudaria a desmisturar Fora intensivo e marginalidade? Criação e 

transgressão? Criação e negação? Nos ajudando assim a nos deslocar efetivamente da 

oposição entre criação e jogo, a sair o mais radicalmente possível da dialética entre opostos, 

em direção à imanência e aos devires?  

Começa a esboçar-se uma nova forma de resistência: ela se dá no próprio seio da 

ambigüidade do sistema. Trata-se de tolher o vetor perverso desta ambigüidade em favor da 

potência criadora: jogar o jogo para de dentro dele brincar, traçar uma linha de fuga. É a 

figura do artista que se beneficia da oportunidade de realização que o mercado de arte lhe 

oferece, mas tentando fazer valer nesta negociação sua força problematizadora. Artista que 

resiste à cafetinagem do capital, sem cair no no man’s land da marginalidade.
122

  

 

 Partindo de tais observações, o que vem ocorrendo em termos de criação, captura e 

resistência (mesmo quando há desejo de resistência e ainda assim haja produção capitalística de 

subjetividade) pode ser entendido não apenas como um desejo de reconciliação com a sociedade – 

embora haja diversos desses casos também –, mas pode ser compreendido como o lapso de tempo 

necessário até que seja possível identificar e compreender as mudanças macropolíticas ocorridas no 
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sistema capitalista, e quais mudanças, tanto macro quanto micropolíticas, esse sistema agora 

demanda que se faça em relação à criação de um modo geral, em relação ao sistema das artes e ao 

capitalístico também, para que seja resistente. Obviamente, o sistema tem condições de 

constantemente simplificar as lutas e, portanto, as lutas precisam ser continuamente atualizadas e 

ressingularizadas a partir do comum. 
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3.  CULTURA E GENTRIFICAÇÃO NAS CIDADES 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme abordado no primeiro capítulo, podemos perceber as maneiras como os 

sistemas referentes às artes e às mais diversas formas de cultura, mas principalmente cultura-

valor, são utilizadas nos processos de gentrificação e referidas pelo nome geral de cultura, ao 

observar a instalação de grandes equipamentos culturais, geralmente projetados por arquitetos 

conhecidos – que, de acordo com Otília Arantes, funcionam como "isca"123 através de 

parcerias público-privadas, assunto que também será tratado neste capítulo. Tais processos são 

parte importante do conceito de "gentrificação estratégica" que se traduz no retorno da classe 

média aos centros abandonados durante os períodos de desindustrialização de grandes 

cidades124, e que não se traduz nos prometidos benefícios à população de maneira geral e em 

especial à população mais pobre. 

Tais processos vêm se repetindo e sendo executados como um modo de propaganda no 

sentido de "alavancar as cidades" e "atrair investimentos", baseando-se em uma espécie de 

"manual de instruções" que contém os passos adotados por uma cidade onde ocorre o que é 

considerado o processo com sucesso ou êxito para que sejam repetidos na outra em busca dos 

mesmos resultados, numa crescente monologização de práticas e discursos que se alastra pelo 

mundo de maneira impositiva e violenta como forma de garantia de sua execução. Veremos 

neste capítulo alguns exemplos da cultura, ou seja, de equipamentos culturais promotores das 

artes (aí podem ser incluídas não apenas as artes visuais, mas também dança, música, 

literatura, etc.) sendo utilizados dessa forma, bem como outras formas de colocar em curso 

estratégias de gentrificação. 

 

                                                 
123

   Ver o conceito de "isca cultural", em ARANTES, O., 2000, p. 15). 
124

 Ibid., p. 31. "[...] uma resposta específica da máquina urbana de crescimento a uma conjuntura histórica 

marcada pela desindustrialização e consequente desinvestimento de áreas urbanas significativas, a 

terceirização crescente das cidades, a precarização da força de trabalho remanescente e sobretudo a presença 

desestabilizadora de uma underclass fora do mercado. E nessa transição dramática também se põe em 

funcionamento, com a mesma eficiência, a máquina de fabricar consensos [...]"  
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3.2 GUGGENHEIM 

 

Existem expressões de uso corrente nos meios de comunicação para os efeitos de um 

processo de revitalização bastante específico nesse aspecto, causado por um equipamento 

cultural privado também específico, o museu Guggenheim. O "efeito Guggenheim"125, como 

é conhecido, é parte da história de uma franquia126 do museu Guggenheim, na cidade de 

Bilbao, localizada na Espanha e cidade autônoma do País Basco. De acordo com o conteúdo 

obtido no próprio site do museu, o 

 

Museo Guggenheim Bilbao fue inaugurado en 1997 como parte de un esfuerzo de 

revitalización de la ciudad de Bilbao, convirtiéndose casi desde su apertura en una 

importante atracción turística cautivando la atención de visitantes de numerosos 

países y constituyendo el símbolo contemporáneo más importante de la ciudad.
127 

(grifo nosso) 

 

Ainda de acordo com o site do Museu Guggenheim Bilbao, a rede Guggenheim de 

museus é formada pelo Solomon R. Guggenheim Museum em Nova Iorque, pelo Peggy 

Guggenheim Collection em Veneza e pelo Guggenheim Hermitage Museum em Las Vegas – 

que são administrados pela Fundação Guggenheim. Entretanto, ela fornece [aporta no 

                                                 
125

 Entrevista de Deyan Sudjic (Londres, 1952) ao jornal El país em agosto de 2007: "P. Usted dice que casi 

todos los políticos terminan por usar a los arquitectos. ¿No se da también el caso contrario? 
 R. Los arquitectos son los políticos más listos. Aunque los hay tontos. Todos los políticos buscan el efecto     

Guggenheim. Es un hecho." (grifo nosso) (Disponível em: 

<http://elpais.com/diario/2007/08/04/babelia/1186184350_850215.html>. Acesso em: maio 2012.)  
126

 8Rubrica: comércio.  

 relação comercial em que uma pessoa física ou jurídica (o franqueador), titular de marca registrada, patente 

ou registro de propriedade industrial, concede a outra (o franqueado) licença para a utilização (em atividade 

de comércio, indústria ou serviços) de sua marca, bem como de seu processo de produção, seus produtos e/ou 

seu sistema de negócios, mediante o pagamento de royalties e o cumprimento de determinadas condições; 

franchise, franchising  

8.1    Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: comércio.  

 a licença concedida pelo franqueador ao franqueado; franchise, franchising, licenciamento  

Ex.: <f. de confecções> <f. de produtos alimentícios> <f. de serviços gráficos>  

8.2    Rubrica: comércio.  

 estabelecimento que funciona sob esse licenciamento; franchise, franchising  

8.3    Rubrica: comércio.  

 produto, processo ou serviço franqueado  

 (Fonte: Dicionário Houaiss)  
127

 Site do Museu Guggenheim Bilbao. (Disponível em: 

<http://www.guggenheimbilbao.es/secciones/el_museo/la_mision.php?idioma=es )>. Acesso: maio 2012.) 

http://elpais.com/diario/2007/08/04/babelia/1186184350_850215.html
http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/el_museo/la_mision.php?idioma=es
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original] programação e recursos a outros museus europeus que também levam seu nome, a 

saber: Deutsche Guggenheim Berlim e Museo Guggenheim Bilbao128, constituindo-se, assim, 

esses últimos em uma franquia (ou seja, recebe de fora seus conteúdos prontos e o problema 

não é que a produção de conteúdos não seja nacional mas que seja imposta de um sistema 

bastante globalizado, ou globalitário, como diria Milton Santos) desse tipo de museu  – que 

buscou investir na construção de uma versão sul-americana do museu através de uma 

competição entre diferentes cidades que o desejavam abrigar, entre elas o Rio de Janeiro, e 

Buenos Aires. No caso da Argentina, de acordo com o artigo de Adrián Gorelik, que explica 

as relações da administração da cidade como empresa com a crise, pode-se observar que: 

 

A única coisa que o primeiro governo da autonomia, de Fernando de la Rúa, fez foi 

continuar a combinação de anúncios de boas intenções e de amparo público a 

grandes negócios privados – a grande inovação com a qual o governo de Carlos 

Grosso (o primeiro prefeito de Buenos Aires durante o menemismo, em 1989) 

marcou a década de 1990. E na primeira parte do governo de Ibarra, durante os anos 

2000 e 2001, continuou-se a mesma inércia da "cidade dos negócios". Convém 

recordar uma vez mais, como exemplo dessa inércia, que, quando a crise já 

avançava muito, o governo de Ibarra continuava exibindo como uma de suas 

principais políticas de estado a concorrência com o Rio de Janeiro para que o Museu 

Guggenheim instalasse em Buenos Aires sua sucursal latino-americana. Uma típica 

iniciativa da euforia globalizante que em Buenos Aires também leva a marca 

original do menemismo.
129 

  

Assim, fica claro que a conformação de práticas modelizantes e repetidas de um mesmo 

receituário em diferentes partes do mundo, na tentativa de obtenção de um modelo de cidade, 

não apenas surge da "crise" ou de uma suposta crise (dos centros e às vezes de cidades inteiras 

                                                 
128

 "En la actualidad, la Solomon R. Guggenheim Foundation posee y gestiona tres museos: el Solomon R. 

Guggenheim Museum de la Quinta Avenida de Nueva York; la Peggy Guggenheim Collection en el Gran 

Canal de Venecia (Italia); y el Guggenheim Hermitage Museum en Las Vegas. Además, la Fundación 

también aporta programación y recursos a otros dos museos europeos que llevan su nombre: el Museo 

Guggenheim Bilbao y el Deutsche Guggenheim de Berlín." (Fonte: Guggenheim Bilbao)  

       (Disponível em http://www.guggenheim-

bilbao.es/secciones/fundacion_guggenheim/fundacion_guggenheim.php?idioma=es . Acesso em: maio 2012.) 
129

 Artigo de André Gorelik, intitulado "Modelo para armar: Buenos Aires, da crise ao boom", no qual o autor 

afirma, de acordo com o próprio resumo do artigo, que: "Em muito pouco tempo, Buenos Aires passou de 

uma situação de crise social, política e urbana, que parecia terminal, a um novo boom turístico e econômico, 

que fez renascer das cinzas as representações mais autocomplacentes da cidade." Gorelik observa que esta 

passagem não foi produzida pela superação da crise, ao contrário, o boom só foi possível graças ao efeito 

disciplinador da crise, e, especialmente, à fratura social que se cristalizou. Procura mostrar que os principais 

aspectos urbanos que caracterizam o boom são continuação direta dos processos começados nos anos 1990, 

responsáveis pela crise de 2001. E busca explicar o papel, neste ciclo de crise e boom, dos dez anos de 

governos "progressistas" na cidade. 

http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/fundacion_guggenheim/fundacion_guggenheim.php?idioma=es
http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/fundacion_guggenheim/fundacion_guggenheim.php?idioma=es
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que sofrem com os processos de desindustrialização) como também leva a cada vez mais  

crise em razão das desigualdades que promovem. Aqui, vale lembrar dos mais diversos 

exemplos de "oportunidades" que ocorrem a partir da "crise" e de seus exercícios e 

experimentos neoliberais nos países da América do Sul – ou o Cone Sul (como são chamados) 

– durante seus períodos ditatoriais.130 

Se anteriormente à inauguração do museu, que se deu em 1997 (tendo se iniciado sua 

construção em 1993)131, a cidade de Bilbao "era mais conhecida como o palco de ação do 

explosivo ETA (Euzkadi a Askatsuma ou 'Povo Basco e Liberdade'), um grupo nacionalista 

determinado a livrar o país basco do domínio espanhol"132, Bilbao também 

 

se tornou bastante conhecida pelo processo de desindustrialização pelo qual passou 

após a década de 1970, com a crise do fordismo e a emergência da nova economia 

de acumulação flexível, que causaram a migração das indústrias multinacionais para 

países do Terceiro Mundo e o crescimento do setor de serviços (a terciarização) nos 

países do capitalismo avançado. À semelhança de outras cidades européias que 

passaram pelo mesmo processo, Bilbao viu seu parque industrial e portuário reduzir 

suas atividades. A economia estagnou, sobretudo, na década de 1980 […].
133

  

 

Entretanto, sua transformação em "símbolo contemporâneo mais importante da 

                                                 
130

 KLEIN, 2000, passim. 
131

 "Los trámites para materializar la idea del Museo Guggenheim Bilbao comenzaron en febrero de 1991, 

cuando responsables de las Administraciones Vascas se pusieron en contacto con la Solomon R. Guggenheim 

Foundation para proponerle su participación en una parte de su plan de revitalización de Bilbao y del País 

Vasco en general. La propuesta fue muy bien acogida por el Patronato de la Solomon R. Guggenheim 

Foundation, puesto que ya se había aprobado un programa de desarrollo de la Fundación a largo plazo 

basado en una estructura con varios emplazamientos en todo el mundo, para crear un grupo coordinado de 

instituciones culturales. Tras unos meses de arduas negociaciones, en diciembre de ese mismo año, el 

Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la Solomon R. Guggenheim Foundation firmaban ya, en el 

Palacio de la Diputación de Bizkaia, el acuerdo de Servicios de Desarrollo y Programación para el Museo 

Guggenheim Bilbao.  

 1992-93: Tras localizar el solar adecuado y elegir al arquitecto que construiría un edificio singular, en julio 

de 1992 el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia constituyeron el Consorcio del Proyecto 

Guggenheim Bilbao, cuyo fin sería supervisar la planificación y construcción del Museo, nombrando a Juan 

Ignacio Vidarte Director Gerente de dicha entidad. En febrero de 1993 se presentó por primera vez el diseño 

esquemático del Museo proyectado por Frank O. Gehry, culminando con la ceremonia de colocación de la 

primera piedra el 23 de octubre." 

       (Fonte: Historia del Museo Guggenheim Bilbao) (Disponível em: <http://www.guggenheim-

bilbao.es/secciones/el_museo/historia.php?idioma=es>. Acesso em:maio 2012.) 
132

 GLANCEY apud BONATES, 2009, p. 65 
133

 BONATES, 2009, p. 67 

http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/el_museo/historia.php?idioma=es
http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/el_museo/historia.php?idioma=es
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cidade"134 e em "atração turística que chama a atenção de inúmeros países"135 só se 

concretizou depois da construção do museu e de uma série de outras construções, reformas e 

intervenções136 citadas por Bonates. Sobre o que aqui, nesta outra leitura, é chamado de 

"efeito Bilbao", Pedro Arantes declara que o historiados e crítico de arte Hal Foster:  

 

chega a dizer que, depois dessa obra, a arquitetura não foi mais a mesma, e vivemos 

a cada novo projeto do gênero uma espécie de "Efeito Bilbao", no que cada cidade 

procura construir um espetáculo de magnitude similar com o objetivo de atrair novos 

fluxos de capital. O museu é o resultado mais bem-sucedido de co-branding urbano 

até o momento [...].
137

 

 

Entretanto, após essa "volumosa obra de enobrecimento (o que requer enormes 

investimentos) de uma área, sob a égide do planejamento estratégico, em prol da economia da 

cidade", Bilbao tornou-se o  

 

ícone mais conhecido da transformação da antiga cidade industrial em locus 

turístico, cultural e de serviços […] embora o benefício seja de poucos, ao passo que 

os espaços mais pobres ficam em segundo plano, recebendo menor volume de 

investimentos e, por conseguinte, menor valor simbólico.
138

 

 

Se, de acordo com Bonates e praticamente toda a literatura citada nesta dissertação 

acerca do tema da gestão das cidades como uma empresa139, os benefícios do planejamento 

estratégico são para poucos, esses poucos – podemos então concluir a partir das mesmas 

                                                 
134

 Cf. citação da nota4.    
135

 Cf. citação da nota 4. 
136

 O plano estratégico de Bilbao se refere, ainda:  

 "1) à melhoria no sistema de transportes (visível com a construção da linha do tramway, com a maior 

conectividade metropolitana via estações de metrô, projetadas por Foster e aeroporto de Calatrava); 2) à 

reestruturação do porto e do sistema ferroviário; 3) à construção/reforma de pontes monumentais ao longo do 

rio; 4) à construção de hotéis, museus e instituições esportivas e artísticas (além do Guggenheim); 5) à 

valorização cultural, incluindo a implantação de esculturas no meio urbano; 6) à criação de parque 

tecnológico; 7) à produção de novas moradias; 8) à urbanização e pedonização de ruas, entre outras 

intervenções. Não se deve esquecer da reabilitação do patrimônio e do centro histórico. Há também 

referência a uma melhoria da qualidade de vida dos bairros, com intervenções de pequena escala, e 

programas sociais em bairros socialmente mais degradados (como La Vieja)." (BONATES, 2009 – sem 

página) 
137

 ARANTES, P., 2008, p. 182 
138

 Ibid., 2000, p. 58-59 
139

 Ibid, 2000, passim. 
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fontes – não incluem os mais pobres, pelo contrário, estes são excluídos e, ainda assim, 

continua-se e insiste-se nesse processo desenvolvimentista de "crescimento"; pode-se, então, 

compreender que há uma atitude deliberada, planejada e programada que de fato pretende 

eliminar tal população e tudo que se relaciona a ela das partes "centrais" e "importantes" da 

cidade. 

Tal lógica desenvolvimentista, independentemente de onde brota seu discurso (seja ela 

proveniente de posições supostamente de direita ou esquerda), é essencialmente neoliberal e 

está diretamente ligada com a imagem das cidades e também com a competitividade entre elas 

– como se dá em qualquer outro tipo de negócio. Essa competitividade para que se tornem 

"cidades globais" fica evidente em muitos casos; por exemplo, quando a própria prefeitura de 

São Paulo afirma estar engajada nesse propósito em seu site (acessado em dezembro de 

2010):  

 

São Paulo, com seus 11 milhões de habitantes, locomotiva econômica que participa 

em mais de 10% no PIB do Brasil, quer romper o ciclo dos males típicos de uma 

megalópole, e assumir definitivamente a identidade de cidade global. 

Para tanto, não se deve somente buscar minimizar os efeitos colaterais do 

crescimento, mas também, e principalmente, identificar os setores onde surgem 

soluções produtivas que nos podem trazer acesso a novas fronteiras de colaboração 

econômica internacional, em benefício comum.
140

 (grifos nossos) 

 

Da mesma forma que Bonates (citado por Arantes) afirma que os assim chamados 

"efeitos" Guggenheim e Bilbao prejudicam e expulsam os antigos moradores nesses processos 

em decorrência da alta nos preços dos alugueis nos locais onde são realizadas tais 

intervenções e da enorme quantidade de remoções de onde geralmente partem seus projetos 

como forma de "reassentamento" da população. Entretanto, o foco desta dissertação parte da 

compreensão de que as cidades devem ser administradas tendo em vista a maior parte da 

população, em especial a população pobre – que não pode ser simplesmente empurrada e 

excluída das cidades. Portanto este tipo de ação não deve ser normalizado nem considerado 

                                                 
140

 Site da Prefeitura de São Paulo 

 (Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_cidade_global/index.p

hp?p=1193> Acesso: maio 2012) 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_cidade_global/index.php?p=1193
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_cidade_global/index.php?p=1193
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uma prática necessária para o "crescimento" e o "desenvolvimento", muito menos se deve 

tornar uma prática corriqueira como vem ocorrendo de fato. Assim, é necessário lutar para 

que essa lógica não assuma tais características, a exemplo do que vêm fazendo tanto grandes 

grupos de populações quanto pequenas parcelas nas mais diferentes formas como: ocupações, 

movimentos sociais, organizações em favelas, comunidades quilombolas, etc. Tal luta 

acontece diariamente em todas as cidades e sua importância e história precisam ser contadas, 

relembradas, narradas por eles mesmos que a realizam todos os dias, mas também por aqueles 

que os apoiam e de alguma forma deles se aproximam, por quem assim estiver disposto e a 

partir dos mais diferentes pontos de vista, para que na história não figure apenas aquela versão 

dominante que atropela quaisquer outras lógicas diferentes de sua vontade de monologização 

e universalização, mas seja também tudo aquilo que permanece e sobrevive em sua diferença 

e em sua multiplicidade, num documento de que existe luta e continua existindo vida. 

Além disso, a criação e o acesso a essas narrativas podem abrir novas possibilidades de 

troca e diálogo entre diferentes lutas e movimentos com o objetivo de fortalecimento, 

aprendizado, enriquecimento de práticas e experiências. É importante que, como já observado 

no primeiro capítulo, não sejam idealizadas e mitologizadas quaisquer práticas ou lutas e que, 

também, sejam vistas, além de sua força, suas limitações, possibilidades e linhas de saída, 

pois estão, como qualquer outra atividade humana, relacionadas com os sistemas e lógicas do 

poder, além de estarem envolvidas com as práticas moleculares e subjetivas. 

Como nos lembra Bruno Cava, falando sobre uma população como aquela da Ocupação 

de Pinheirinho que vivia de forma politicamente organizada num terreno cujo proprietário é 

Naji Nahas e foi removida de forma violenta141, o que se deve buscar fazer permanecer é seu 

exemplo de luta e não a ação violenta sobre eles (algo que já acontece diariamente e é 

divulgado nos grandes jornais e meios de comunicação em geral, que com pequenas variações 

contam e recontam a mesma história sem refletir sobre nem levantar os verdadeiros problemas 

e questões relacionados aos "fatos isolados" que noticiam), como podemos observar no 

seguinte excerto : 

                                                 
141

 E, controversamente, diversos meios de comunicação independentes publicam depoimentos, fotos e matérias 

bastante conflitantes com aquelas veiculadas nos meios de comunicação dominantes, como a matéria "PM 

termina remoção de pessoas em área em São José dos Campos", que, embora dê uma ambígua mensagem 

com seu título, como se a população dali estivesse sendo "salva" pela Polícia Militar, permite que se perceba 

um grau bastante grande e considerável de violência nas fotos com as casas queimadas e um menino 

algemado. (Artigo disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/01/pm-termina-remocao-de-

familias-de-area-invadida-em-sao-jose-dos-campos.html. Acesso em maio 2012)  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/01/pm-termina-remocao-de-familias-de-area-invadida-em-sao-jose-dos-campos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/01/pm-termina-remocao-de-familias-de-area-invadida-em-sao-jose-dos-campos.html
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Pinheirinho não pode ser exemplar como repressão violenta do estado, como se 

pretende gravar na história. Esse é o mau exemplo, que não deve ficar como 

exemplo. Pinheirinho é exemplar como re-existência diante dessa ação violenta, 

que é sistemática e permanente. A favela teve a ousadia de politizar-se, produzir 

ela mesma os direitos, de fazer frente à repressão, de antagonizar afirmativamente. 

Comprou a briga. Desabrochou uma cultura de resistência, articulou-se com 

movimentos e sindicatos. Essa afirmação de discurso insurgente circulava na 

comunidade, conferindo autoestima. Sem nenhuma ajuda do poder público, a 

comunidade se autoconstituiu em várias dimensões: como tempo social, cultural, 

político. Estava se virando na pobreza, apesar de tudo. Quando tentaram negociar, 

Pinheirinho inquietou-se: por que deveriam se subordinar a projetos de moradia 

proletária, se havia terra desocupada e abundante para viverem como gatos, animais 

sociais que já nascem pobres e livres? Por que aderir a um consenso que deprime, à 

miséria com que tentam comprar-nos? E respondeu com todas as letras que as 

autoridades estavam erradas, que as pessoas tinham, sim, o direito de ali produzir o 

seu mundo. Que tinham o direito e que iriam ficar, porque podiam e era isso. Está 

desvelado o conflito que existia desde o começo, camuflado. O constituinte contra o 

constituído. O direito achado na rua contra o ativismo judicial, como daquele 

desembargador orgânico da operação, debelando in loco remédios jurídicos. O 

direito do comum contra essa concreção do mando capitalista chamada propriedade, 

uma máscara atrás da qual sempre há dois lados em posição desigual.
142 

 

Como pudemos ver no capítulo anterior, nas citações de Sassen e Carvalho, não é 

possível criar longos processos históricos como aqueles pelos quais passaram cidades que se 

desindustrializaram enquanto outras cidades de "menor importância" na hierarquia global se 

industrializavam, de um momento para outro, simplesmente por vontade e medidas, em 

especial no chamado Terceiro Mundo, do qual faz parte a cidade de São Paulo – ainda que 

processos políticos e econômicos diferentes de um padrão totalmente neoliberal (dos pelo 

menos cinquenta anos anteriores) tenham se desenhado em especial no Brasil nos cerca dos 

últimos dez anos que se passaram. Portanto, para que uma cidade seja global (ou tenha apenas 

aparência de global, que é o que acabam desejando os políticos em seu discurso conservador e 

é também muitas vezes o que basta para atrair uma população também conservadora para uma 

impossibilidade em si onde quem sai perdendo, em quase todos os níveis, é ela mesma), é 

necessário realizar tais processos ao custo de anos e anos de processos forçados, direcionados 

e conduzidos no sentido de se criar um mundo superficial e de aparências à semelhança do 

desenvolvimento econômico americano e às vezes europeu. Muitas vezes – na maioria delas, 

como vimos nos casos abordados anteriormente – a manutenção de tais ideias só se pode 

concretizar de forma violenta, em especial quando a população é politicamente organizada, 

                                                 
142

 CAVA, 2012, sem página. 
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como é necessário que se faça para que possam existir as ocupações. 

  

3.3 FORÇA, PROPAGANDA E CONSENSO 

 

Ainda assim, diversos políticos nas mais variadas grandes cidades permanecem em 

busca desses mesmos investimentos e investidores para as cidades que administram, de modo 

a tentar de maneira cada vez mais explícita silenciar e impossibilitar os modos de vidas que 

não sejam dominantes, que não sejam de consumidores de luxo, embora todos sejam 

consumidores143 de alguma coisa, e que são considerados como "falhas" ou "obstáculos" 

quando se encontram na "área mercantil" da cidade. Trata-se de uma busca redundante por 

uma imagem que possa agradar ao mercado, enquanto "aceita-se", por outro lado, que essas 

mesmas vidas não "atrapalhem" quando estão longe ou fora dessa área mercantil, de acordo 

com Vainer144. Pelo contrário, assim localizadas elas são bastante úteis como forma de reserva 

de mão de obra barata – o que também pode fazer parte do pacote de vantagens oferecido 

pelas cidades. 

Um caso que mostra claramente uma busca por essa imagem, e, logo, por essa 

notoriedade e esses investimentos, é a tentativa do então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 

Cesar Maia145, de emplacar a construção de uma franquia do museu Guggenheim na cidade 

desde 2003, ano de publicação da matéria146 apresentada a seguir: 

 

O prefeito Cesar Maia viaja hoje para Nova York e assina amanhã os contratos para 

                                                 
143

 CAUQUELLIN, 2005, p. 31.  

 A autora declara: "Consumidores: todo o mundo. Sem exceção – pois mesmo o pobre, até o miserável, 

consome alguma coisa." 
144

 Entrevista concedida por Carlos Vainer ao site da Escola Politécnica de Saúde Joaqquim Venâncio. 

 (Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Entrev ista&Num=21>. Acesso em: maio 

2012.) 
145

 Cesar Maia foi prefeito do Rio de Janeiro eleito em 2001 pelo PTB, posteriormente refiliado ao PFL, reeleito 

pelo DEM em 2005, permanecendo como prefeito da cidade até o fim de 2008.  
146

 Matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo em 28 de abril de 2003: "Cesar Maia assina amanhã 

contrato Guggenheim-Rio"                                                             

 (Disponível em: <http://miracentral.org/2003/04/28/cesar-maia-assina-amanha-contrato-guggenheim-rio/>. 

Acesso em: maio 2012.) 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Entrevista&Num=21
http://miracentral.org/2003/04/28/cesar-maia-assina-amanha-contrato-guggenheim-rio/
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a instalação de uma unidade do Museu Guggenheim no Rio de Janeiro. Ele volta em 

seguida, para dar início às licitações para a construção do prédio no Pier Mauá, na 

zona portuária, no centro da cidade. As obras devem começar no segundo semestre e 

durar cerca de dois anos. 

Segundo os cálculos do prefeito, o Guggenheim carioca custará aos cofres públicos 

US$ 200 milhões (cerca de R$ 600 milhões), sendo 10% destinados a pagar o 

projeto do prédio o acompanhamento da obra pelo arquiteto francês Jean Nouvel. O 

contrato será assinado às 11 horas, na sede da Fundação Guggenheim, pelo 

presidente da instituição Thomas Krens, pelo prefeito Cesar Maia e por Nouvel. 

 

Entretanto, devido a uma série de irregularidades – entre elas o fato de o projeto ter 

inicialmente sido totalmente pautado na legislação americana e não na legislação brasileira147 

–, o museu é vetado, de acordo com matéria publicada no jornal Folha de São Paulo de 

agosto de 2003148, através de um "recurso apresentado pelo vereador Fernando Gusmão (PC 

do B) pela justiça carioca"149. Mas, no ano de 2005, o prefeito tenta novamente emplacar o 

projeto, de acordo com matéria "Prefeitura do Rio reabre negociações para construir 

Guggenheim", em que se lê: 

 

"Neste momento estamos discutindo como desfazer o acordo que assinamos 

inicialmente e, simultaneamente, assinar um novo que supere todos os problemas 

que surgiram", disse nesta quinta-feira o prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, em 

uma entrevista com correspondentes estrangeiros. 

O acordo inicial, assinado em abril de 2003, foi suspenso um mês depois pelas 

autoridades municipais por causa de uma sentença judicial que considerou o negócio 

inconstitucional e prejudicial para os cofres da cidade. 

"A rescisão do contrato inicial e a assinatura de um novo será uma forma de resolver 

todos os problemas jurídicos que impediram a execução do projeto", disse Cesar 

Maia, do PFL, que recentemente anunciou sua intenção de disputar as eleições 

presidenciais de 2006.
150 

                                                 
147

 Conforme matéria intitulada "Projeto do museu será adaptado às leis brasileiras", de 14 de dezembro de 

2002, publicada em UOL Últimas Notícias.  

 (Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ajb/2002/12/14/ult741u10414.jhtm>. Acesso em: maio 2012.) 
148

 Matéria "Justiça do Rio suspende contrato com arquiteto responsável pelo Guggenheim" publicada no jornal 

Folha de São Paulo em 26 de agosto de 2003. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u36182.shtml>. Acesso em: maio 2012.) 
149

 Matéria "Justiça do Rio suspende contrato com arquiteto responsável pelo Guggenheim" publicada no jornal 

Folha de São Paulo em 26 de agosto de 2003. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u36182.shtml>. Acesso em: maio de 

2012.) 
150

 Publicada em UOL Últimas Notícias no dia 27 de janeiro de 2005. 

 (Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/entretenimento/2005/01/27/ult1817u2694.jhtm>. Acesso 

em: maio 2012.) 

http://noticias.uol.com.br/ajb/2002/12/14/ult741u10414.jhtm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u36182.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u36182.shtml
http://noticias.uol.com.br/ultnot/entretenimento/2005/01/27/ult1817u2694.jhtm
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Diversas manifestações contrárias ao projeto surgem, partindo dos mais variados setores 

da sociedade – compreendem artistas, arquitetos, advogados e os habitantes da cidade em 

geral –, em razão dos altos custos e riscos que a prefeitura precisaria assumir diante de projeto 

tão monumental, caro e duvidoso. Além do ato público "Guggenheim é Balela"151, vários 

encontros, debates e discussões em torno do modelo do projeto e de seus propósitos foram 

realizados em 2003, também reacendendo a discussão acerca da política cultural considerada 

necessária pelos artistas mobilizados, como se pode observar no excerto a seguir, escrito 

como relato, a partir do ponto de vista do site Canal Contemporâneo152, sobre os processos 

coletivos realizados em torno do tema, entre eles o abaixo-assinado contra o Guggenheim: 

 

O abaixo-assinado do Guggenheim, como ficou conhecida essa mobilização, em 

resposta a uma nova política cultural do Prefeito do Rio de Janeiro, que, na virada de 

2002 para 2003, interrompia um dos projetos mais democráticos já propostos em 

nossa cidade - um banco de projetos culturais enviados por artistas e produtores de 

todas as áreas que iria alimentar as ações do RioArte (fundação extinta agora em 

2006 pelo alcaide/algoz da cultura do Rio de Janeiro). Um grupo de artistas e 

teóricos começou a se reunir para discutir as estratégias possíveis contra as políticas 

culturais ditatoriais, populistas e eleitoreiras, entre elas a construção do museu 

Guggenheim, e publicou no Canal Contemporâneo uma convocação contra tudo 

isso. As reuniões continuaram no AGORA e depois no Parque Lage; uma lista de 

discussão, "artesvisuais_politicas", conectava o grupo do Rio, enquanto o Canal 

Contemporâneo ampliava o alcance desta movimentação local. 

                                                 
151

 Realizado em 23 de fevereiro de 2003. (Realização: Sindicato dos Portuários/RJ - filiado à CUT) 
152

 Autodescrição encontrada no site Canal Contemporâneo sobre suas práticas e propósitos: 

 "O Canal Contemporâneo é dedicado à arte contemporânea brasileira, seus circuitos e sistemas, para 

trabalhar a sua comunicação e registros. Por meio da produção de conteúdo e ações audiovisuais promove 

reflexão crítica da arte em seu contexto político. 

 O sítio entrou no ar e enviou o primeiro convite eletrônico, precursor do informativo e-nformes, em 1º de 

dezembro de 2000, e, desde então, desempenha um papel fundamental na história e crescimento da Arte 

Digital e das Artes Visuais no Brasil. As várias seções do sítio do Canal Contemporâneo reúnem imagens e 

textos sobre eventos e obras, que são enviados pelos profissionais do circuito e processados pela equipe do 

Canal Contemporâneo. Artigos sobre arte contemporânea e políticas públicas de cultura, de revistas e jornais 

brasileiros, são republicados gerando discussões e mobilizações políticas. Vídeos documentais, a realização 

do Prêmio Registros e ações em redes sociais pretendem estimular a produção audiovisual do segmento. 

Todo esse processo armazenado e divulgado forma a memória coletiva atual do meio de arte contemporânea 

brasileiro, em um acervo singular e abrangente. 

 O Canal Contemporâneo se mantém desde 2002 por contribuições de associados – usuários (artistas, críticos, 

curadores, pesquisadores, professores, estudantes, jornalistas, museólogos, gestores de instituições culturais, 

colecionadores, marchands) e organismos (galerias, produtoras, museus, espaços culturais, prêmios, festivais) 

– e patrocinado pela Petrobras desde 2005, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da 

Cultura." 

 (Disponível em: 

<http://www.canalcontemporaneo.art.br/_v3/site/sobreocanal.php?idioma=br>. Acesso em jul. 

2012.) 

http://www.canalcontemporaneo.art.br/_v3/site/sobreocanal.php?idioma=br
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Grupos de estudos destrincharam o Estudo de Viabilidade do Guggenheim-Rio, a 

Análise desse último e o contrato que seria assinado entre a prefeitura do Rio e a 

Fundação Guggenheim, listaram os possíveis danos ao mercado de trabalho e aos 

contextos culturais brasileiros e escreveram um documento, que tratava do uso de 

recursos públicos federais, através da Lei de Incentivo à Cultura. Pela primeira vez, 

profissionais da área se uniam para analisar e se posicionar perante uma postura 

leviana de governo, que afetaria diretamente o seu mercado de trabalho. É claro, 

porém, que não havia um consenso. Alguns profissionais acreditavam que de 

qualquer maneira a vinda do Guggenheim para o Rio de Janeiro impulsionaria a arte 

contemporânea brasileira, tanto nacional, como internacionalmente. 

A sociedade civil representada pelo abaixo-assinado veiculado pelo Canal e nas 

ações do grupo "artesvisuais_politicas" encontrou eco junto ao poder legislativo. 

Juntos, produziram um extenso dossiê, que passou a circular em várias esferas da 

sociedade, chegando à imprensa, que até aquele momento se mantinha omissa. 

Ainda assim, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro assinou o contrato para a 

construção do Guggenheim. Nesse ponto, o poder legislativo acionou o judiciário 

que, através de uma liminar, suspendeu os primeiros pagamentos do referido 

contrato. Pela primeira vez, pelo menos na história recente do país, o meio de arte 

ativava o equilíbrio democrático: conectou-se aos dois poderes, legislativo e 

judiciário, para barrar uma atitude leviana e ditatorial do poder executivo.
153 

 

Ainda que a maior parte da discussão em torno da não construção do museu 

Guggenheim, pelo menos no que concerne à parte contida no documento ora apresentado, não 

trate exclusivamente da questão da construção do museu como instrumento para a 

gentrificação – embora esse tema possa ter sido levantado pelos teóricos relacionados ao 

urbanismo que podem ter feito parte do processo –, ainda assim, e mesmo com todas as 

críticas que se possam fazer à centralização que busca fazer em torno de si o Canal 

Contemporâneo de um processo coletivo, também, de algum modo, é possível notar como, 

quando um processo se dá de forma ampla e coletiva, ele pode acessar justamente 

multiplicidades em torno do comum, em torno do desejo e dos conflitos que movem aqueles 

envolvidos no processo, ou seja, mesmo que o foco fossem as políticas públicas para a arte e a 

cultura, quando ele se dá "de baixo para cima" ou horizontalmente, como observa Milton 

Santos, ele não pode coincidir com as lógicas mercadológicas "de cima para baixo" ou 

verticais. E, ainda assim, como narrativa desse processo, mesmo que também centralizada em 

torno do site especializado, faz-se importante e necessária. 

Com o auxílio de todas essas narrativas, fica de fato perceptível o grande esforço que 

faz Cesar Maia para implementar algum museu na cidade através da sequência de tentativas 
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 "A mobilização contra o Guggenheim no Canal Contemporâneo", publicado sem assinatura no site 

especializado em artes visuais denominado "Canal Contemporâneo"  em 31 de outubro de 2006. 
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de revitalizar a região portuária, de acordo com a série de manchetes de matérias veiculadas 

nos mais diversos meios de comunicação154, que podem ser vistas no Anexo B desta 

dissertação, e também de acordo com matérias de 2005, como aquela veiculada em maio sob 

o título "Cesar Maia tenta trazer Hermitage ao Rio: O prefeito tenta levar a filial de um grande 

museu estrangeiro para o Rio"155
 e outra, em novembro, intitulada "Cesar Estuda Construção 

de Centro Cultural no Píer Mauá: Arquiteto e lugar são os mesmos do projeto do Museu 

Guggenheim"156. Apesar das sucessivas tentativas, Cesar Maia não obtém sucesso com tal 

projeto em nenhum de seus mandatos.  

Entretanto, o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes157, conclui a 

vontade da gestão anterior o com o projeto do Museu do Amanhã, com "arquitetura e acervo 

voltados para o futuro"158, ou seja, não apenas os museus servem como criação de exemplo ao 

longo da história como simplificam e esclarecem sua função de guia de modelização da 

sociedade através do exemplo para o futuro, buscando como referência a ciência e, 

provavelmente, uma naturalização dos processos históricos, ou seja, a formação de um 

desenho de história linear, sucessiva, que leve à conclusão de que tudo que se passa hoje no 

mundo não poderia ser de outra maneira graças às transformações lógicas por que vem 
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 Sob o título "Polêmica Guggenheim", encontra-se uma página no site do Fórum Permanente com links para 

uma série de matérias a respeito do prefeito Cesar Maia e suas diversas tentativas de instalar museus na 

cidade do Rio de Janeiro.   

 (Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/.imprensa/polemica_gugg>. Acesso em: maio 2012.) 
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 Publicada no Jornal O Globo em 28 de maio de 2005. 

 (Disponível em: <http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.imprensa/gugg_hermitage>. Acesso 

em: maio 2012.) 
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 Publicada no Jornal O Globo em 25 de novembro de 2005. 

 (Disponível em: <http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.imprensa/gugg_ccult>. Acesso em: 

maio 2012.) 
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 Eleito prefeito do Rio de Janeiro pelo PMDB em 2009.  
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 Matéria "Museu do Amanhã será o ícone da Revitalização da Zona Portuária, diz Paes" publicada no Jornal 

O Globo em 2 de maio de 2012. 

 (Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/museu-do-amanha-sera-icone-da-revitalizacao-da-zona-
portuaria-diz-paes-4790402>. Acesso em: maio 2012.)  

 Informações sobre o museu extraídas da mesma matéria: "Com 15 mil metros quadrados, o museu tem 

projeto assinado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. É uma iniciativa da prefeitura do Rio e da 

Fundação Roberto Marinho, com o Banco Santander como patrocinador master e apoio dos governos 

estadual e federal. Sua construção foi incluída no pacote de obras a cargo da Concessionária Porto Novo, por 

meio da maior parceria público-privada (PPP) do país, com gerenciamento da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cdurp). O empreendimento, de R$ 215 milhões, será pago 
pela venda de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). 

 Para Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, o Museu do Amanhã deve se 

transformar num marco da Zona Portuária: 

 – Ele tem uma concepção arquitetônica que vai além de uma edificação funcional. A própria arquitetura 

se caracteriza como uma catedral pós-moderna, uma edificação que é um ícone urbano em si e, portanto, 

fator de atração do visitante e de embelezamento daquela área." 

http://www.forumpermanente.org/.imprensa/polemica_gugg
http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.imprensa/gugg_hermitage
http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.imprensa/gugg_ccult
http://oglobo.globo.com/rio/museu-do-amanha-sera-icone-da-revitalizacao-da-zona-portuaria-diz-paes-4790402
http://oglobo.globo.com/rio/museu-do-amanha-sera-icone-da-revitalizacao-da-zona-portuaria-diz-paes-4790402
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passando – tudo provavelmente pautado pela lógica da técnica, que o museu tem como base 

as ciências. Tudo na mesma região onde Cesar Maia planejava a construção do museu 

Guggenheim. Observemos excertos (que podem ser até considerados um tanto cínicos) da 

mesma matéria: 

 

Com arquitetura e acervo voltados para o futuro, o Museu do Amanhã promete 

ajudar a cidade a reencontrar – e valorizar – seu passado, incentivando a recuperação 

da Zona Portuária. Considerado um dos maiores símbolos do programa de 

revitalização da região, o projeto do museu, que será erguido até 2014 no Píer Mauá, 

numa área de 30 mil metros quadrados, foi detalhado na manhã desta quarta-feira no 

Palácio da Cidade, em Botafogo, para uma plateia que incluiu o prefeito Eduardo 

Paes, os secretários de Cultura do Adriana Rattes (estado) e Emílio Kalil 

(município), cientistas e intelectuais. Um dos destaques da apresentação foi a 

divulgação do acervo: a instituição será um museu de ciências inovador, onde o 

visitante vai percorrer ambientes com instalações interativas, jogos e cenários high-

tech com apelos audiovisuais. Numa viagem que começa já na entrada, numa sala 

em formato de ovo, o público será convidado a pensar no passado, no presente e no 

futuro.  

Com 15 mil metros quadrados, o museu tem projeto assinado pelo arquiteto 

espanhol Santiago Calatrava. É uma iniciativa da prefeitura do Rio e da Fundação 

Roberto Marinho, com o Banco Santander como patrocinador master e apoio dos 

governos estadual e federal. Sua construção foi incluída no pacote de obras a cargo 

da Concessionária Porto Novo, por meio da maior parceria público-privada (PPP) do 

país, com gerenciamento da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 

Porto (Cdurp). O empreendimento, de R$ 215 milhões, será pago pela venda de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). 

Para Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, o Museu do 

Amanhã deve se transformar num marco da Zona Portuária: 

– Ele tem uma concepção arquitetônica que vai além de uma edificação funcional. A 

própria arquitetura se caracteriza como uma catedral pós-moderna, uma edificação 

que é um ícone urbano em si e, portanto, fator de atração do visitante e de 

embelezamento daquela área. 

 

Não nos cabe nesta dissertação entrar em detalhes da discussão e análise das condições 

da Zona Portuária do Rio de Janeiro, certamente foco de estudos mais aprofundados, mas é 

possível observar que tudo se realiza à revelia da população local e com foco nos mesmos 

objetivos gentrificadores em busca de satisfação de privilégios de poucos e atração de 

investimentos, levando ao sufocamento das vozes de resistência, como podemos observar no 

excerto do artigo "Maravilha para quem?"159: 
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 Artigo escrito por Rossana Tavares, arquiteta e doutoranda em urbanismo pela UFRJ, e Laura Burocco, 
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É opinião majoritária entre os moradores e moradoras da região que o projeto de 

revitalização da zona portuária, tanto o Porto Maravilha quanto o Porto Olímpico, 

não irão beneficiá-los. A reclamação mais rotineira é por não terem participado da 

elaboração da iniciativa, nem serem informados sobre ela. A intervenção municipal 

retoma inclusive a antiga política de remoção de moradia, aplicada nas favelas 

cariocas no século passado. Outro alvo recente são as ocupações em prédios 

públicos e privados, antes vazios e abandonados. O fenômeno é recente no Rio de 

Janeiro e, de certa forma, responde ao antigo problema de ausência de uma política 

habitacional para a população de baixa renda. 

O projeto Porto Maravilha, ao propor o zoneamento da região, estabelece quatro 

áreas "residenciais", sendo apenas uma "de interesse social", a do Morro da 

Providência. As outras áreas são de casas e prédios passíveis de restauração. Esses 

imóveis, hoje ocupados por diversas famílias de baixa renda, irão terminar 

atendendo às classes médias. Nas localidades mais próximas do waterfront estão as 

áreas comerciais, de serviço, culturais, de turismo e entretenimento, um convite à 

apropriação da região pelo capital privado. 

Uma das medidas mais controversas do Porto Maravilha são os Certificados de 

Potencial Adicional Construtivo (Cepacs), documentos emitidos pela Prefeitura, que 

permitirão que o coeficiente de aproveitamento básico (a relação entre a área 

edificável e a do terreno) de um lote seja extrapolado. Ou seja, os Cepacs abrem a 

possibilidade para se construir num terreno além dos limites determinados em lei. A 

exceção será concedida mediante pagamento. Os Cepacs não vinculados a um lote 

poderão ser negociados no mercado e os recursos captados nessas transações serão 

revertidos para a área portuária. A dinâmica vai gerar receita significativa para uma 

zona que, por conta dos projetos, já é alvo para um grande volume de investimentos. 

 

Entretanto, cabe-nos o papel de observar a forma como a cultura vem sendo usada,  

nesse caso, como ela mesma, através de sua possibilidade de resistência também pode ser 

catalisadora de outros tipos de processo.  Assim, faz-se possível a compreensão de Raymond 

Williams, citado por Eagleton: "o que mais importa não é a política cultural, mas a política da 

cultura. A política é a condição da qual a cultura é produto."160 Ou seja, o importante é 

compreendermos a partir de que ponto é criada a cultura que nos interessa, a partir de qual 

lógica e com quais objetivos. 

Aqui também é válido observar como o recurso de um museu de ciência exata pode 

alterar também o papel da discussão do futuro, colocando-o nas mãos dos cientistas e 

especialistas, denotando algo que fica além da mera curiosidade, denotando um grau ainda 

                                                                                                                                                         
pesquisadora do Ibase, pós-graduada em sociologia urbana pela UERJ, e publicado na revista Democracia 

Viva n
o
 46, 2011. (BUROCCO; TAVARES, 2011) 

 Disponível em: <http://www.issuu.com/ibase/docs/democraciaviva_ed46_web>. Acesso em julho de 2012. 
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 EAGLETON, 2011, p. 173. 
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maior de certeza e verdade incontestável que aquele possivelmente oferecido pela cultura 

(no sentido das artes), pois esse museu, como qualquer outro, também tratará da cultura, 

muito provavelmente dos modos de vida, do consumo, das técnicas e informações que são de 

interesse mercadológico; vendidos e expostos como se fossem as melhores opções (e quiçá as 

únicas) para todos num futuro muito próximo. 

Por ser importante a política da cultura, ou seja, pela importância da condição política 

da qual a cultura é produto, torna-se fundamental a discussão acerca das próprias lógicas das 

políticas de cultura – cuja "mudança de paradigma" podemos observar com bastante clareza 

na própria gestão do Ministério da Cultura no Brasil, por exemplo. Se na gestão que é 

costumeiramente chamada de Gil-Juca – por ter-se iniciado com Gilberto Gil e continuado 

com Juca Ferreira – houve de fato uma grande mudança nos formatos de financiamento de 

cultura, em especial em relação à prática anterior existente, a Lei Rouanet, uma prática de 

renúncia fiscal na qual as empresas é que possuem poder de decisão sobre aquilo em que se 

vai investir operando através de sua própria lógica de mercado; na execução do programa 

Cultura Viva, realizado através principalmente dos editais e pontos de cultura, a lógica passou 

a ser aquela da distribuição de recursos de forma mais equilibrada pelo território nacional, 

bem como aquela de privilegiar grupos menores, também através de mais e menores 

financiamentos (em comparação com aqueles que deixavam de ser recebidos pelo governo 

através da lei Rouanet). Tal projeto está diretamente ligado com a produção de cultura "de 

baixo para cima" de que nos fala Milton Santos em seu livro Por uma outra globalização, 

lógica esta muitas vezes citada inclusive com essas mesmas palavras no livro de Célio Turino, 

em que ele nos conta sobre a instauração dos Pontos de Cultura à época espalhados por todo o 

Brasil. 

Entretanto, quando o Ministério da Cultura é assumido por Ana de Hollanda, a lógica 

transforma-se completamente em relação à gestão anterior, buscando voltar-se para a Indústria 

Criativa, para a Economia Criativa, buscando não mais a produção cultural como forma de 

produção de sentido (e às vezes renda), mas buscando a cultura como forma de produção de 

invenções e criações voltadas exatamente para o fortalecimento da economia de mercado já 

existente, seguindo sua lógica de acumulação, de escassez, e a lógica da cultura-valor em seus 

sistemas já tão longamente estagnados, em contraposição à lógica de valorização justamente 

daquilo que não é validado pelos grandes sistemas de artes (música, dança, teatro, etc.), o que, 
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dadas as suas possibilidades, buscava fazer o programa Cultura Viva enquanto o Ministério 

esteve sob o comando de Juca Ferreira e Gilberto Gil. Para compreender melhor o conceito de 

indústrias criativas, observemos o excerto do artigo a seguir: 

 

Por indústrias criativas entende-se um conjunto de atividades econômicas 

relacionadas à geração de conhecimento e de informação tais como: publicidade, 

arquitetura, artes e antiquários, artesanato, design, moda, cinema e vídeo, música, 

artes performáticas, edição, software e serviços de informática, tevê e rádio. Esse 

setor heterogêneo mantém importantes relações econômicas com os setores de 

turismo, museus e galerias, patrimônio e esporte. Parece que o destino do Rio de 

Janeiro está selado com o anúncio da construção de pelo menos três belos museus: o 

Museu da Imagem e do Som na orla de Copacabana, com projeto dos arquitetos 

nova-iorquinos Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio; o Museu de Arte do Rio na 

Praça Mauá, com intervenção dos arquitetos cariocas Paulo Jacobsen e Thiago 

Bernardes em dois prédios já existentes; e o Museu do Amanhã no Píer Mauá, onde 

deveria ter sido construído o Guggenheim, com projeto do arquiteto espanhol 

Santiago Calatrava. 

Esse destino, que nada tem de divino ou de natural, não foi democraticamente 

discutido. Em tempos de capitalismo pós-industrial, o modelo das indústrias 

criativas não apenas soa anacrônico como aponta uma contradição: enquanto o 

termo "criativas" sugere a substituição da repetição industrial pela invenção sobre a 

qual se baseia a produção pós-industrial, o termo "indústrias" parece insistir na 

redução do imprevisível à criação ao previsível de uma linha de montagem. E essa 

linha de montagem não se limita ao chão de fábrica mas se estende a toda a 

metrópole, integrando produção e consumo. A tensão interna ao termo "indústrias 

criativas" aponta a esquizofrenia do capitalismo contemporâneo e a esquizofrenia 

dos nossos políticos (dos "vermelhos" aos "azuis" passando pelos "verdes").
161 

 

Se diversas críticas podem ser feitas a aspectos do programa do Ministério da Cultura 

nas gestões Juca-Gil em sua administração (e sem dúvida podem), se não podemos afirmar 

que ele estava "pronto" e era a "solução" para os problemas relacionados à cultura – que 

sempre são questões sociais, como nos lembram muito bem Rolnik e Guattari em "Cultura 

como conceito reacionário"162 –, abandoná-lo para ir em direção a uma lógica mercantilista de 

produção e distribuição, com foco na propriedade autoral e não no entendimento da cultura e 

do conhecimento como bem comum, não pode ser considerado exatamente "um avanço", a 

não ser no sentido de "progresso" do desenvolvimentismo. Também nos é possível observar, 

na leitura do artigo de Barbara Szaniecki e Gerardo Silva, como a indústria criativa é 

constantemente suscitada como modelo desenvolvimentista de sustentabilidade: 
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 SILVA; SZANIECKI, 2010, sem página. 
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 Guattari e Rolnik 2003, passim. 
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Observemos a linha de montagem estendida por toda a cidade criativa. Dos museus 

apresentados, dois fazem parte de um projeto da prefeitura para "revitalização" da 

zona portuária, qual seja, o Porto Maravilha. Aqui, "revitalização" significa "re-

industrialização criativa". Isto é por meio de museus, das áreas que foram des-

industrializadas nas últimas décadas. A linha de montagem da cidade criativa de hoje 

coincide perfeitamente com a linha de montagem da cidade industrial de outrora. 

Nesse sentido, afirmamos que esse projeto segue um modelo desenvolvimentista do 

qual as "indústrias criativas" seriam as novas locomotivas. Notemos também que, 

enquanto o marco cultural da cidade industrial foi o Museu de Arte Moderna, que 

abrigou a Escola Superior de Desenho Industrial com um programa funcionalista 

hoje criticado – mas que fazia sentido naquele momento em que indústria rimava 

com democracia –, o marco criativo da cidade pós-industrial pretende ser o Museu 

de Arte do Rio, que deve abrigar a Escolha do Olhar, cujo programa é desconhecido 

até o momento, e o Museu do Amanhã, que se apresenta vagamente como museu da 

sustentabilidade. 

A construção dos três museus tem sido noticiada com entusiasmo pelo jornal O 

Globo. Não é gratuito. O Museu da Imagem e do Som com orçamento previsto em 

R$ 70 milhões, o Museu de Arte do Rio com orçamento previsto em R$ 43 milhões 

e o Museu do Amanhã com orçamento previsto em R$ 130 milhões, são anunciados 

como "parcerias" da prefeitura da cidade ou do governo do Estado do Rio de Janeiro 

com a Fundação Roberto Marinho. Ora, seria interessante entender quais são os 

termos dessa "parceria". Trata-se de investimentos privados por parte da Fundação? 

Ou captação de verba pública, por meio de renúncia fiscal?
163 

 

3.4 LUZ E A GENTRIFICAÇÃO ESTRATÉGICA  

 

Luz é o nome de um bairro da cidade de São Paulo, localizado na região administrativa 

do Centro, conhecida por ser uma região dotada de ótima infraestrutura, possuindo amplo 

alcance do sistema de transportes da cidade (com vastas opções de linhas de ônibus, estações 

de metrô, serviços públicos de saúde, etc.). Além disso, constitui-se como região que possui 

enorme quantidade de edifícios vagos; "[…] ali seguramente tem muitos prédios há muitos 

anos vazios, sem cumprir sua função social [...]"164 – alguns deles atualmente ocupados por 

diferentes movimentos de luta por moradia –, e oferece boa quantidade de vagas de emprego, 

maior, até mesmo, do que regiões consideradas como "novos centros comerciais da cidade", a 

exemplo da av. Luiz Carlos Berrini localizada na zona sul, como podemos observar no  

excerto de Fernandes:  
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 SILVA; SZANIECKI, 2010, sem página. 
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 COLETIVO POLÍTICA DO IMPOSSÍVEL, 2008, p. 27. Excerto de entrevista concedida por Fernandes a 

Raquel Rolnik.     
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A área central de São Paulo é aquela que, ainda hoje [2009], oferece o maior número 

de postos de emprego e maior geração de renda (superior mesmo a regiões como 

Faria Lima e Berrini). No entanto, trata-se da região com o maior índice de vacância 

imobiliária (ou seja, está repleta de domicílios, escritórios e até mesmo prédios 

inteiros vazios) e de baixíssima densidade demográfica (apenas 250 habitantes por 

hectare, valor menor que o da maioria dos bairros periféricos).
165 

 

Sobre a relação entre imóveis vagos e quantidade de pessoas que poderiam ocupá-los, 

podemos observar a seguinte citação, extraída do dossiê Fórum Centro Vivo166: 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), o número de 

imóveis vazios (254 mil unidades) é maior que a estimativa de déficit habitacional 

da cidade (203,4 mil unidades). 

Quase 10% dos domicílios vagos da cidade estão no centro, descumprindo sua 

função social. Isto, em números, representa cerca de 40 mil residências vagas. O 

maior índice é registrado na Sé, onde 26,84% dos 11.384 domicílios existentes estão 

desocupados. A área considerada pelo IBGE considera como centro a Administração 

Regional (subprefeitura) da Sé, que engloba os distritos da Sé, República, Santa 

Cecília, Consolação, Pari, Liberdade, Brás, Bom Retiro e Bela Vista. 

 

Notadamente, o bairro da Luz vem sendo alvo do projeto de revitalização chamado 

Nova Luz, que foi inicialmente anunciado no governo José Serra (PSDB) em 2005, aprovado 

pela Câmara e iniciado no mesmo ano. Entretanto, há diversas afirmações que nos ajudam a 

compreender que tal projeto167 – mesmo que ainda não tivesse esse nome – vem sendo 

realizado já há muito mais tempo, com seus objetivos gentrificadores ora escamoteados, ora 

ostensivos, como podemos observar pela afirmação de Raquel Rolnik, no livro Cidade-Luz, 

datado de 2008: 

 

A chamada revitalização da Luz é um projeto que tem mais de 30 anos, da década de 
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 FERNANDES, 2009, sem página. 
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 FÓRUM CENTRO VIVO, 2006. (Disponível em: <https://centrovivo.sarava.org/Main/HomePage>. Acesso 

em: jul. 2012.) 
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 Informação anteriormente disponível no site da prefeitura em: 

<http://centrosp.prefeitura.sp.gov.br/projetos/novaluz>. Acesso em: 2010. (Atualmente indisponível)  

https://centrovivo.sarava.org/Main/HomePage
http://centrosp.prefeitura.sp.gov.br/projetos/novaluz
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1970 e que ficou pairando na história da política urbana de São Paulo. O projeto foi 

abandonado e retomado umas 550 vezes, cada vez de um novo jeito até desembocar 

neste, que se quer definitivo. Mas do que eu vi até agora, esse projeto não vai sair, 

eles vêm com tudo, mas a complexidade da trama da cidade é tão intensa que não 

permite, mas claro que depende muito do resultado da eleição, do quanto isso vai ser 

uma prioridade ou não para o novo prefeito/a.
168 

 

Assim, não são poucos os fatores que nos levam a compreender, de fato, como uma 

enorme vontade de gentrificação estratégica aquilo que vem ocorrendo com bastante clareza 

na administração de ambos os prefeitos da cidade de São Paulo – José Serra e Gilberto 

Kassab –, mais especificamente desde o início de 2005 até o momento atual (meados do ano 

de 2012), período que também coincide com administrações do governo do estado de São 

Paulo realizadas por José Serra, que foi governador do estado de 2007 a 2010, e Geraldo 

Alckmin, que governa o estado desde o início de 2011 até a atualidade. 

José Serra, eleito pelo PSDB, começa a cumprir seu mandato em janeiro de 2005 e 

permanece na prefeitura até março de 2006, quando renuncia ao cargo para concorrer às 

eleições de governador do estado de São Paulo169 – eleição que vence no primeiro turno em 

2006. Diante da renúncia de Serra, assume seu vice, Gilberto Kassab, em março de 2006 – 

permanecendo, portanto, ambos (Serra e Kassab) na gestão do estado e da cidade, 

respectivamente. 

Durante a primeira a gestão de Serra, é apresentado o projeto Nova Luz e é criada a 

Virada Cultural, com forte ligação com o projeto. Porém, programas específicos para a região 

já são anunciados em 2002, quando a região ainda não era maciçamente conhecida por 

"Cracolândia" nos meios de comunicação, o que pode ser observado na matéria "Luz, bairro 

histórico, vai ganhar projeto de revitalização"170 (que ainda não faz menção ao estigmatizado 

nome de Cracolândia). Assim, no dia do aniversário de 448 anos da cidade, em 2002, é 

assinado pela então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), e pelo governador do estado 
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 Política do Impossível, 2008, p. 27. 
169

 Mesmo tendo assinado uma carta em reação a uma entrevista coletiva – ou sabatina – oferecida pelo jornal 

Folha de São Paulo no período anterior às eleições "comprometendo-se a permanecer à frente da prefeitura 

de São Paulo em todo o mandato (quatro anos) caso venha a ser eleito", conforme matéria do mesmo jornal 

de 15 de setembro de 2004 intitulada "Por escrito, tucano diz que cumprirá mandato, se eleito" 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1509200410.htm>. Acesso em:  maio 2012.)  
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 Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 25 de janeiro de 2002. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u44642.shtml>. Acesso em: maio  

2012.) 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1509200410.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u44642.shtml


82 

Geraldo Alckmin (PSDB) o protocolo de um projeto chamado Luz Monumenta que já prevê 

uma "reforma urbana" na região, conforme a matéria, e que pretende "transformar o bairro em 

referência cultural e arquitetônica da cidade. Além de restaurar prédios históricos, a idéia é 

combater a poluição visual e retirar obstáculos ao trânsito de pedestres."171 Portanto, esse 

projeto já anuncia medidas e intervenções que passam a ser realizadas especificamente com 

esse foco durante a gestão Kassab. 

Entretanto, nessa mesma matéria percebe-se que o interesse pela região central de São 

Paulo, mais especificamente falando, pela região do bairro da Luz, remonta a um período 

ainda anterior a esses governos mencionados – ao início da gestão Mário Covas172 (PSDB) em 

1995: "O governo é o maior proprietário de imóveis da Luz, e, logo no início da gestão de 

Mário Covas (1995), demonstrou interesse pela região, restaurando edifícios. O Estado já 

investiu cerca de R$ 100 milhões – R$ 45 milhões apenas na Estação Júlio Prestes."173 Nesse 

período também se inicia o processo de renovação da Estação Júlio Prestes, edifício que 

abriga a Sala São Paulo e foi inaugurado em 1999, entretanto seu início foi anterior: 

 

A renovação começou em novembro de 1997, mas os primeiros passos foram dados 

em 1995. O governador Mário Covas visualizava a Estação Júlio Prestes como um 

espaço ideal para apresentações sinfônicas, uma vez que faltavam ao Brasil lugares 

adequados para este tipo de apresentação e principalmente porque a Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo não possuía um centro permanente.
174 

 

Assim, observa-se que desde o governo Mário Covas (PSDB: 1995-2001) ficam 

evidentes objetivos de "revitalização", em sua construção de centros culturais capazes de 

remover a população pobre da região por força da especulação imobiliária, e que, 
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 Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 25 de janeiro de 2002. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u44642.shtml>. Acesso em:  maio 

2012.) 
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 Mário Covas foi eleito pelo PSDB e assumiu o cargo de governador do estado de São Paulo em janeiro de 

1995. Foi reeleito em 1999 e faleceu no exercício do cargo, assumindo, então, seu vice, Geraldo Alckmin 

(PSDB), em março de 2001. Alckmin permanece no cargo de governador até 2002 e foi então eleito, 

assumindo o cargo novamente em janeiro de 2003 e nele permanecendo até março de 2006, quando 

renunciou tendo em vista sua candidatura para a presidência do Brasil. 
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 Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 25 de janeiro de 2002. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u44642.shtml>. Acesso em:  maio 

2012.) 
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 Conforme artigo da Wikipédia a respeito da Sala São Paulo. 

 (Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sala_S%C3%A3o_Paulo>. Acesso em:maio 2012) 
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oficialmente, o projeto se inicia sob o comando do prefeito Serra. Sua parte mais ambiciosa e 

violenta, entretanto, é realizada durante a gestão de Kassab175.  De acordo com Ermínia 

Maricato, no artigo "Terror Imobiliário ou a expulsão dos pobres do centro"176, também 

podemos observar a grande quantidade de projetos com esse intuito no centro de São Paulo no 

decorrer de sua história:  

 

Não faltaram planos para recuperar o centro tradicional de São Paulo. Desde a 

gestão do prefeito Faria Lima, vários governos defenderam a promoção de moradia 

pública na região. Governos tucanos apostaram em estratégias de distinção local por 

meio de investimento na cultura (como demonstraram muitos trabalhos acadêmicos). 

Vários museus, salas de espetáculo, centros culturais, edifícios históricos, foram 

criados ou renovados. No entanto, o mercado imobiliário nunca respondeu ao 

convite dos diversos governos, de investir na região, seja para um mercado 

diferenciado, seja para habitação social como pretenderam os governos Erundina e 

Marta. 

Outras localizações (engendradas pelas parcerias estado/capital privado, como 

demonstrou Mariana Fix) foram mais bem sucedidas como foi o caso da região 

Berrini/Águas Espraiadas. Outro fator que inibiu a entrada mais decisiva dos 

empreendedores no centro foi a reduzida dimensão dos terrenos. O mercado 

imobiliário busca terrenos amplos que permitam a construção de uma ou de várias 

torres-clube, padrão praticamente generalizado atualmente no Brasil. 

 

 No próprio site da prefeitura, em artigo não assinado intitulado "O projeto Nova Luz – 

um sonho antigo", também é possível perceber como a ação vem-se desenvolvendo já há 

muito tempo: 

 

Há mais de 35 anos o Poder Público e a sociedade civil buscam recuperar a região 

central. Esse trabalho teve seu marco inicial em 1976, quando foram construídos os 

primeiros calçadões que impediam o trânsito de veículos em determinados pontos do 

centro de São Paulo, facilitando o fluxo de pedestres no local. 

Nos anos seguintes, ao longo de diferentes gestões, outras contribuições foram dadas 

no sentido de promover melhorias no local, procurando atrair novos moradores, 

comerciantes e a população em geral. As tentativas de recuperação do bairro e 
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 Publicado na revista Carta Maior em 26 de janeiro de 2012. 

 (Disponível: <http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5427> acesso maio de 

2012) 
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promoção de seu potencial econômico, porém, nem sempre foram exitosas. 

Foi sob o comando do prefeito José Serra e posteriormente de Gilberto Kassab, 

entretanto, que os esforços foram intensificados para tornar realidade o antigo sonho 

paulistano de resgatar o charme e o vigor socioeconômico de outros tempos.
177 

 

Uma série de centros culturais são oficialmente considerados como parte desse projeto 

específico, entre eles o Museu da Língua Portuguesa178, inaugurado em 2006 durante o 

governo de Geraldo Alckmin, além da Pinacoteca do Estado, Estação Pinacoteca, São Paulo 

Companhia de Dança, Fundação Catavento (Palácio das Indústrias), Museu da História do 

Estado (Casa das Retortas), etc. Podemos compreender essa visão oficial ao ver a lista 

completa realizada e fornecida pela própria prefeitura no documento de agosto de 2009 

intitulado "Intervenções e Empreendimentos na Área Central"179, que explica onde e como 

cada "empreendimento" foi realizado na região do centro, em que etapa de conclusão está, 

com quais recursos foi ou será feito. Esse documento poderá ser encontrado em sua totalidade 

no Anexo C desta dissertação. 

De acordo com artigo de Fernandes, podemos também observar que a administração de 

Marta Suplicy, anterior à de José Serra, o objetivo de transformar o centro em local de 

habitação para a população pobre foi sancionado em forma de lei municipal no Plano Diretor 
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 Artigo sem data e sem assinatura publicado no site da prefeitura de São Paulo intitulado "O projeto Nova Luz 

– um sonho antigo" 

 (Disponível em: <http://www.novaluzsp.com.br/proj_hist.asp?item=projeto>. Acesso em: maio 2012)  
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 "O projeto foi iniciado em 2002, quando se começou a restaurar o prédio da Estação da Luz, sendo concluído 
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 (Fonte: Wikipédia) 
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 Datado de agosto de 2009, realizado pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Empresa Municipal de 

Urbanização (Emurb). 

 (Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/
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Estratégico de São Paulo (2002-2012) e que se previa a sua realização transformando a região 

da Luz em "Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e empreendimentos públicos e 

privados de Habitação de Interesse Social (HIS, destinada à baixa renda) e Habitação de 

Mercado Popular (HMP, destinada à média renda)."180
 Assim, a não utilização dos imóveis 

vagos pela população (ou pelos movimentos sociais) passa a ser, portanto, um 

descumprimento da lei. 

Ainda que se afirme que a substituição da população do centro não é o propósito central, 

vê-se que é exatamente isso que vem sendo propagandeado. No projeto consolidado, 

intitulado "Projeto Nova Luz: Visão e Diretrizes Urbanísticas"181, há diversas informações que 

de alguma forma propagandeiam o centro com conteúdo meramente publicitário e outras, 

ainda, na forma de um elaborado estudo acadêmico, científico, com muitos dados, estatísticas, 

informações, imagens e mapas organizados de modo a convencer quem nele se detém que o 

projeto de gentrificação chamado de Nova Luz é a melhor "solução" para a região, como 

podemos observar no excerto abaixo: 

 

Um bairro sustentável, dinâmico e diversificado, para morar, trabalhar e se divertir. 

Um local onde as pessoas estarão cercadas por elementos históricos  e culturais, 

entretenimento, espaços  abertos convidativos, passeios e parques. Um bairro que 

oferece oportunidades de estudo e trabalho, é facilmente acessível de toda a cidade e 

tem mobilidade privilegiada para o pedestre e o ciclista.
182

 

 

3.5 DESAPROPRIAÇÕES E DEMOLIÇÕES 

 

 Em 2005, o projeto Nova Luz se inicia desapropriando imóveis, de acordo com 

matéria publicada, como podemos ver a seguir: "A região foi alvo de uma operação que 

fechou bares e hotéis que abrigavam tráfico de drogas e prostituição, em 2005. E uma área de 

105 mil m2 foi decretada de utilidade pública – agora, seus 750 imóveis podem ser 
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 FERNANDES, 2009, sem página. 
181

 Datado de  de novembro de 2010. 

 (Disponível no site da prefeitura: <www.novaluzsp.com.br/files/20101117_NovaLuz_PMSP_SMDU.pdf>. 

Acesso em:  maio 2012.) 
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 Visões e Diretrizes Urbanísticas. Consultar o Anexo D desta dissertação.  
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desapropriados para dar lugar a empresas."183 Na continuação da mesma matéria, podemos 

ler: 

 

"Estamos levantando cada imóvel e separando o que se vai desapropriar. Num lugar 

como esse há imóveis bons, bem utilizados, que não vale a pena desapropriar. E tem 

coisas caindo aos pedaços, abandonados há oito, dez anos", afirma o subprefeito da 

Sé, Andrea Matarazzo. Para ele, que chama a região de ex-"cracolândia" ou Nova 

Luz, a área é um "quisto" que atrapalha o desenvolvimento de todo o centro. 

O engenheiro Antonio José Ayres Zagatto, também da Subprefeitura da Sé, diz que, 

a partir dos dados preliminares do estudo, metade dos imóveis da Nova Luz são 

"transformáveis" – ou seja, podem ser demolidos para dar lugar a novos 

empreendimentos.
184

 

 

Assim, a prefeitura alega que o estado de conservação dos imóveis seria o motivo pelo 

qual as desapropriações estariam acontecendo ou viriam a acontecer; entretanto, de acordo 

com matéria intitulada "Demolições do Projeto Nova Luz incluem prédios construídos há 

menos de dois anos", podemos observar que não é exatamente esse o motivo pelo qual os 

imóveis foram e ainda vêm sendo desapropriados e demolidos, o que também é corroborado 

pelas seguintes fotos e as informações contidas nas suas legendas, extraídas da mesma 

matéria: 
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 Matéria de 19 de janeiro de 2006 publicada no jornal Folha de São Paulo intitulada "Prefeitura inicia análise 

dos imóveis da 'cracolândia'" 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u117439.shtml>. Acesso em: jul. 2012.) 
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 Matéria "Demolições do Projeto Nova Luz incluem prédios construídos há menos de dois anos" publicada 

em Rede Brasil Atual em 30 de agosto de 2011. 
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  Foto 3 – Prédios Demolidos 

  Foto: Divulgação          Fonte: Rede Brasil Atual 

De acordo com a citação a seguir, escrita pelo Coletivo Política do Impossível no livro 

Cidade-Luz, podemos observar os meios pelos quais as desapropriações e demolições de uma 

área bastante grande do bairro se deram e com quais objetivos: 

 

No bairro da Luz, "com o poder da fiscalização e da lacração administrativa" e 

partindo de um decreto de utilidade pública que determina uma área de 269 mil 

metros quadrados para desapropriações, a prefeitura vem fiscalizando, interditando, 

desapropriando e demolindo imóveis  da região, para dar lugar às empresas que 

considera mais dignas de créditos, como agências  de publicidade, call centers e 

empresas de cultura, tecnologia e informação. Esses créditos, que se traduzem em 

dinheiro público, ganham forma de descontos em impostos municipais e 

"certificados de desenvolvimento".
185

 

 

Tais objetivos também podem ser observados no excerto da entrevista de Luiz Sobral, 
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 Política do Impossível, 2008, p. 24.  
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assessor (à época) do secretário de coordenação das subprefeituras, Andrea Matarazzo, 

concedida ao coletivo no mesmo livro: 

 

A prefeitura sugeriu uma lei que a Câmara aprovou, que tratava da questão do 

incentivo ao desenvolvimento. A partir daí foi regulamentada a lei e proposto, dentro 

de todas as questões  legais, um edital público para as empresas se inscreverem 

manifestando interesse em se instalarem naquela região de incentivo. Vinte e três  

empresas se inscreveram e apresentaram projetos, elas somam um investimento no 

local de 750 milhões  de reais. A IBM, algumas agências  de publicidade, call centers 

que geram renda e geram emprego; são algumas empresas que tiveram interesse e 

têm projetos até arquitetônicos  já, de instalação dos seus prédios. Já estão avançando 

na questão da concessão urbanística; algumas já evoluíram, conseguiram achar as 

posses das áreas, reunir os proprietários  de um determinado prédio ou de uma 

determinada quadra e se associar numa incorporação para investimento no projeto. 

Em alguns lugares onde há muitas dificuldades, que virou galpão, que virou ferro 

velho, que não tem mais nada, estamos estudando uma forma de como é que a 

prefeitura, desapropriando, pode conceder isso para o privado.
186

 

 

De acordo com declaração de Raquel Rolnik sobre o "Decreto de Utilidade Pública" 

utilizado juridicamente para a realização de desapropriações e demolições no caso do projeto 

Nova Luz, podemos observar a discrepância entre o sentido que deveria ter o decreto – aquele 

do estabelecimento do interesse público sobre a propriedade privada – e seu uso de fato: 

 

O Decreto de Utilidade Pública vem dentro da construção do público, da construção 

da noção de Estado. O Estado brasileiro, da herança colonial até hoje, sem mudar 

um milímetro, é construído como um Estado de negócios  privados, vai mudando um 

pouco a característica conforme os governos, esta característica se combina com as 

demais, ela não exclui as demais. Isto é a coisa mais difícil de entender na política 

brasileira. Quer dizer, é uma ambigüidade entre um Estado que é uma máquina 

construída para concentrar renda e poder, uma prática totalmente arraigada dentro da 

estrutura do Estado brasileiro, e uma utopia de inclusão dos cidadãos  numa 

democracia e numa ordem onde todos participem. E na área de desenvolvimento 

urbano isso é impressionante, é uma máquina de concentração de renda e poder de 

cima a baixo, desde a política federal até políticas  locais, ao mesmo tempo, o Estado 

é uma máquina de produção de negócios  privados. Na parte de desenvolvimento 

urbano, e na área de saúde isso também é claro, uma parte do capital privado se 

estruturou a partir da prestação de serviços  para os negócios  do Estado. A máquina 

da política urbana é a máquina de articulação de agentes econômicos  envolvidos na 

produção de espaço, são as empreiteiras que produzem o asfalto, o sistema viário, a 

infra-estrutura, os prestadores de serviços, como empresas de ônibus, empresas de 

lixo e todo o setor de incorporação imobiliária e construção imobiliária, todos eles 
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entranhados dentro da máquina do Estado.
187 

 

E, finalmente, acerca das desapropriações ocorridas na região, podemos conhecer pela 

declaração de Wilson Gouveia, advogado dos comerciantes e proprietários de região da Luz, 

suas impressões a respeito do decreto do qual se utiliza o projeto para desapropriações e de 

seus objetivos: 

 

Como aparecem essas desapropriações? Uma lei criada lá atrás  pelo Getúlio Vargas, 

por quê? Vamos imaginar que a gente tenha uma necessidade pública premente, que 

venha a ser sanada numa área em que não há condição ou espaço público; partindo 

dessa premissa você faz a desapropriação de uma área particular, privada, que é 

assegurada pela constituição, quer dizer, você tem uma lei que de certo modo vai 

contra um preceito constitucional, que é o direito de propriedade privada. Mas ela só 

é feita desta forma por um "bem público", por uma "necessidade pública". Então, 

quando a gente fala o que o Getúlio fez lá atrás, a gente fala que ele fez com o 

intuito de que em determinados momentos, encruzilhadas, atuemos "em bem maior", 

que vem a ser a "declaração de utilidade pública". Mas quem faz uso dessa 

declaração? Aí você tem um campo vasto, você passa por município, Estado, União, 

por entidades que fazem atendimento público. Muito antigamente, quando foi criado 

esse decreto, esse olhar de que existe a necessidade de usurpar a propriedade privada 

para um bem maior, as entidades governamentais começaram a usar de um 

expediente pouco amigável; havia situações  em que eles chegavam e diziam: "Isso 

aqui está desapropriado, sai." E você corria atrás  para receber alguma coisa daquilo 

que era seu, a advocacia foi forçando para que isso fosse mudado.
188 

 

A partir ainda de matérias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, como a intitulada 

"Projeto prevê demolir 30% da cracolândia no centro de São Paulo"189 (excerto abaixo), 

podemos ver como são controversas as medidas: 

 

Para transformar a cracolândia, região central de São Paulo, em Nova Luz, a 

prefeitura prevê demolir cerca de 30% do bairro. Entre os imóveis a serem 

demolidos estão três quadras praticamente inteiras da rua Santa Ifigênia, principal 

polo de comércio de produtos eletrônicos de São Paulo, e seis da avenida Rio 

Branco.  
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188

 Política do Impossível, 2008, p. 50. 
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 Publicada em 18 de dezembro de 2010 no jornal Folha de São Paulo. 

 (Disponível em: <Folha.com - Cotidiano - Projeto prevê demolir 30% da cracolândia, no centro de São Paulo 

– 18/12/2010>. Acesso em: jul. 2012.) 
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O projeto, divulgado na sexta-feira (17), apresenta o que a prefeitura pretende fazer 

em cada uma das áreas. A ideia é incentivar o uso misto do bairro, onde os 

pavimentos térreos sejam ocupados por comércio e os pisos superiores tenham 

escritórios e residências.  

Hoje, os 44 quarteirões do bairro têm 1,2 milhão de m
2
 de área construída. O 

secretário de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem, disse que 50 mil m
2
 de 

áreas residenciais e 300 mil m
2
 comerciais sofrerão intervenções.  

3.6 CONCESSÃO URBANÍSTICA 

 

O que na matéria190 do jornal Folha de São Paulo foi chamado de "Terceirização da 

Nova Luz" foi o processo de concessão urbanística aprovado em 22 de abril de 2009 na 

Câmara Municipal, transferindo para a iniciativa privada (empresas ou consórcios) o processo 

de desapropriação dos imóveis da região, conforme podemos observar na seguinte explicação  

oferecida por matéria do jornal Folha de São Paulo: 

 

A concessão urbanística a que se refere o projeto de lei 87/2009 na prática autoriza a 

terceirização de áreas e até bairros inteiros à iniciativa privada. Pelo projeto, a 

prefeitura poderá transferir à iniciativa privada o direito de desapropriar imóveis 

para a construção de novos bairros, revitalização de áreas degradadas ou mesmo a 

construção de equipamentos de interesse público, como terminais de ônibus ou 

centros de convenções.  

Após processo licitatório, a concessionária poderá até realizar desapropriações e, 

com isso, lucrar com a venda dos imóveis. O diferencial deste instrumento é a 

rapidez com que a desapropriação possa vir a ser realizada. Dependendo do tipo de 

investimento do empreendedor, ele pode ofertar valores acima do mercado para 

realizar tais desapropriações.  

E é aí que reside o temor dos comerciantes da região da rua Santa Ifigênia, que 

temem a extinção de sua atividade numa eventual atitude predatória por parte das 

empresas ligadas ao mercado imobiliário.  

Os críticos ao texto do projeto de lei afirmam que, da forma como o texto está, 

poderão ser instituídas taxas, pedágios e cobranças diversas. Além disso, eles 

questionam o texto e sustentam que ele desobedece ao Estatuto da Cidade, instituído 

pelo governo federal em 2001, ao não citar a necessidade de um conselho gestor 

para acompanhar o que for feito na área concedida.
191

 (grifos nossos) 
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Folha de São Paulo em 22 de abril de 2009. 
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Raquel Rolnik, falando, inclusive, do próprio projeto Nova Luz, mas ainda em 2008, 

explica como as desapropriações são caras, demoradas e complexas: 

 

Como desapropriar dá muito trabalho, é burocrático, lento, eles queriam fazer uma 

licitação para já resolver tudo, eu até dialoguei com eles, dizendo que em um 

processo de reabilitação você tem vários  instrumentos no Estatuto da Cidade que 

permitem você entrar numa área e atuar em conjunto com os proprietários, sem ter 

que necessariamente desapropriar. Além do mais, ali seguramente tem muitos 

prédios  há muitos anos vazios, sem cumprir sua função social, portanto não tem por 

que você pagar ao proprietário. A desapropriação é um bilhete de loteria premiado, 

historicamente as pessoas adoram ser desapropriadas. E toda a luta da reforma 

urbana foi para colocar no Estatuto instrumentos para permitir que, se a pessoa não 

cumprir a função social da propriedade, ela perde a propriedade e, no entanto, eles 

queriam desapropriar nesse modelo de "arrasa quarteirão".
192 

  

3.7 FINANCIAMENTO 

 

Outro fator importante a se notar é a participação internacional nesse financiamento: o 

projeto Nova Luz é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) –  cujo 

poder de decisão a partir de votos dos EUA equivale a 30% enquanto o de nenhum outro país 

sequer chega a 12% – que só cede o empréstimo se o governo local também entrar com 

dinheiro. De acordo com matéria de agosto de 2010193, do total de 207 milhões de reais 

aprovados em 2010 para serem gastos no projeto da revitalização do centro, parte foi gasta 

com a Virada Cultural, o que também pode indicar o evento como parte do projeto de 

revitalização194.  

Entre outros fatores característicos de tais administrações mencionadas que demonstram 
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 (Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/sp-gasta-so-r-7-mi-dos-r-196-mi-que-tem-para-

revitalizar-centro-20110813.html>. Acesso em:  jul. 2012.) 
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do centro) entre o BID e a prefeitura, dos quais 100 milhões seriam pagos pelo banco e os 67 milhões 
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uma pura e simples vontade de expulsão da população pobre, figura a "rampa antimendigo" – 

como ficou conhecida em São Paulo –, que vem sendo copiada por outras 

administrações195.Trata-se de uma intervenção bastante controversa, sintomática da gestão 

Serra em 2005, que foi instalada na região sob o túnel que liga a Av. Paulista à Av. Dr. 

Arnaldo. A seguir, uma foto da construção196 dessa intervenção arquitetônica sem nenhuma 

utilidade a não ser impedir que moradores de rua dormissem ali (a inclinação e textura do piso 

chapiscado tornam praticamente impossível a permanência), justamente no "cartão postal" dos 

negócios da cidade de São Paulo, a esquina da Avenida Paulista com a Avenida Dr. Arnaldo.  

 

          Foto 4 – Construção da rampa sob o túnel que liga a Av. Paulista à Av. Dr. Arnaldo 

  Foto: Divulgação           Fonte: Centro de Mídia Independente Brasil. © Copyleft 

 

No excerto a seguir, é possível compreender como exatamente se dá esse processo para 

a construção da "rampa antimendigo", que acaba fazendo parte do mesmo "pacote" da 

revitalização: 

 

Esse financiamento diz respeito ao Programa de Reabilitação da Área Central – uma 
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série de ações como a recuperação de edifícios degradados, que têm como objetivo 

transformar o perfil econômico da região. Para totalizar os 100% do valor do 

programa, 60% foram colocados pelo BID e 40% pela prefeitura (o que chamamos 

de contrapartida, exigida por contrato). Pedro Arantes, em sua dissertação de 

Mestrado "O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades 

latino-americanas", comenta a irracionalidade do endividamento externo para 

políticas urbanas: "A inadequação entre meios e fins no empréstimo externo para 

realizar políticas urbanas e sociais é um tanto evidente: contrai-se uma dívida em 

dólares para efetuar gastos, na sua maior parte, em reais. Investimentos em 

saneamento, urbanização de favelas, estações de trens, recuperação ambiental e 

políticas sociais são realizados basicamente em moeda nacional". Outro ponto 

fundamental para se entender este contrato diz respeito à escolha das intervenções a 

ser realizadas. Os projetos que a prefeitura apresenta como contrapartida devem ser 

autorizados pelo BID, o que caracteriza total dependência ao banco no planejamento 

urbano da cidade. A rampa antimendigo talvez não seja aceita como contrapartida 

pelo BID, mas ela sem dúvida integra o conjunto de ações da prefeitura atual no 

sentido de "revitalizar" a região central de São Paulo e é isso que me autoriza a dizer 

que a obra é, mesmo que indiretamente, financiada pelo banco.
197

 

 

A partir dessa observação, também é válido lembrar – como veremos na citação de 

Patrícia Borja – como, no decorrer da história, tais instituições financeiras e agências 

internacionais, especialmente aquelas ligadas aos Estados Unidos, foram transformando-se em 

seus objetivos e ações em relação aos países que buscavam "auxiliar" com seus empréstimos:  

 

A atuação de agências internacionais na economia e em outros níveis da organização 

de países subdesenvolvidos não é recente e, especificamente no caso dos Estados 

Unidos, data do início da criação de instituições como o FMI, [...], para exercer 

pressão junto aos países de forma a garantir a contribuição justa da demanda 

agregada e, quando necessário, fornecer liquidez para nações com dificuldades 

econômicas por meio de empréstimos. Assim, a função original do FMI era garantir 

a estabilidade econômica. No entanto, desde que a instituição foi criada ocorreram 

mudanças significativas na sua atuação. Ao longo das duas últimas décadas, essa 

instituição, como também o Banco Mundial (que congrega uma série de outras 

instituições de desenvolvimento hoje, entre elas o BIRD), tem assumido um papel 

central na defesa da supremacia do mercado.
198

 

 

 É importante ressaltar, ainda, como suas ações e financiamentos, anteriormente ligados 

de modo mais estrito à economia, passaram a indicar uma clara pauta política de tais 

instituições na defesa do mercado: 
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Os órgãos internacionais exercem o papel de regular as relações em busca de um 

equilíbrio sistêmico de adaptação das nações a um determinado bloco de poder ou 

de um bloco em relação a outro, definindo estratégias e princípios institucionais para 

garantir o controle de decisões inter e intranacionais. As nações são levadas a aderir 

às regras do jogo para ter acesso aos pretensos benefícios.
199

 

 

3.8 SUSPENSÕES DO PROJETO 

 

O projeto Nova Luz foi diversas vezes suspenso pela Justiça de São Paulo e todas as 

outras vezes, até o momento de conclusão desta dissertação (entre julho e agosto de 2012), 

liberado novamente pelo Tribunal de Justiça, como veremos a seguir. Em matéria de 28 de 

agosto de 2010, observamos que, inicialmente, devido a problemas na licitação pública para a 

demolição, que é alvo de disputa entre empresas, a Justiça suspende as obras de demolição: 

 

A Justiça de São Paulo suspendeu as obras de demolição de imóveis de uma quadra 

inteira na região da cracolândia, onde será construído o Complexo Cultural Luz, um 

projeto de R$ 600 milhões do governo do Estado. 

[...] 

A licitação para a demolição dos imóveis – que incluem ainda bares, prédios de até 

11 andares e uma unidade do Corpo de Bombeiros – terminou em março. 

Embora o governo estimasse o contrato em até R$ 7,5 milhões, a empresa Fator 

levou o serviço por R$ 3,5 milhões no pregão eletrônico. 

A Demolidora ABC, segunda colocada na disputa, foi à Justiça alegando que a 

vencedora não comprovou capacidade técnica e financeira. 

Juntou parecer da assessoria de obras e projetos da secretaria, que diz que a Fator 

"não atende às exigências para a execução do objeto".
200 

  

Em 24 de agosto de 2011, o Tribunal de Justiça libera a continuidade do projeto, 

conforme pequena nota (aqui citada na íntegra) publicada no jornal Estado de São Paulo: 

                                                 
199

 FONSECA apud BORJA, 2004.  
200

 Matéria intitulada "Justiça suspende derrubada de prédios na cracolândia" publicada no jornal Folha de São 

Paulo em 28 de agosto de 2010. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2808201019.htm>. Acesso em: jul. 2012.) 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2808201019.htm
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O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou ontem a continuidade do projeto Nova 

Luz – aposta da Prefeitura para reurbanizar, em 15 anos, 45 quarteirões do centro de 

São Paulo. Por unanimidade, os desembargadores do TJ negaram o recurso de 

comerciantes da Santa Ifigênia, que são contrários ao projeto e classificaram a 

decisão como uma "loucura".
201

 

 

Em 26 de janeiro de 2012, a Justiça suspende, dessa vez, a aplicação da concessão 

urbanística (ou terceirização da Nova Luz, como citado anteriormente), conforme matéria 

publicada no site do Tribunal de Justiça202, no mesmo dia: 

 

A 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concedeu hoje (26) liminar em ação 

popular para suspender os efeitos da Lei Municipal 14.918/2009, que trata da 

aplicação da concessão urbanística na área do projeto Nova Luz. Também suspende 

o processo administrativo 2009.0.209.264-9, que tramita na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU) e que trata da elaboração do processo urbanístico 

para a área e seu estudo de viabilidade econômica.  

A ação foi proposta por Andre Carlos Livovschi que alegou, entre outras coisas, que 

o prefeito de São Paulo não teria promovido nenhuma audiência pública no âmbito 

do Executivo para mostrar o projeto à população, sobretudo a atingida pela 

intervenção.  

De acordo com a decisão do juiz Adriano Marcos Laroca, a Lei Federal 

10.257/2011, que fixa diretrizes gerais da política urbana pela Administração 

Pública, prevê a gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade. A decisão 

política de aplicar no projeto Nova Luz o instrumento da concessão urbanística, de 

fato, não contou com a participação popular, sobretudo da comunidade 

heterogênea (moradores de baixa renda, pequenos comerciantes de eletrônicos, 

empresários, etc.) atingida pela intervenção urbanística em tela, afirmou o 

magistrado.  

O juiz também ressaltou que o motivo preponderante para a utilização da concessão 

urbanística no projeto Nova Luz era o de que ele propiciaria, com investimentos da 

iniciativa privada, a execução de obras e serviços públicos sem a necessidade de 

grandes investimentos pela Prefeitura. No entanto, estudos elaborados pela FGV 

sinalizaram que o projeto só se concretizaria com investimentos públicos em 

torno de R$ 600 milhões , fora os já realizados com instrumentos de incentivos 

fiscais.  

                                                 
201

 Nota intitulada "TJ libera continuidade do projeto Nova Luz" publicada no jornal Estado de São Paulo em 25 

de agosto de 2011. 

 (Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tj-libera-continuidade-do-projeto-nova-

luz,763409,0.htm>. Acesso em: jul. 2012.) 
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 Notícia publicada no site do Tribunal de Justiça – atualmente indisponível – no dia 26 de janeiro de 2012. 

 (Atualmente disponível em: <http://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/3000657/ justica-suspende-aplicacao-da-

concessao-urbanistica-na-area-do-projeto-nova-luz>. Acesso em: julho de 2012.)  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/709867/lei-14918-09-são-paulo-0
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tj-libera-continuidade-do-projeto-nova-luz,763409,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tj-libera-continuidade-do-projeto-nova-luz,763409,0.htm
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/3000657/justica-suspende-aplicacao-da-concessao-urbanistica-na-area-do-projeto-nova-luz
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/3000657/justica-suspende-aplicacao-da-concessao-urbanistica-na-area-do-projeto-nova-luz
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Denota-se que o motivo preponderante que justificou a aplicação da concessão 

urbanística nas áreas do projeto Nova Luz se revelou falso. Em outros termos, a 

lei de efeitos concretos, ora atacada, enquanto ato administrativo em sentido 

material, encontra-se viciada pela falsidade do motivo (ausência de grande 

investimento público) que levou à sua edição, fundamentou o magistrado. (grifos 

nossos) 

  

Em matéria de 25 de fevereiro de 2012, podemos observar como o Tribunal de Justiça 

de São Paulo novamente suspende todas as liminares que de alguma forma impediam a 

continuidade do projeto Nova Luz em São Paulo, liberando a realização do projeto 

novamente, conforme excerto da seguinte matéria em que o próprio prefeito declara à 

imprensa a suspensão das liminares: 

 

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse neste sábado que o TJ (Tribunal de Justiça) 

de São Paulo suspendeu todas as decisões de primeira instância (liminares) relativas 

ao projeto Nova Luz, que prevê a reurbanização da Luz, na região central da cidade. 

A informação teria sido dada ao prefeito pelo presidente do TJ, na noite de ontem 

(24).  

Com a decisão, segundo Kassab, a cidade tem uma segurança jurídica para dar 

procedimento à fase de licitação ambiental e, em seguida, publicar o edital para 

escolher o consórcio que vai fazer a Nova Luz. "A fase de licitação ambiental está 

quase no fim e essa decisão deve dar agilidade à concretização do projeto", disse o 

prefeito.  

A empresa que ganhar a licitação do projeto pode ter um lucro de R$ 229 milhões -- 

somente com a venda dos terrenos que serão comprados ou desapropriados. 

O projeto Nova Luz prevê que a transformação da região fique a cargo de uma 

empresa privada, que poderá fazer as desapropriações e vender os terrenos com 

lucro. A previsão é que cerca de 30% da região da Santa Ifigênia seja desapropriada 

e demolida.
203 

 

Em 6 de junho de 2012, a Justiça suspende novamente o projeto Nova Luz, obrigando a 

prefeitura a interromper o edital de privatização para o projeto, através de em ação movida 

pela Defensoria Pública, como podemos observar em matéria de 8 de junho publicada no 

jornal Folha de São Paulo: 

                                                 
203

 Matéria intitulada "Justiça suspendeu liminares e Nova Luz está mantido, diz Kassab" publicada em 25 de 

fevereiro de 2012 no jornal Folha de São Paulo. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1053493-justica-suspendeu-liminares-e-nova-luz-

esta-mantido-diz-kassab.shtml>. Acesso em: jul. 2012) 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1053493-justica-suspendeu-liminares-e-nova-luz-esta-mantido-diz-kassab.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1053493-justica-suspendeu-liminares-e-nova-luz-esta-mantido-diz-kassab.shtml
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A Justiça parou novamente o projeto Nova Luz em São Paulo. Dessa vez, a liminar 

(decisão provisória) da 6ª Vara da Fazenda Pública obriga a prefeitura a interromper 

o edital de privatização para o projeto. A ação foi movida pela Defensoria Pública.  

Na decisão do dia 6 de junho, o juiz afirma que os moradores e comerciantes da 

região não foram consultados para a deliberação tomada pelo conselho gestor das 

ZEIs (Zonas Especiais de Interesse Social).  

O projeto da prefeitura prevê a desapropriação e a transformação, pela iniciativa 

privada, de 45 quadras na área central de São Paulo, que incluem parte das lojas da 

Santa Ifigênia. As empresas que investirem nas obras poderão lucrar com a venda 

posterior dos imóveis.  

O Conselho Gestor das Zeis é formado por oito membros da prefeitura e oito 

membros da sociedade civil (moradores, comerciantes e integrantes de movimentos 

sociais). Para a prefeitura, esse órgão garante a democracia. Para os comerciantes e 

moradores, porém, não existe voz real para os membros da sociedade civil.
204 

 

Entretanto, em 21 de junho de 2012, a Justiça de São Paulo suspende outra vez a liminar 

(decisão provisória) que interrompia o edital de privatização, permitindo, novamente, que a 

prefeitura continue com o processo já tantas vezes impedido pelas diferentes causas 

explicitadas anteriormente – por enquanto a última notícia até o momento da conclusão desta 

dissertação: 

 

O projeto estava parado desde o dia 6 deste mês, quando a 6ª Vara da Fazenda 

Pública obrigou a prefeitura a parar o edital. À época, o juiz alegou que os 

moradores e comerciantes da região não foram consultados para a deliberação 

tomada pelo conselho gestor das ZEIs (Zonas Especiais de Interesse Social).  

A Prefeitura de São Paulo recorreu e, no julgamento em segunda instância, a liminar 

perder o seu efeito.
205 

 

3.9 MANIFESTAÇÕES CONTRA O PROJETO 

                                                 
204

 Matéria intitulada "Justiça de SP suspende mais uma vez projeto Nova Luz" publicada em 8 de junho de 2012 

no jornal Folha de São Paulo. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1102082-justica-de-sp-suspende-mais-uma-vez-o-

projeto-nova-luz.shtml>. Acesso em: jul. 2012.) 
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 Matéria "Justiça suspende liminar que interrompia o projeto Nova Luz" publicada em 28 de junho de 2012 no 

jornal Folha de São Paulo. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1112066-justica-suspende-liminar-que-

interrompia-o-projeto-nova-luz.shtml>. Acesso em: jul. 2012.) 
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Não foram poucos os protestos e todos os tipos de ações contra o projeto Nova Luz. 

Nosso desejo aqui não é documentar todas as manifestações ocorridas e sim demonstrar como 

a população não apenas atuou através da organização política e jurídica (através de ações 

populares que seguidamente impediram o projeto de continuar e foram seguidamente 

derrubadas na Justiça), mas também como se manifestou publicamente das mais variadas 

formas, não havendo a menor possibilidade de se defender a posição de que a "sociedade" 

deseja o projeto, ou de que a mera participação da sociedade civil no Conselho Gestor das 

Zeis seria elemento de comprovação "democrática" do projeto. 

Uma "pesquisa-ação", como foi chamada pelo Coletivo PI (Política do Impossível)206, 

ocorreu ao longo do ano de 2008 com a realização de ações, debates, conversas, entrevistas, 

etc. em São Paulo e culminou na publicação do livro Cidade-Luz, citado algumas vezes neste 

capítulo. Nesse processo, ressaltamos a ação "Traga sua luz", contra os procedimentos de 

confinamento que remetiam à política gentrificadora do centro. Tal pesquisa-ação teve ampla 

participação de diversos indivíduos e coletivos em São Paulo. Imagem abaixo207: 

  Foto 5 – Traga sua Luz 

                                                 
206

 Pesquisa específica sobre a atuação do coletivo no bairro da Luz está sendo atualmente realizada por Joana 

Zatz, orientada por Vera Pallamin, na FAUUSP. 
207

 Política do Impossível, 2008, p. 131. 
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  Foto Daniel Camilleri                                           Fonte: Cidade-Luz 

 

Entretanto, as mais constantes manifestações contra o projeto vêm sendo realizadas 

pelos comerciantes de Santa Ifigênia, que estão completamente descontentes com o 

andamento, sua falta de voz na construção e na realização do projeto Nova Luz, motivo pelo 

qual vêm se organizando juridicamente, bem como posicionando-se através de manifestações 

públicas. Em matéria "Comerciantes vão à Justiça contra aprovação de projetos sobre áreas 

degradadas de SP"208, podemos observar pelo excerto a seguir a insatisfação daqueles que 

habitam e trabalham na região, mais especificamente sua posição contrária às 

desapropriações: 

 

A associação de comerciantes do bairro de Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, 

irá recorrer à Justiça para tentar barrar os projetos de lei 87/09 e 158/09 – aprovados 

na noite desta quarta-feira pela Câmara de Vereadores – que preveem a revitalização 

de áreas degradadas da cidade. Para o presidente da associação, Paulo Garcia, 50, as 

propostas possuem "centenas de armadilhas" e podem causar desempregos na 

região.  

"Esse projeto, da maneira como foi colocado, tem centenas de armadilhas. Ele foi 

feito vendendo a ideia que vai haver uma revitalização e que serão criados ali 

empregos, um mito, porque os empregos serão transferidos", afirmou.  

Na semana anterior, a entidade protocolou uma representação no Ministério Público 

contra a proposta. Para a associação, uma das maiores falhas do projeto é o fato de 

dar à empresa licitada o direito de desapropriar imóveis para a construção de novos 

bairros, podendo até realizar desapropriações e, com isso, lucrar com a venda dos 

imóveis. 

 

Temos também acesso à notícia de um outro protesto – esse especificamente contra o 

projeto como um todo –, na matéria "Lojistas fecham portas contra projeto Nova Luz; ruas do 

centro de SP são bloqueadas"209: 
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 Publicada em 22 de abril de 2009 no jornal Folha de São Paulo. 

  (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u554830.shtml>. Acesso em: jul. 

2012.) 
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 Matéria publicada em 14 de janeiro de 2011 no jornal Folha de São Paulo. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/860676-lojistas-fecham-portas-contra-projeto-

nova-luz-ruas-do-centro-de-sp-sao-bloqueadas.shtml>. Acesso em: jul. 2012.) 
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Comerciantes do entorno da rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, fecharam as 

portas na tarde desta sexta-feira e realizam, desde por volta das 15h, um protesto 

contra o projeto de revitalização da região. Ruas como Vitória e Andradas, além da 

Santa Ifigênia, estão interditadas.  

Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de 1.100 pessoas participam do 

protesto, sob chuva. Muitos usam nariz de palhaço e apitos. Os manifestantes estão 

acompanhados de dois carros de som e devem seguir até a Fatec, na avenida 

Tiradentes, onde haverá uma audiência pública para discussão do projeto às 19h. 

 

Entretanto, após a manifestação pública referida no parágrafo anterior, a audiência 

pública sobre o projeto Nova Luz é cancelada, como podemos notar no seguinte excerto de 

matéria de jornal:  

 

Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.100 pessoas participaram do início da passeata. 

Já na Fatec, os manifestantes reivindicavam entrar no auditório para acompanhar a 

audiência.  

Com capacidade para 350 pessoas, o local ficou lotado e muitas pessoas aguardavam 

do lado de fora. Alertado pela PM sobre a impossibilidade de garantir a segurança se 

mais pessoas participassem, o secretário decidiu cancelar a audiência.  

"Foi motivo de segurança. Despertou interesse muito grande. A gente não podia 

arriscar a fazer. Vamos remarcar o quanto antes e tentar fazer em um lugar maior", 

afirmou Bucalem.  

O secretário afirma que o andamento do projeto não será prejudicado. (grifo 

nosso) "É normal, faz parte do processo democrático. Veio mais gente, aí não pôde 

fazer [a audiência]." 

Os trabalhadores, no entanto, comemoraram. "A gente queria ser ouvido. Eles 

queriam fazer um projeto desse sem consultar ninguém e perceberam nossa força. 

Agora vamos participar [da próxima audiência] e queremos ouvir. Somos 

comerciantes. Primeiro nos oferecem alguma coisa, aí avaliamos se vale a pena. Mas 

tudo tem que ser feito a portas abertas", afirmou o vice-presidente da ACSI, Luiz 

Cláudio Vieira.
210 

 

Em 28 de janeiro, ou seja, cerca de duas semanas depois, nova audiência acontece e 
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 Matéria "Após manifestação, audiência pública sobre projeto Nova Luz é cancelada em SP" publicada em 14 

de janeiro de 2011 no jornal Folha de São Paulo.  

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/860882-apos-manifestacao-audiencia-publica-

sobre-projeto-nova-luz-e-cancelada-em-sp.shtml>. Acesso em: jul. 2012.) 
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novas manifestações também acontecem, de acordo com matéria211 publicada no jornal Folha 

de São Paulo, que evidencia a existência de muita discordância entre aqueles participantes do 

Conselho Gestor que se manifestavam contra o projeto e os parlamentares presentes para 

defender o projeto. Ao ler o artigo "Nova Luz: Plano Urbanístico da Zeis de Santa Ifigênia é 

aprovado sob protestos da sociedade civil"212, podemos também observar como se deu tal 

aprovação do plano urbanístico da região, não levando em conta as manifestações do 

Conselho, o que fez com que não se constituísse de fato a "participação da sociedade civil". 

Portanto, as manifestações contrárias à aprovação não foram devidamente escutadas e as 

condições e informações requisitadas pelos conselheiros e por eles consideradas necessárias 

para a deliberação não foram fornecidas nem discutidas:  

 

Em uma conturbada votação na Prefeitura de São Paulo durante reunião do 

Conselho Gestor da Zeis (Zona Especial de Interesse Social) da Santa Ifigênia, foi 

aprovado, na noite de ontem, o Plano Urbanístico da Zeis-3, área da Santa Ifigênia 

inserida no Projeto Nova Luz. Metade dos conselheiros, todos da sociedade civil, 

ponderou na reunião que o desenvolvimento do documento era insuficiente para que 

se deliberasse sobre sua aprovação. Apesar dos apelos destes conselheiros para que a 

votação da minuta do Plano Urbanístico fosse adiada até que todas as questões 

pendentes fossem devidamente debatidas e esclarecidas, a coordenação do Conselho, 

consciente da maioria da Prefeitura no espaço, abriu o regime de votação e aprovou 

o documento do Plano. 

Questões importantes que constam nas Diretrizes do Plano Urbanístico da 

Zeis-3 – aprovadas pelo mesmo Conselho –, como as garantias e os 

procedimentos de realocação dos atuais moradores  da região na própria área de 

intervenção, sequer foram debatidas  e sequer foram apresentadas propostas 

definitivas dentro do Plano aprovado. Muitas demandas e questionamentos 

levantados pela sociedade civil, desde a instalação do Conselho em junho de 2011, 

não foram discutidos ou contemplados pela versão votada ontem, que exclui termos 

acordados previamente entre Prefeitura e sociedade civil, sem qualquer justificativa. 

Desde sua formação, há nove meses, o Conselho Gestor da Zeis-3 da Nova Luz tem 

sido o único espaço aberto à participação e deliberação ativa da sociedade civil para 

debate do projeto previsto para a região, apesar de a Zeis-3 incluir apenas 11 das 45 

quadras do projeto. A pressão para aprovar o Plano Urbanístico o mais rápido 

possível deixou de lado pontos essenciais, inclusive exigências do próprio Plano 

Diretor de São Paulo. A aprovação do Plano, para a Prefeitura, era o último entrave à 

publicação do edital de licitação da concessão urbanística da Nova Luz. Entretanto, 

uma aprovação como esta, além de ilegítima, é certamente ilegal e deverá ser 
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 Matéria de 28 de abril de 2011 intitulada "Lojistas fazem nova passeata contra o projeto Nova Luz em SP". 

 (Disponível em: <Folha.com - Cotidiano - Lojistas fazem nova passeata contra o projeto Nova Luz, em SP – 

28/01/2011>. Acesso em: jul. 2012.) 
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 Publicado em 5 de abril de 2012 no blog de Raquel Rolnik.  
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/867360-lojistas-fazem-nova-passeata-contra-o-projeto-nova-luz-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/867360-lojistas-fazem-nova-passeata-contra-o-projeto-nova-luz-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/867360-lojistas-fazem-nova-passeata-contra-o-projeto-nova-luz-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/867360-lojistas-fazem-nova-passeata-contra-o-projeto-nova-luz-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/867360-lojistas-fazem-nova-passeata-contra-o-projeto-nova-luz-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/867360-lojistas-fazem-nova-passeata-contra-o-projeto-nova-luz-em-sp.shtml
http://raquelrolnik.wordpress.com/2012/04/05/nova-luz-plano-urbanistico-da-zeis-de-%20%20%20%20%20%20santa-ifigenia-e-aprovado-sob-protestos-da-sociedade-civil/
http://raquelrolnik.wordpress.com/2012/04/05/nova-luz-plano-urbanistico-da-zeis-de-%20%20%20%20%20%20santa-ifigenia-e-aprovado-sob-protestos-da-sociedade-civil/
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objeto de contestação, inclusive judicial, por parte das entidades que compõem 

o Conselho e que procuraram apostar em um espaço de construção coletiva.
213

 

(grifos nossos) 

 

Por fim, pouco antes da conclusão desta dissertação, acontece no dia 10 de julho a 

Marcha contra os despejos e remoções em São Paulo214, outro fator bastante característico e 

relacionado ao início do projeto Nova Luz. A marcha acontece com o apoio não apenas dos 

movimentos de luta por moradia, mas de diversos outros movimentos e coletivos215 de 

diferentes agrupamentos da sociedade civil, buscando evitar mais despejos na região – o que 

acaba por se confirmar com o recente anúncio da reintegração de posse ao proprietário do 

edifício conhecido como Ocupação Mauá – apenas prorrogado para agosto de 2012, conforme 

o seguinte texto, extraído na íntegra do site da Frente de Luta por Moradia (FLM), onde foi 

publicado em 19 de julho de 2012: 

 

A situação da Mauá não está fácil, tudo indica que sofreremos mais um golpe do 

judiciário, ontem fomos informados que a policia estava mantendo a reunião de hoje 

as 9:30 da manhã para tratar da reintegração de posse da rua Mauá. Fomos para o 7
o
 

batalhão da policia e na reunião fomos comunicados que o efeito suspensivo da 

reintegração foi meramente por incidentes processuais, ou seja, merecia melhor 

esclarecimentos quanto ao recolhimento da diferença do valor da causa, e em se 

tratando de famílias pobres para recolhimentos das custas processuais e que a 

liminar para reintegrar na posse estava mantida. 

Depois de muito debate prorrogou-se a reintegração para dia 21.08.2012, temos aí 

mais um mês para trabalhar e tentar evitar um mal maior para as famílias. 

                                                 
213

 Artigo "Nova Luz: Plano Urbanístico da Zeis de Santa Ifigênia é aprovado sob protestos da sociedade civil" 

publicado no blog de Raquel Rolnik e assinado por ela. 

 (Disponível em: <http://raquelrolnik.wordpress.com/2012/04/05/nova-luz-plano-urbanistico-da-zeis-de-

santa-ifigenia-e-aprovado-sob-protestos-da-sociedade-civil/>. Acesso em: jul. 2012.)  
214

 Ver chamada pública pela internet. (Disponível em: 

<http://apropriacaodaluz.blogspot.com.br/2012/07/marcha-contra-os-despejos-e-remocoes-em.html>. Acesso 

em: jul. 2012) 
215

 De acordo com lista fornecida no site do coletivo Apoio Mútuo:  

 Amparar (assoc. de apoio a presidiários e familiares), Assembléia Nacional do Estudantes – Livre (ANEL), 

Campo Rompendo Amarras, Coletivo Anarcopunk Diversidade, Coletivo Contra Tortura, Coletivo 

Desentorpecendo a Razão (DAR), Coletivo Merlino, Coletivo Perifatividade, Coletivo Universidade em 

Movimento (USP), Coletivo Zagaia, Comitê Pró-Haiti, CSP-Conlutas, DCE USP, Educação Popular, *Frente 

do Esculacho Popular*, Força Ativa, Fórum de Esquerda, Fórum de Hip Hop, Instituto Luiz Gama, Levante 

Popular da Juventude, Luta Popular, Movimento Negro Unificado, Núcleo de Consciência Negra (USP), 

Observatório das Violências Policiais de SP, PSOL, Quilombo Raça e Classe, Sarau da Fundão, Sarau da 

Ocupa, Sarau do Binho, Secretaria de Negros e Negras do PSTU, Sindicatos dos Metroviários, Sintusp, 

Sujeito Coletivo, Tortura Nunca Mais, Tribunal Popular, Uneafro – Brasil, União dos Estudantes Angolas – 

SP, Unidos pra Lutar. (Disponível em: <http://apoiomutuo.wordpress.com/>. Acesso em: jul. 2012.) 

http://raquelrolnik.wordpress.com/2012/04/05/nova-luz-plano-urbanistico-da-zeis-de-santa-ifigenia-e-aprovado-sob-protestos-da-sociedade-civil/
http://raquelrolnik.wordpress.com/2012/04/05/nova-luz-plano-urbanistico-da-zeis-de-santa-ifigenia-e-aprovado-sob-protestos-da-sociedade-civil/
http://apropriacaodaluz.blogspot.com.br/2012/07/marcha-contra-os-despejos-e-remocoes-em.html
http://apoiomutuo.wordpress.com/
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Falamos na reunião com batalhão e as autoridades presentes que CAFO, 

Organização Humanitária realiza campanha contra os despejos e que estava 

enviando essa petição às autoridades brasileiras.
216

 

 

3.10 MOVIMENTOS DE LUTA POR MORADIA 

 

Se é antiga a vontade de gentrificação do centro da cidade, também é antigo o desejo de 

existência e de resistência, bem como sua realização de fato, através dos mais diversos 

movimentos de moradia, hoje mais conhecidos e apoiados, mas também da luta individual –  

travada antes de sua organização por trabalhadores e também por moradores de rua – em 

busca de sua própria existência e, assim, realizando resistência ante a realidade 

desenvolvimentista.  

A luta dos movimentos de moradia remonta à década de 1980, conforme o artigo de 

Aquino intitulado "A construção do centro de São Paulo como arena política dos movimentos 

de moradia". Esse artigo traz declarações de uma entrevista concedida a Aquino por Manoel 

Del Rio, uma das principais lideranças do movimento e atualmente assessor jurídico do 

Movimento Sem Teto do Centro (MSTC)217 da Frente de Luta por Moradia (FLM). O 

entrevistado relata como os movimentos surgiram a partir do movimento operário da Moóca 

(bairro de alta concentração de fábricas na cidade de São Paulo) e do movimento sindical. 

Entretanto, como naquele momento o desemprego era muito grande em razão da crise 

econômica no Brasil, o movimento sindical não tinha forças mesmo porque era grande o 

número de desempregados – cujas demandas eram diferentes daquelas do movimento sindical 

– e, assim, os movimentos passaram a privilegiar diversas outras reivindicações, como 

creches e moradia.  

                                                 
216

 Disponível no site da Frente de Luta por Moradia: <http://www.portalflm.com.br/noticias/sofreremos-mais-

um-golpe-do-judiciario-reintegracao-maua-2108/2436>. Acesso em: jul. 2012) 
217

 Conforme sua própria descrição: "Sou advogado, pai de duas filhas. Nasci em Nipoã, interior de São Paulo. 

Sou descendente de espanhóis. Trabalhei na lavoura até os 15 anos de idade. Em 1963, migrei para a cidade 

de São Paulo. Trabalhei em fábricas. Reiniciei os estudos em 1968. Em 1972, ingressei na faculdade de letras 

da USP. Em 1975, comecei a trabalhar com educação popular nas comunidades eclesiais. Atualmente, sou 

assessor jurídico do MSTC – Movimento Sem-Teto do Centro e da FLM – Frente de Luta por Moradia. 

Coordeno a equipe de profissionais e educadores que gerenciam equipamentos de atendimento a moradores 

(adultos, crianças e adolescentes) em situação de rua. Desenvolvo o programa de formação dos educadores 

da entidade. Sou responsável pela implementação de palestras e cursos sobre Direitos Fundamentais, Direito 

Constitucional a Moradia, Noções Básicas de Direito, Função Social da Propriedade e Direitos Sociais." 

 (Disponível em: <http://www.manoeldelrio.com.br/a---um-pouco-de-minha-historia>. Acesso em: jul. 2012) 

http://www.portalflm.com.br/noticias/sofreremos-mais-um-golpe-do-judiciario-reintegracao-maua-2108/2436
http://www.portalflm.com.br/noticias/sofreremos-mais-um-golpe-do-judiciario-reintegracao-maua-2108/2436
http://www.manoeldelrio.com.br/a---um-pouco-de-minha-historia
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Ainda de acordo com o artigo, os movimentos intensificam suas exigências e 

organizações entre 1991 e 1997, quando se iniciam os processos de ocupação de imóveis 

vazios. Salienta que as ocupações de edifícios abandonados sempre aconteceram de forma 

espontânea, ou não organizada, por moradores de rua ou pequenos grupos, mas que apenas em 

1997 é que elas começam a se dar como forma de pressão ao poder público para que políticas 

públicas de habitação sejam realizadas levando em conta as reivindicações dos movimentos. E 

podemos observar como os movimentos de moradia do centro de São Paulo se vêm 

organizando com ênfase na ocupação de imóveis vazios a partir de 1997, quando há uma 

interrupção nos processos de negociação que se dão entre os movimentos de moradia e a 

prefeita Luiza Erundina (PT), tornando as reivindicações do movimento como parte da 

política pública de habitação, o que se interrompe em 1991 com a gestão Paulo Maluf (PPB) e 

se acirra (com elevação no número de despejos) na gestão de Celso Pitta (PPB), seu sucessor: 

 

[…] se realmente essa representação da alteridade dos movimentos em relação ao 

Estado é esclarecedora de representações que perpassam não só lideranças, mas a 

base desses movimentos, pode-se perceber que na própria justificativa para o início 

das ocupações há nuances em relação ao afastamento do Estado de alguns interesses 

das classes populares representados a partir dos movimentos de moradia. 

Manoel Del Rio e Luiz Kohara são muito claros ao dizer que a gestão de Luíza 

Erundina (PT: 1989-1992) abriu um importante canal de interlocução com os 

movimentos de moradia. Além dos já mencionados mutirões de autoconstrução na 

periferia de São Paulo, tal gestão também teria incorporado em suas políticas 

habitacionais atendimento a moradores de cortiços, através de desapropriação, 

reformas ou construção de empreendimentos no lugar dos antigos cortiços através de 

mutirões também autogeridos. 

Contudo, as duas gestões municipais seguintes, de Paulo Maluf (PPB: 1993-1996) e 

Celso Pitta (PPB: 1997-2000), teriam suspendido esses atendimentos e privilegiado 

o de moradores de favelas através dos empreendimentos intitulados Cingapura, que 

além de não ter contado com participação dos movimentos de moradia, suspendeu 

atendimentos em andamento da gestão de Luíza Erundina. 

 

No mesmo artigo de Aquino, podemos observar suas afirmações a respeito da suposta 

oposição ou dualidade binária entre poder público e movimentos: 

 

Fica clara a diferença entre as gestões de Erundina (PT) e de Maluf e Pitta (ambos 

do antigo PPB) em relação aos movimentos de moradia. Se realmente há uma 
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construção de uma contra-imagem (Bhabha, 2005) do Estado pensado 

genericamente e que justifica seu contraponto dicotômico na conformação dos 

movimentos, há nuances que permitem uma relativização dessa polarização. Ainda 

que o atendimento por parte da gestão Erundina seja pensado enquanto fruto da 

mobilização dos movimentos e de sua organização e "luta", esse atendimento é 

muitas vezes justificado pelo fato de Erundina ser do PT, partido associado pelas 

lideranças aos movimentos sociais. 

Assim, as relações entre movimentos de moradia e poder público não podem ser 

pensadas apenas por oposição. A prefeitura, um dos segmentos do Estado, interage 

de distintas maneiras com as demandas dos movimentos, nesse caso específico 

condicionadas por vínculos partidários. As relações entre Estado e movimentos, 

portanto, adquirem uma contínua configuração de oposição e composição entre os 

dois segmentos, que deve ser apreendida etnograficamente de maneira processual e 

não num aparente equilíbrio. É suficiente dizer que quando os diferentes 

movimentos também são pensados enquanto um único segmento, com dissolução 

situacional das diferenças entre eles, como nas narrativas acima, isso se dá em 

relação ao Estado, através de relações de oposição, como no início das ocupações, 

ou de composição, como nas parcerias entre os movimentos e instituições 

habitacionais da gestão de Erundina. 

Com efeito, foi também em outra gestão municipal do PT, a de Marta Suplicy (2001-

2004), que os convênios de autoconstrução foram retomados. Tal gestão abriu canais 

de interlocução aos movimentos de moradia e criou alguns programas de habitação 

de interesse social como o Locação Social e o Bolsa Aluguel, que atenderam 

integrantes também do MSTC.
218 

 

Assim, é possível compreender que todo o esforço de ocupação realizado pelos 

movimentos de moradia acontece na cidade também como uma resistência explícita à falta de 

política pública de habitação e ao enorme número de imóveis vazios no centro. Entretanto, 

como observa Aquino, a questão da gentrificação, da revitalização não é sempre vista como o 

ponto central, embora seja às vezes citada por seus entrevistados oriundos dos movimentos 

por moradia, mas apenas compreendida como mais uma política da cidade. Segundo o autor, a 

Associação Viva o Centro é criada para reverter justamente esse quadro de resistência, 

reivindicações e lutas que os movimentos levantam a respeito do direito ao centro da cidade: 

 

Com o intuito de reverter esse quadro, foi criada, em 1991, a Associação Viva o 

Centro, ligada a setores da economia, serviços, comércio e instituições privadas e 

mesmo públicas da região central de São Paulo (Frúgoli Jr., 2000). A dinâmica de 

atuação da associação pode ser apreendida por quatro ações principais: a) 

diagnósticos técnicos urbanísticos, b) um trabalho de divulgação positiva do Centro, 

c) a sensibilização dos poderes públicos para as questões do Centro e d) a busca de 

parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. 

                                                 
218

 AQUINO, 2009, sem página. 
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Os diagnósticos deram origem a propostas inspiradas em algumas experiências 

internacionais, como a do planejamento urbano em Barcelona, exemplo utilizado 

também por Manoel Del Rio. Frúgoli Jr. (2000) aponta algumas críticas à tentativa 

de mera transposição de propostas de intervenção ocorridas em outros contextos 

para realidades distintas como é o caso de São Paulo. Isso seria responsável por 

impor uma visão hegemônica de cidade, justificando práticas com fins previamente 

estabelecidos. 

Agindo como um instrumento de interface entre as esferas federal, estadual e 

municipal do poder público, a Viva o Centro impulsionou, por exemplo, as reformas 

da Pinacoteca do Estado e da estação Júlio Prestes que tinham como objetivo uma 

freqüência das classes médias e altas na região central (Frúgoli Jr., 2000). Assim, a 

Associação Viva o Centro teria realizado um esforço de imposição de usos e 

representações que atendem a interesses muito restritos, em favor de uma freqüência 

de classes de maior poder aquisitivo.
219 

 

De acordo com Iglecias, percebe-se que a Associação Viva o Centro, que é formada por 

bancos e um pool de empresas interessadas no processo de revitalização se faz passar pela voz 

ou pelos interesses da "sociedade civil": 

 

Apesar de suas particularidades e formas de atuação distintas é possível depreender 

da leitura que tanto a Associação Viva o Centro, capitaneada sobretudo pelo 

Bankboston, quanto a associação Paulista Viva (Banco Itaú) e o pool de empresas 

que atuou pela criação do pólo Berrini-Marginal Pinheiros sempre buscaram, seja 

através da revitalização de espaços decantes, seja através da criação de novas 

centralidades, um ideal de cidade que, embora não publicamente reconhecido, é 

excludente. A história recente mostra que a lógica dessas associações faz com que se 

abra mão, na maioria das vezes, da interlocução com outros segmentos da sociedade 

paulistana, especialmente os mais afetados pela transformação urbanística em curso, 

como no exemplo das populações de baixa renda situadas no caminho onde o grande 

capital faz sua marcha em São Paulo.
220 

 

É importante a menção de tal associação em contraposição ao Fórum Centro Vivo 

(FCV). Apesar de certa semelhança entre nomes, há enorme diferença em propostas, objetivos 

e realizações. O FCV (que será citado adiante) é responsável por elaborar o dossiê de 

denúncias de violações contra os direitos humanos nos despejos, conforme descrição dele 

próprio: 

 

                                                 
219

 AQUINO, 2009, sem página. 
220

 Excerto de IGLECIAS, 2001, p. 2. 
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A proposta do Fórum Centro Vivo – fundado no dia 10 de dezembro de 2000 – 

surgiu no encontro "Movimentos populares e Universidade", organizado por 

estudantes da Universidade de São Paulo (USP), pela Central dos Movimentos 

Populares (CMP) e pela União dos Movimentos de Moradia (UMM), em maio de 

2000. 

Desde então, temos nos reunido com o objetivo de articular todas as pessoas que 

lutam pelo direito de permanecer no Centro e transformá-lo num lugar melhor e 

mais democrático, contrapondo-se, assim, ao processo de renovação urbana e 

exclusão que vem ocorrendo em São Paulo. 

Durante as atividades para sua formação, o Fórum passou a congregar movimentos 

populares, universidades, pastorais e entidades diversas (de defesa dos direitos 

humanos, educação, cultura, habitação, etc.) na busca da construção de um espaço 

político comum, que fortaleça as lutas sociais e crie uma nova perspectiva de 

ação.
221

 

 

Na ação de Mariana Cavalcante realizada durante a semana de imersão do EIA em 2005 

– sendo o EIA assunto que será mais amplamente discutido do próximo capítulo –  intitulada 

Quem representa o povo?, foi criada a partir de frase repetidamente ouvida pelas mais 

diversas organizações e populares222 envolvidas com movimentos de moradia, levanta-se a 

dificuldade de se compreender a lógica escamoteada de "representação política" ou 

"representação do povo" que se pretende usar para defender interesses de mercado. Segue 

imagens da ação223: 

 

                                                 
221

 Anteriormente encontrada no site de Fórum Centro Vivo, correntemente desativado. 

 (Atualmente disponível em: <http://girame.wordpress.com/em-movimentos-e-redes/forum-centro-vivo/>. 

Acesso em: jul 2012.) 
222

 Excerto explicando o contexto de realização do trabalho "Quem representa o povo?": 

     "Julho de 2005 – Em manifestação da FLM – Frente de Luta por Moradia – 2500 pessoas foram à Prefeitura 

reclamar seu direito à moradia e pedir uma audiência com o prefeito José Serra, que respondeu: 

    'Eles não representam o povo'. 

    Outubro de 2005 – O Fórum Centro Vivo, ao realizar o escracho ao subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo, em 

sua casa no bairro do Morumbi, protestava contra as violações aos direitos humanos praticadas em nome da 

'revitalização do centro de São Paulo'. Resposta do subprefeito: 

    'Eles não representam o povo'. 

    Novembro de 2005 – A UMM – União dos Movimentos por Moradia – ao levar 3000 manifestantes ao 

Palácio do Governo para reivindicar atendimento habitacional recebeu a seguinte resposta do governador 

Geraldo Alckmin: 

    'Eles não representam o povo'." 

       (Disponível em: <http://girame.wordpress.com/gira-me/quem-representa-o-povo/>. Acesso 

em: jul. 2012) 
223

 Fotografia de Olho Sêco 

 Para mais informações  sobre a ação "Imperfeito", Disponível em: <http://girame.wordpress.com/gira- 

me/quem-representa-o-povo/>. Acesso em: jul. 2012 

                                                                                                     

http://girame.wordpress.com/em-movimentos-e-redes/forum-centro-vivo/
http://girame.wordpress.com/gira-me/quem-representa-o-povo/
http://girame.wordpress.com/gira-%20me/quem-representa-o-povo/
http://girame.wordpress.com/gira-%20me/quem-representa-o-povo/
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Foto 6 – Imperfeito: ação de Mariana Cavalcante dentro do prédio da prefeitura de São Paulo 

 Foto: Ôlho Seco.                          Fonte: Gira-me 

 

De fato, o conceito de povo é extremamente abstrato, e tão impossível quanto 

representar o povo – embora muitos políticos vivam de alardear tal promessa – é dizer 

exatamente quem ou o que é o povo, por sua própria heterogeneidade. Entretanto, quando 

associações se organizam em busca da garantia de direitos dos diretamente afetados por tais 

políticas mercadológicas, entidades que buscam alavancar seus próprios interesses (de 

mercado) através das famigeradas parcerias público-privadas (conforme pudemos observar no 

texto de Iglecias, por exemplo) ficam sendo consideradas como responsáveis por "ampla 

participação da sociedade civil", enquanto todo o resto – a população pobre moradora nas ruas 

do centro, moradores de cortiços e ocupações e, ainda, comerciantes da região (proprietários 

ou não), ou seja, um grande e heterogêneo grupo – pode ser amplamente ignorado como "não 

representante do povo". 

Retornando ao artigo de Aquino, também é possível observar que, embora não haja 

menção direta ao higienismo e à gentrificação na maior parte das entrevistas que o autor 

realizou com integrantes dos movimentos de moradia, a especulação imobiliária sempre 

aparece de forma enfática, bem como o direcionamento de investimentos públicos para um 

local específico e não para outros: 
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Há, assim, uma alusão de que há investimentos públicos no centro de São Paulo, o 

que alguns atores, como veremos adiante, associam a um esforço de expulsão das 

classes populares. O esvaziamento de muitos prédios também atenderia a interesses 

particulares de seus proprietários que visariam uma especulação imobiliária, 

aguardando sua valorização. Esta última causa é bastante acionada nos discursos da 

coordenação do MSTC e que acaba por justificar as ocupações, já que esses prédios 

não teriam "função social".
224

 

 

O artigo de Maricato demonstra como a especulação imobiliária é de fato um elemento 

fundamental de todo o projeto: 

 

Frente a isso, a gestão do prefeito Kassab deu continuidade ao projeto NOVA LUZ, 

iniciado por seu antecessor, José Serra, e vem se empenhando em retirar os 

obstáculos que afastam o mercado imobiliário de investir na área. Estão previstos a 

desapropriação de imóveis em dezenas de quadras e o remembramento dos lotes 

para constituírem grandes terrenos de modo a viabilizar a entrada do mercado 

imobiliário. 

A retomada de recursos de financiamento habitacional com o MCMV, após 

praticamente duas décadas de baixa produção, muda completamente esse quadro. Os 

novos lançamentos do mercado imobiliário passam a cercar a região. Vários bairros 

vizinhos, como a Barra Funda, apresentam um grande número de galpões vazios em 

terrenos de dimensões atraentes. A ampliação de outro bairro vizinho, Água Branca, 

vai se constituir em um bairro novo.  

Finalmente, o mercado imobiliário e a prefeitura lançam informalmente a ideia de 

uma fantástica operação urbana que irá ladear a ferrovia começando no bairro da 

Lapa e estendendo-se até o Brás. O projeto inclui a construção de vias rebaixadas. 

Todos ficam felizes: empreiteiras de construção pesada, mercado imobiliário, 

integrantes do executivo e legislativo (que garantem financiamento para suas 

campanhas eleitorais) e a classe média que ascendeu ao mercado residencial com os 

subsídios. 

O Projeto Nova Luz parece ser a ponta de lança dessa gigantesca operação 

urbana.
225

 

 

Aqui, torna-se não só importante mas fundamental compreender a própria formação226 e 
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 AQUINO, 2009, sem página. 
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 Artigo "Terror imobiliário ou a expulsão dos pobres no centro de São Paulo" de Ermínia Maricato publicado 

em 26 de janeiro de 2012. 

 (Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5427>. Acesso em: 

jul. 2012) 
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 Formação de Gilberto Kassab, de acordo com site da própria prefeitura: 

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5427
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atuação do prefeito Gilberto Kassab no setor imobiliário. Na matéria publicada na Rede Brasil 

Atual, o urbanista Kazuo Nakano defende a ideia de que Kassab tem ligação direta e estreita 

com o setor imobiliário:  

 

[…] as construtoras que mais doaram ao prefeito durante a campanha eleitoral de 

2008 tiveram acesso, até agora, a mais de R$ 2 bilhões em contratos. Para Nakano, o 

resultado são obras que não atendem às necessidades da cidade, mas às demandas de 

grupos empresariais, e a criação de estruturas institucionais que atendem a esses 

interesses. Os principais exemplos são a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a 

São Paulo Urbanismo, criadas em 2009. 

[…] 

Essa imbricação entre doadores de campanha, setores da construção civil, do setor 

imobiliário e os candidatos a prefeito, a vereador, e isso se vê também nos níveis 

nacional e estaduais. Isso cria um atrelamento do grupo que acaba assumindo o 

mandato às demandas que essas empresas doadoras de campanha apresentam para 

esses governantes em detrimento de um processo de planejamento, de regulação das 

terras, do uso e da ocupação do solo, e principalmente da realização de obras de 

infraestrutura, obras viárias. Essas obras acabam sendo definidas em função dessas 

demandas do setor empresarial, e não em função de uma lógica de planejamento das 

prioridades da cidade. 

[...] 

Kassab já tem uma origem no mercado imobiliário. Tem uma imbricação muito mais 

estreita, anterior à eleição. É do interesse profissional e econômico dele. Tenho 

impressão que a atuação política dele nasce dessa relação com o mercado 

imobiliário. (grifo nosso) Esse capital imobiliário faz políticos, posiciona seus 

representantes na máquina, na estrutura, para viabilizar seus interesses na cidade. 

Isso é do jogo, é parte da máquina de crescimento imobiliário que setores privados 

                                                                                                                                                         
 "Formação acadêmica: 

 Engenharia Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, SP, 1980-1985; Economia, Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade de São Paulo, SP, 1982-1986. 

 Outros cursos: 

 Curso de Introdução à Ciência Política da Universidade de Brasília, 1980-1981; Técnico em Transações 

Imobiliárias." 

 (Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/guiadeservicos/content/equipe-de-governo>. 

Acesso em:  maio 2012.) 

 Início da carreira política de Kassab (Fonte:Wikipédia): 

 "Kassab iniciou sua vida política aos 25 anos participando do Fórum de Jovens Empreendedores da 

Associação Comercial de São Paulo (FJE-ACSP), criado em 1984 pelo empresário e presidente da 

Associação Comercial de São Paulo, Gilherme Afif Domingos. Participou também da Federação das 

Associações Comerciais de São Paulo, do Sindicato da Habitação (Secovi) e do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis (Creci). 

 Em 1989, Kassab participou da campanha presidencial de Afif e em 1992 foi eleito vereador pelo extinto PL 

(hoje), partido de Afif na época. 

 Filiou-se ao PFL (atual DEM) em 1995, alcançando a vice-presidência do partido no estado de São Paulo em 

1996 e a presidência em 2007, também é presidente do DEM na capital paulista." 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/guiadeservicos/content/equipe-de-governo
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capturem a máquina estatal em função de interesses próprios.
227 

  

Outro fator que nos ajuda a compreender a tendência de favorecimento à especulação na 

administração Kassab em direção às empreiteiras e ao setor imobiliário é o documento 

encontrado na internet e intitulado "Habitação nos Grandes Centros Urbanos Brasileiros"228, 

subtitulado "II Sobratema Fórum – Brasil Infraestrutura - Cidades 18/10/2011", escrito por 

Luiz Ricardo Pereira Leite229, presidente da Cohab/SP230. Trata-se de uma apresentação sobre 

o centro da cidade de São Paulo (apesar do título muito vago nada condizente com o conteúdo 

específico sobre São Paulo contido na apresentação) a investidores que participariam desse 

evento estritamente comercial e direcionado a construtoras. Sobre o referido documento, 

seguem algumas informações:  

 

O tema "Cidades" faz parte de uma série denominada Sobratema Forum – Brasil 

Infraestrutura que, em sua segunda edição, abordará especificamente as questões de 

infraestrutura nas áreas urbanas brasileiras. Esta série, que teve início ano passado 

com o tema "Dimensões e oportunidades de um dos maiores mercados globais da 

atualidade", pretende desvendar, através das palestras de reconhecidos especialistas 

da economia, da construção, da arquitetura e do poder público, os aspectos que 

envolvem o mais promissor e importante setor da economia brasileira: a 

infraestrutura. Há uma expectativa muito grande sobre as oportunidades que se 

abrem até o ano 2016, em função das noticias sobre o Pré-sal, PAC, Copa 2014, 

Olímpiadas, etc, mas não sabemos ao certo qual a real dimensão, o cronograma e os 

gargalos que deverão ser enfrentados nesta enorme empreitada. O Sobratema Forum 

– Brasil Infraestrutura tem como objetivo fornecer uma "leitura" conjuntural das 
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 Matéria "Urbanista vê relação estreita entre Kassab e mercado imobiliário" publicada na rede Brasil Atual em 

13 de fevereiro de 2012. 

 (Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/temas/politica/2012/02/urbanista-ve-relacao-estreita-

entre-kassab-e-mercado-imobiliario/>. Acesso em: jul. 2012) 
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 Disponível em: <http://sobratemaforum.acquacon.com.br/download/14h45.pdf>. Acesso em: jul. 2012) 
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 Consta do documento assinatura de ricardoleite@prefeitura.sp.gov.br; supõe-se portanto escrita por Ricardo 
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 "Presidente da COHAB/SP 

  Luiz Ricardo Pereira Leite tem 45 anos e é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (1981), com especialização em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (1986) e 
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Projetos Imobiliários do Banco Votorantim S.A. Foi diretor comercial e social da Companhia Metropolitana 

de Habitação de São Paulo e de empresas de incorporação como Tecnisa, Helbor e ABC-Investimob (atual 

EVEN). Trabalhou na área de controladoria do Banco Itaú e da Duratex S.A. e como engenheiro de obra na 

Construtora América. Tem experiência na área de Administração, atuando principalmente nos seguintes 
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imobiliário e políticas públicas de habitação." (Fonte: site da prefeitura)  

       (Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/governo/equipe_de_governo/index.php?p=27616>. Acesso em: maio 

2012.) 

http://www.redebrasilatual.com.br/temas/politica/2012/02/urbanista-ve-relacao-estreita-entre-kassab-e-mercado-imobiliario/
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ações e dos projetos de infraestrutura ligados a estes importantes alavancadores. 

O tema "Cidades" reflete a importância que os centros urbanos tem no elenco de 

projetos que serão realizados até 2016. Como sabemos, a maioria da população 

brasileira vive nas cidades, que é onde se concentram os grandes problemas 

brasileiros, e conseqüentemente as grandes demandas e oportunidades. A Copa 

2014 impactará 12 capitais, e alavancará os investimentos em infraestrutura nestas 

sedes. 

O Sobratema Forum – Brasil Infraestrutura é voltado ao profissional do 

"construbusiness" (macro cadeia da construção), que necessita de informações 

para compreender o cenário macro econômico e tomar decisões estratégicas .
231

 

(grifos do site) 

 

3.11 DESPEJOS E REINTEGRAÇÕES DE POSSE – RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA 

 

Na leitura do extenso232 documento intitulado "Violações dos direitos humanos no 

centro de São Paulo: propostas e reivindicações para políticas públicas" realizado pelo Fórum 

Centro Vivo, podemos perceber a violência com que foram realizados muitos dos despejos na 

região central da cidade, correspondente à área de revitalização233. Em nota do mesmo 

documento, observamos que houve muito mais remoções que ocorreram da mesma forma, 

próximas ou não à região central: 

 

É importante ressaltar que estes cinco casos são apenas os despejos que o Fórum 

Centro Vivo (FCV) acompanhou e registrou. Na cidade de São Paulo, entre o ano 

passado e este ano, a quase absoluta maioria das ocupações de sem-teto da região 

central foi despejada, como é o caso de Campos Sales e Presidente Wilson, bem 

como inúmeras famílias vêm sendo despejadas ou pressionadas a deixarem o local 

onde vivem e moram em troca de dinheiro, sem a oferta de qualquer atendimento 

habitacional, como o caso de famílias antigas moradoras de regiões onde se 

concentram cortiços, como o Glicério, no centro, ou o Jardim Edith, na avenida das 

Águas Espraiadas (atual Jornalista Roberto Marinho).
234 
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Uma das ocupações citadas no documento como tendo sido removidas de forma 

especialmente violenta, ignorando os mais básicos direitos humanos, que aqui será 

mencionada de forma bastante breve, foi, especificamente, a Ocupação Plínio Ramos, 

conforme podemos observar em excerto abaixo: 

 

Os ocupantes reivindicavam a presença do secretário estadual de Habitação para que 

deixassem o local com uma alternativa para onde as famílias pudessem ir. O pedido 

foi transmitido à polícia, que mesmo assim avançou sobre as pessoas na rua. 

O batalhão de choque da Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogêneo, gás-

pimenta e balas de borracha para desocupar o prédio. Dez viaturas e 120 policiais 

participaram da ação violenta que resultou em vários feridos, conforme demonstram 

as reportagens no final deste capítulo. 

A polícia investiu em primeiro lugar contra os manifestantes do cordão, formado por 

pessoas que resistiam sentadas, pacificamente, usando spray de pimenta para 

dispersá-las. Em seguida, lançou bombas de gás lacrimogêneo e tiros de balas de 

borracha contra os ocupantes e a população na rua. A ordem era para atirar em quem 

aparecesse nas janelas e sacadas do prédio, indiscriminadamente. Fotógrafos que 

estavam na laje de um sobrado ao lado foram retirados pela polícia.  

A operação policial foi executada por 120 policiais comandados pelo Major Sandro 

Afonso de Rego, do 11
o
 Batalhão da Polícia Militar. Uma reportagem do jornal 

Folha de S. Paulo registrou que "Moradores disseram ter sido agredidos. Eles 

também afirmaram que muitos policiais retiraram a identificação dos uniformes. A 

reportagem viu policiais da força tática circulando pela área sem identificação". 

Julio Cesar Neves, representante da Ouvidoria da Polícia, esteve no local e disse que 

as denúncias contra os policias seriam encaminhadas à Corregedoria.
235

 

 

Entretanto, diversas reintegrações de posse e muitos despejos ocorreram, fossem de 

ocupações ou, como no caso dos edifícios São Vito e Mercúrio, fossem de proprietários que 

possuíam até mesmo as escrituras de suas casas, conforme excerto abaixo, datado de 2009: 

 

[...] em uma cidade em que habitação social bem localizada deveria ser prioridade, 

assistimos nas últimas semanas à desesperada tentativa da prefeitura de implodir a 

todo custo os edifícios São Vito e Mercúrio. Um detalhe importante: apesar do São 

Vito estar vazio e desapropriado, o Mercúrio estava lotado de moradores e ainda era 

propriedade privada. 

[…] 

Havia um projeto de reforma do São Vito, realizado em 2003 pelo arquiteto Roberto 
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Loeb, a pedido da prefeitura. No entanto, o projeto foi ignorado pela gestão Serra-

Kassab. Tudo indicava ser mais barato reformar o edifício que demoli-lo, pois seria 

necessário também desapropriar todo o Mercúrio (sem o qual seria impossível 

implodir apenas o São Vito). Durante a gestão Suplicy, a população moradora do 

São Vito foi temporariamente deslocada para hotéis, com auxílio do programa bolsa-

aluguel. Quando Serra chegou, o auxílio às famílias de baixa renda foi interrompido 

e elas acabaram tendo de abandonar o Centro. O mesmo está ocorrendo agora com o 

Mercúrio: desta vez, sem auxílio social nenhum.
236

 

 

Os edifícios Mercúrio e São Vito acabaram sendo demolidos em 1o de maio de 2011, de 

acordo com matéria "Após nove meses, prefeitura termina demolição do prédio São Vito"237, 

depois de terem sido, primeiramente, desapropriados para uma reforma, durante a prefeitura 

de Marta Suplicy (PT), que não ocorreu de fato durante sua administração. Essas 

desapropriações, entretanto, mudaram completamente de direção os objetivos do edifício, o 

que ocorreu juntamente com a mudança de prefeito, como podemos ler no excerto de artigo 

de Clara Pássaro, de 2009 (portanto, ainda antes da demolição): 

 

Com as eleições  e a mudança de prefeito, o destino do conjunto também mudou. O 

atual prefeito Gilberto Kassab aprovou, em janeiro de 2007, o decreto para a 

desapropriação dos moradores do Edifício Mercúrio, de acordo com a sua decisão de 

demolir o conjunto. Em dezembro do mesmo ano, a prefeitura de São Paulo 

adquiriu, na Justiça, a posse dos apartamentos do Edifício Mercúrio.  

Apesar de alguma resistência dos moradores, no dia 11 de fevereiro de 2009, a 

desapropriação do Edifício Mercúrio foi concluída com a ação em conjunto da 

prefeitura, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Força Tática para a 

realização do despejo das 32 famílias que ainda resistiam.
238

 

 

 Outros moradores e movimentos sofreram ações de reintegração de posse ao 

proprietário e aqui não será possível lhes dar a merecida atenção, embora seja possível 

brevemente citá-los. Esses despejos incluem: ocupação em prédio da rua Tenente Pena, que 

havia sido ocupado em março de 2004; ocupação Paula Souza, cujas famílias se juntaram ao 
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 FERNANDES, 2009, sem página 
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 Publicada em 2 de maio de 2011, cf. excerto:  
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acampamento de famílias também despejadas da rua Mauá (atualmente sofrendo ameaça de 

despejo por reintegração de posse); ocupação da rua do Ouvidor em novembro de 2005; 

despejo do edifício da ocupação Prestes Maia (que será abordada mais profundamente no 

próximo capítulo), ocorrido em julho de 2007, bem como a questão dos moradores da vila 

Itororó, de acordo com excerto abaixo: 

 

A Vila Itororó é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). 

Em 1997, a Instituição Beneficente Augusto de Oliveira Camargo, proprietária da 

Vila Itororó, deixou de se comunicar com os moradores – que até então pagavam o 

aluguel normalmente – e a imobiliária responsável pela administração deixou de 

enviar o boleto para pagamento dos aluguéis. O fato pode ser considerado abandono 

da área pela proprietária. 

Em outubro de 2005, a Sehab declarou que a Vila Itororó faria parte do Programa de 

Recuperação de Cortiços. 

Em 20 de janeiro de 2006, a Secretaria Municipal de Cultura divulgou a criação do 

"pólo cultural" na Vila Itororó – projeto revisado da década de 1970. Em 23 de 

janeiro, a prefeitura decretou a área como de "utilidade pública para 

desapropriação". 

Em fevereiro de 2006, a prefeitura cadastrou as famílias da Vila Itororó e ofereceu 

como opção aos moradores cartas de crédito nos valores entre R$ 20 e R$ 40 mil, 

sendo que apenas cinco das setenta famílias residentes no local têm renda para a 

aferição final. Além disso, esta opção inviabiliza a compra de qualquer imóvel na 

região. 

 

Certamente houve e há muitas outras ocupações e reintegrações de posse, não incluídas 

nesta pesquisa. Atualmente, muitas outras ocupações sofrem ameaças de despejo, seja 

declaradamente, como já acontece à ocupação Mauá, seja em forma da ameaça constante 

mediante as recorrentes práticas excludentes nas gestões analisadas. Algumas das ocupações 

que ainda resistem no centro de São Paulo (ainda que haja tantas, em muitas outras regiões da 

cidade) revelam o abandono e a falta de uso social, e estão retratadas no site "Edifícios 

Abandonados"239. São elas: Edifício Prestes Maia (reocupado em 2010 após despejo em 

2007), dois edifícios na rua São João, e ainda um na Av. Ipiranga. Em artigo de Raquel Rolnik 

(de maio de 2012 e portanto anterior ao anúncio de reintegração de posse em julho do mesmo 
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 Cf. site Edifícios Abandonados criado por Mariana Desidério em licença Creative Commons.  
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ano), podemos observar que uma opção completamente dentro das possibilidades do governo 

estaria ao alcance, no caso da ocupação Mauá: 

 

Para mostrar que é possível transformar o imóvel em habitação de interesse social, 

os moradores encomendaram ao arquiteto Waldir Cesar Ribeiro um estudo de 

viabilidade da reabilitação do prédio. Segundo o estudo, a estrutura em concreto 

armado do edifício está em bom estado, assim com a vedação de alvenaria. É 

necessário, porém, substituir as instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas e 

também os elevadores. As esquadrias das janelas e portas e os revestimentos de piso 

e paredes também estão na lista da reforma. 

Ainda de acordo com o estudo, o custo da intervenção necessária para a reabilitação 

do edifício, excluído o custo da aquisição do imóvel, está em torno de R$ 5,8 

milhões. O custo total seria de, aproximadamente, R$ 11,2 milhões, ou, em média, 

R$ 70 mil por unidade. A conclusão do estudo é que é possível incluir a ocupação 

nos programas de produção de habitação para a população de baixa renda, já que 

este valor pode ser viável no âmbito da articulação do Programa Minha Casa Minha 

Vida Entidades, em São Paulo, com os recursos que o Governo do Estado está 

disponibilizando através de sua recém-criada agência de habitação. 

Este caso da Ocupação Mauá tem todos os elementos para ter um final feliz, que é a 

reforma do prédio e sua destinação para habitação destas famílias que já estão lá há 

5 anos. Entretanto, lembrando a péssima experiência recente da comunidade do 

Pinheirinho, em São José dos Campos, é absolutamente necessário que as 

autoridades municipal, estadual e federal envolvidas assumam um compromisso 

real, para além das palavras, a fim de viabilizar, em curto prazo, a solução para o 

caso.
240

 

 

Vale lembrar que, assim como no caso da ocupação Mauá, via de regra, as reintegrações 

de posse (ou seja, os despejos da população que habitavam tais edifícios) em favor dos 

proprietários – que são quase sempre devedores de valores altíssimos de IPTU à prefeitura, 

valores geralmente maiores que o próprio valor comercial de venda do edifício, o que poderia 

até mesmo caracterizar sua falta de direito à posse – são sempre privilegiadas em detrimento 

daqueles que ocuparam prédios, que também estavam desocupados há anos, às vezes, há 

décadas. No caso da ocupação Mauá trata-se de edifício atualmente ocupado e há mais de 

cinco anos (o que poderia caracterizar a permanência da população pela Lei de Usucapião) e 

sofrendo ameaças de reintegração de posse – também localizada na região da Luz em São 
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Paulo, por exemplo, podemos observar como tal informação procede, pela citação de artigo241 

de Raquel Rolnik: 

 

Vale a pena lembrar que esta não é a primeira vez que o edifício da Rua Mauá é 

ocupado. Em 2003 foi feita também uma ocupação, que teve fim em 2005 com uma 

ordem de reintegração de posse. Dois anos depois, no entanto, diante do permanente 

abandono do edifício, movimentos de moradia voltaram a ocupá-lo e a reivindicar 

sua transformação em habitação de interesse social. Além do abandono, os 

moradores argumentam que o proprietário tem uma dívida de IPTU desde 1973 que 

soma hoje quase 2,5 milhões de reais. 

 

No caso do Edifício Prestes Maia, (atualmente reocupado) que sofreu reintegração de 

posse, e consequente despejo, em 2007, a dívida de seu proprietário, Jorge Hamuche, em 

IPTU para com a prefeitura também era altíssima, conforme artigo a respeito de Hamuche242, 

pulicado no site Edifícios Abandonados: "O Prestes Maia tem R$ 2,5 milhões em dívidas com 

o IPTU, segundo o proprietário. O valor total do prédio ele não soube avaliar – depende dos 

investimentos para a revitalização, do capital do proprietário, das condições do entorno." 

Foto 7 – Imagem da frente do Edifício Ipiranga, 895. Faixa com os dizeres: "O poder público 

protege os foras da lei que são os proprietários devedores. Reivindicamos igualdade".   FLM – 

Frente de Luta por Moradia 
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 "Ocupação Mauá: é possível uma solução adequada mas tem que ser já", matéria publicada em seu blog em 

30 de maio de 2012. 

 (Disponível em: <http://raquelrolnik.wordpress.com/2012/05/30/ocupacao-maua-e-possivel-uma-solucao-

adequada-mas-tem-que-ser-ja/>. Acesso em: jul. 2012.) 
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   Artigo "O proprietário" publicado em 1
o
 de junho de 2011 no site Edifícios Abandonados  

 (Disponível em: <http://www.edificiosabandonados.com.br/?cat=4&paged=2>. Acesso em: jul. 2012) 

 O site Edifícios Abandonados tem como objetivo, conforme sua própria descrição: 

 "Este trabalho nasce de duas vontades: A primeira de buscar as histórias de alguns edifícios abandonados de 
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possibilidades para a apresentação da informação. Vontades envolvendo, portanto, a forma e o conteúdo do 
trabalho, que obviamente se misturaram no caminho." 

 Na mesma descrição, também encontramos a seguinte afirmação: 

 "Para o conteúdo, busquei as certidões e matrículas dos cinco imóveis no cartório. Descobri que muitos 

proprietários não atualizam suas matrículas, o que dificulta a busca de informações sobre os prédios. No 

caso do edifício no número 911 da avenida Prestes Maia, o nome do proprietário nem é citado no cartório. 

Para todos os efeitos, o lugar ainda pertence à massa falida da Companhia Nacional de Tecidos. Já prédio da 

rua Mauá ainda está em nome de Mayer Wolf Zsnifer, morto há 54 anos." 

 (Disponível em: <http://www.edificiosabandonados.com.br/?cat=18>. Acesso em: julho de 2012) 
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Foto: Carol Mandú, Elaine Santana, Marcio Ramos, Priscila Dilá, Raoni Maddalena  

Fonte: Ipiranga 895 

 

Outro despejo que ficou especialmente conhecido e foi amplamente comentado nos 

meios de comunicação pela violência com que foi realizado foi aquele da ocupação 

Pinheirinho em São José dos Campos243 no início deste ano (2012). Mesmo não tendo 

acontecido especificamente na cidade de São Paulo, e sim no estado, ainda assim seguiu a 

lógica de aniquilação de resistências da cidade. No artigo "A sombra do Pinheirinho", escrito 

pelo coletivo Usina, assim como em toda a descrição das remoções neste capítulo, podemos 

observar que a remoção da ocupação não foi um caso isolado, em primeiro lugar: 

 

Mas os anos de existência do ministério das Cidades não foram suficientes para 

encontrar uma solução negociada para o Pinheirinho e sua tragédia anunciada. Aliás, 

são centenas de despejos que estão ocorrendo no Brasil em nome dos grandes 

eventos esportivos patrocinados pelo governo federal. Se o Brasil ganha prêmios em 

sua "tecnologia social" de gestão da pobreza e urbanização de favelas, também é 

campeão na tecnologia de remoções forçadas sem solução planejada e negociada – 

lado negativo que é decorrência do falso positivo: a gestão premiada dos bolsões de 

pobreza, ao invés de políticas públicas plenas. 
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 Ainda que não tenha acontecido propriamente na cidade de São Paulo, mas no estado, sob o comando do 

governador Geraldo Alckmin (PSDB), que classificou a desocupação como "legítima". 
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Em segundo lugar, notamos que ela ocorre justamente pela sua força de resistência da 

população, da luta, paralelo que podemos fazer com a força e a violência que se dá no 

combate da resistência dos movimentos de luta por moradia, conforme excerto a seguir:  

 

O Pinheirinho não é um caso isolado. Sistematicamente ocorrem ações de despejo, 

incêndios em favelas, remoções, reintegrações, e urbanizações "pacificadoras" (pela 

força). Precisamos entender todos esses conflitos espaciais como fundamentalmente 

políticos, como uma disputa entre o direito à cidade e a cidade como negócio. De 

um lado, a terra transformada em mercadoria, de outro, em condição de vida, a terra 

compartilhada e habitada. Os moradores do Pinheirinho, como de tantas ocupações 

informais no Brasil, tinham a esperança de ver seu espaço regularizado, com 

moradias mais dignas, infra-estrutura urbana e novos equipamentos coletivos, como 

uma escola e um posto de saúde. Acreditavam, no limite, no Estado brasileiro, no 

direito de serem atendidos, como cidadãos, por uma política pública. Por isso se 

organizavam coletivamente, politicamente. Seriam reivindicações tão inviáveis, tão 

radicais, inflamadas por "trotskistas incendiários"? Afinal, não temos os mais 

avançados instrumentos legais de Reforma Urbana? Não temos o maior programa 

habitacional em andamento no mundo ocidental, o Minha Casa, Minha Vida? A 

CDHU não afirma ser a companhia estadual de habitação mais rica e moderna da 

América Latina? Mas nada foi feito. 

O Pinheirinho, mesmo sendo parte da regra foi combatido com uma veemência 

especial, foi literalmente esmagado para que não sobrasse nada. Mas no campo da 

batalha simbólica, agora há um preço a pagar, pois a repercussão foi maior do que a 

esperada e a inabilidade da condução do processo ficou evidente. Para qualquer 

brasileiro com algum senso de justiça a ação foi inominável. 

Foi a organização do Pinheirinho – materializada no espaço que ali se via –, sua 

disposição à resistência, a ligação com partidos de esquerda não alinhados a 

governos e o enfrentamento de uma propriedade escusa da terra que não despertaram 

a compaixão dos donos do poder e do dinheiro. É este o objeto do ataque, omitido 

pelos veículos de comunicação, mas que explica boa parte da desproporção da 

repressão policial. Não se reprimia apenas pobres “invasores”, mas uma organização 

política. Gente que há oito anos ocupou um terreno abandonado e deu a ele um 

desenho urbano que chama a atenção por sua qualidade e dignidade, com uma praça 

central batizada em homenagem a Palmares – e agora mais uma vez um quilombo 

devastado pela repressão dos dominantes.
244 

 

3.12 SÃO PAULO, O MITO DA CIDADE-GLOBAL E O DESENVOLVIMENTISMO 

NEOLIBERAL 
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 Coletivo Usina, 2012. 
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Ainda que a prefeitura de São Paulo se propagandeie como uma prefeitura de cidade-

global245, Carvalho nos lembra: 

 

Nessa primeira forma de apreensão, a que se poderia nomear forma diagnóstico, o 

conceito de cidade global é a expressão de um processo histórico bastante concreto 

vivido por determinadas  metrópoles do Primeiro Mundo e, como tal, procura 

refletir a totalidade de seu movimento. Ao mesmo tempo em que designa o processo 

de transformação na estrutura produtiva das metrópoles, decorrente da globalização 

da economia, evidencia as contradições  a ele inerentes: as alterações promovidas 

no mercado de trabalho e o aumento conseqüente da desigualdade social, com 

rebatimento na apropriação do espaço urbano. Desse ângulo específico, o conceito 

enriquece a compreensão da dinâmica das metrópoles e, pelo menos a princípio, não 

parece romper com outras formas de interpretação teórica que também tenham nas 

questões urbanas seu objeto. Os problemas, no entanto, começam quando se 

distanciam do espaço em que foram produzidos e do movimento histórico que lhes 

deu origem.  

Realizados no final da década de 90, uma segunda geração de estudos transpôs o 
conceito de cidade global para as metrópoles então consideradas de segunda 

ordem (Marques e Torres, 1997), embora isto não fosse propriamente uma 

novidade, uma vez que um dos pioneiros desse tipo de análise já as tivesse incluído 

em sua classificação de cidades globais (Levy, 1997:39). A partir daí, o conceito de 
cidade global adquire uma nova forma que, desde já, pode ser designada de 

forma típico-ideal (Véras, 1997: 131). É nesse segundo momento, então, que a 

metrópole de São Paulo passará a configurar entre as possíveis cidades globais.
246

 

(grifos nossos) 

 

É importante, portanto, perceber que a vontade de se tornar ou de se parecer com uma 

cidade-global que acomete a governos municipais e estaduais de São Paulo em conjunção 

com empresas privadas – e não só São Paulo, como pudemos ver pelos exemplos do Rio de 

Janeiro – não é o suficiente para que se obtenha de fato uma cidade-global. Se as cidades não 

passaram pelos mesmos processos históricos, elas não têm condições de apresentar as 

características de uma cidade-global, como aquelas que as cidades de Nova Iorque, Tóquio ou 

Londres possuem. Por outro lado, os dois grupos têm muitas coisas em comum e, com base 

nesse fato, parte-se para a invenção de uma imagem de cidade global, em ambos os casos. A 

criação de uma paisagem cenograficamente iluminada de um edifício pós-moderno para 

aparecer numa fotografia que geralmente pouco se assemelha às vistas usuais da cidade que 

tem a maioria de seus habitantes nos mais diferentes horários do dia parece ser o que se busca 

e a obtenção de tal imagem parece bastar. Entretanto, para que essa imagem de cartão-postal – 
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 CARVALHO, 2000, sem página. 
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que é mera fachada – se sustente no cotidiano dos centros é necessário expulsar, proibir, banir 

e muitas vezes matar uma parte da população que não condiz com esse ideal, conforme, 

infelizmente, é frequentemente noticiado em quaisquer meios de comunicação – o ataque a 

moradores de ruas, é apenas um exemplo. 

Mas se esses investimentos que se pretendem atrair não poderão beneficiar quem mais 

dele precisa, qual o sentido desses investimentos? Que tipos de empregos eles geram? Que 

situações criam? Podemos observar essa lógica desenvolvimentista, ao proceder à leitura dos 

dois excertos a seguir, extraídos do artigo247 de Rodrigo Nunes, que pergunta: 

 

A questão é: se a atual ênfase em "ser grande" – evidenciada nos mega-projetos, mas 

também na política do BNDES de investir na criação de "campeões brasileiros" 

(transnacionais em setores como alimentos e mineração) – significa reforçar a 

fórmula de "crescer" na esteira desses grandes grupos econômicos, não se está 

pondo o país num rumo que, no longo prazo, acabará desfazendo o que se 

conquistou na última década? 

 

Logo depois, ele afirma: 

 

O que a renovada paixão desenvolvimentista pelos mega-projetos delineia de forma 

clara é, justamente, como o meio-ambiente é, antes de tudo, uma questão social. O 

"crescimento" trazido pela Copa ou pelas grandes hidrelétricas é feito em nome dos 

pobres: energia para acompanhar o aumento do poder de compra, geração de 

emprego e renda, melhorias de infra-estrutura. Mas ele acontece às custas de quem? 

Quem são as comunidades removidas para que a terra que ocupam há décadas seja 

entregue a especuladores privados, que as transformarão em residências e espaços 

comerciais onde os antigos moradores não poderão entrar? Quem são os milhares 

que atravessam o país para ir a Jirau, sujeitar-se a condições ilegais e humilhantes, 

enquanto as construtoras se escoram no argumento de que o PAC não pode parar 

para aumentar custos e "flexibilizar" as relações de trabalho e o cumprimento de 

condicionantes sócio-ambientais? Quem são os outros milhares removidos pela 

alagação (em Altamira) ou perda de vazão (Volta Grande do Xingu) causadas por 

Belo Monte – aqueles que já estão sofrendo o impacto da chegada dos que vêm de 

fora (aumento de alugueis e preços, escasseamento dos serviços públicos, 

criminalidade) sem que as obras de infra-estrutura previstas como condicionantes 

tenham sequer iniciado? Enquanto ficamos no âmbito dos números – tantos bilhões 

de investimento, tantos megawatts produzidos –, o que desaparece é a maneira como 

esse "crescimento" distribui benesses e prejuízos de maneira desigual. 
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Apesar de todas as tentativas dessa administração buscando incentivar a população de 

classe média a montar escritórios na região, oferecendo inclusive benefícios de renúncia fiscal 

para quem tivesse interesse, poucos são os interessados de fato. De acordo com matéria de 

maio de 2010248, apesar do benefício de quase 350 mil reais, apenas duas empresas são 

atualmente contempladas com o benefício da renúncia fiscal oferecido pelo projeto e elas já se 

localizavam na região antes do início do projeto: a Fess Kobbi Assessoria de Marketing e 

Comunicação Ltda. e a Klar Indústria de Comércio de Elétrico Eletrônicos Ltda., que, 

inclusive, pertencem ao mesmo grupo. 

A estigmatização da região, também difundida pelos meios de comunicação, é tão 

grande que nem a própria classe média tem interesse em iniciar a ocupação da região, cujo 

processo gentrificador, caso se consume, deverá ser lento, pois as camadas mais ricas da 

população ainda preferem permanecer onde inexistam quaisquer rastros de “falhas e 

problemas” – situação cuja possibilidade ainda continua como uma miragem. Por outro lado, 

a previsão é de que o projeto se conclua em 2020 e, levando-se em consideração os 

praticamente inevitáveis atrasos e demoras em projetos e obras desse porte, ainda resta 

bastante tempo para que seja de fato concluído, atinja seus objetivos de expulsar os moradores 

pobres do local e a classe média volte a se interessar pela região. 

O que podemos observar na matéria intitulada "Ninguém quer mudar para a Nova 

Luz"249 é que esse era considerado um projeto "ambicioso": 

Passados 33 meses do início do projeto de incentivos fiscais para atrair empresas 

para a cracolândia, no centro da capital, ainda não há empreendedores que tenham se 

interessado em se mudar para a área. E as duas únicas empresas que pediram os 

incentivos – na verdade, ambas já eram de lá antes da regulamentação do projeto – 

ainda não receberam desconto de impostos prometidos pela Prefeitura.
250

 

[...] 

O balanço do projeto "Nova Luz", como a Prefeitura chama a proposta de renovar a 

área, mostra demora da gestão Gilberto Kassab (DEM) em prosseguir com a 

ambiciosa meta de transformar a cracolândia – região entre as estações Luz e Júlio 
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 (Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/prefeitura-concede-incentivo-fiscal-de-quase-r-

350-mil-para-empresas-que-se-mudaram-para-a-craco landia-20100512.html>. Acesso em: jul. 2012) 
249
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Prestes e a Avenida Rio Branco, símbolo da degradação do centro – em um polo 

empresarial e local atrativo para moradores. 

 

Assim como pelo fato de não haver vontade por parte da classe média de habitar o 

centro da cidade, o processo de gentrificação torna-se difícil também por conta da resistência 

encontrada por parte dos que já estão no bairro, de acordo com Maricato: 

 

Dificilmente, durante nossa curta existência, assistiremos disputa mais explícita que 

esta, que opõe prefeitura e Câmara Municipal de São Paulo (além do governo 

estadual), que representam os interesses do mercado imobiliário, contra os 

moradores e usuários pobres, pelo acesso ao centro antigo de São Paulo. Trata-se do 

único lugar na cidade onde os interesses de todas as partes (mercado imobiliário, 

prefeitura, Câmara Municipal, comerciantes locais, movimentos de luta por moradia, 

moradores de cortiços, moradores de favelas, recicladores, ambulantes, moradores 

de rua, dependentes químicos, e outros) estão muito claros, e os pobres não estão 

aceitando passivamente a expulsão. 

No restante da cidade, como em todas as metrópoles brasileiras, um furacão 

imobiliário revoluciona bairros residenciais e até mesmo as periferias distantes, 

empurrando os pobres para além dos antigos limites, insuflado pelos recursos do 

Minha Casa Minha Vida no contexto de total falta de regulação fundiária/imobiliária 

ou, em outras palavras, de planejamento urbano por parte dos municípios. A 

especulação corre solta, auxiliada por políticas públicas que identificam valorização 

imobiliária como progresso. 

Ao contrário do silêncio (ou protestos pontuais) que acompanha essa escandalosa 

especulação que, a partir de 2010, levou à multiplicação dos preços dos imóveis, em 

todo o país, no centro de São Paulo, foi deflagrada uma guerra de classes.
251

 

 

3.13 VIOLÊNCIA E PUBLICIDADE 

 

Vale ressaltar que, para que tais violências e ilegitimidades – embora tantas vezes dentro 

da lei – não sejam vistas, ou pior, sejam vistas como necessárias pela população 

conservadora, é preciso que essas pessoas que sofreram, sofrem ou ainda sofrerão qualquer 

tipo de violência como as citadas anteriormente sejam consideradas como imorais, no caso 
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2012 em Carta Maior. 

 (Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5427>. Acesso em: 

jul. 2012) 
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das prostitutas; como criminosas; aquelas que precisam de salvamento, no caso dos usuários 

de crack; aquelas que precisam de casas melhores, já que as suas estão "degradadas" e 

"precárias", como no caso de moradores de cortiços, ocupações e favelas; ou como aquelas 

que trabalham na informalidade e necessitam ter sua atividade formalizada, como no caso dos 

camelôs, que precisam ser removidos.  

Assim, são necessárias altas doses de publicidade e os meios de comunicação se 

encarregam de grande parte desse feito, como podemos ver no exemplo de uma reportagem a 

respeito da região do bairro da Luz, no centro de São Paulo, onde vem sendo realizado o 

projeto Nova Luz, veiculada no programa Bom Dia Brasil252. A repórter abre a matéria 

levantando um ponto importante ao afirmar que as bordas da cidade (de São Paulo) estão 

lotadas, enquanto mostra imagens que comprovam a alta densidade populacional nessas áreas 

periféricas. Então salienta o vazio das regiões centrais, uma questão certamente óbvia e já 

tantas vezes abordada nesta dissertação, o que poderia levar à lógica mais simples da 

ocupação do centro por essa mesma população da periferia. 

Entretanto a reportagem não segue essa lógica. Obviamente alinhada ao posicionamento 

de gentrificação do centro, mas ainda insatisfeita com a demora e ansiosa pelos resultados, 

como em geral se mostram os meios de comunicação, pode-se perceber o tom de "exigência 

de medidas urgentes" da própria reportagem, quando logo em seguida afirma que apenas 

utilizadores de drogas habitam a região, enquanto são veiculadas imagens de diversos 

utilizadores de crack e moradores de rua253. Por outro lado, também afirma que é mesmo 

muito caro realizar projetos assim, que levam "décadas" para ser concluídos, o que se deve à 

"falta de planejamento" – o que não deixa de ser o abandono, por muitos considerado 

planejado, do centro da cidade. 

Segundo a repórter, "urbanistas" (de forma bem geral sem citar nenhum deles) declaram 

que "é muito mais barato começar de novo do que reformar o que está pronto" e defendem 
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que "não basta fazer obras no centro, mas que é preciso oferecer vantagens e atrativos para 

que as pessoas voltem a morar no centro", o que é "tendência nas cidades europeias". A 

reportagem, em primeiro lugar, dá a entender que utilizadores de crack não são pessoas. Em 

segundo, posiciona-se como se houvesse apenas utilizadores de crack em todo o centro e não 

comerciantes, habitantes de edifícios, por exemplo, como de fato há e já foi aqui amplamente 

mostrado. 

A única voz dissonante na reportagem seria a dos comerciantes de Santa Ifigênia, pois, 

finalmente, aparece breve depoimento de uma moradora que é totalmente contra o projeto 

Nova Luz e que inclusive é o principal discurso contra o projeto no documentário Projeto 

Nova Luz – contra a cracolândia ou especulação imobiliária?254. Além de ter sua fala 

completamente editada, seu discurso é removido do contexto central o que faz com que pareça 

ter medo de morar na região, quando sua última frase é cortada no momento em que diz "nós 

não temos segurança".  

Se o poder público reclama da ilegalidade e da informalidade de todas as situações há 

pouco descritas, também convive normalmente tanto com a ilegalidade quanto com a 

informalidade, quando se apresentam inofensivas ou úteis para seus propósitos, conforme 

podemos observar em excerto de Raquel Rolnik, no livro Cidade-Luz, no trecho em que ela se 

refere à ambiguidade com que os fatores de legalidade e não legalidade são tratados no Brasil, 

de forma geral: 

 

Então, aqui tem mesmo uma tensão permanente entre o legal e o ilegal. Não se 

constituiu no Brasil a idéia, a noção de que você tem uma lei, uma norma que foi 

fruto de um pacto social e que, portanto, ela tem que ser implementada em nome 

deste pacto. Porque nunca teve pacto! Sempre foi meia dúzia. Meia dúzia e o resto 

vai se virando. E todo mundo usa a lei ou a não-lei dependendo das circunstâncias, o 

próprio Estado. Por que o Estado tolera a autoconstrução, a irregularidade, a 

ilegalidade? Porque sabe que pra manter concentrada a renda e o poder, este é o 

jeito. Mas de vez em quando vai lá e tira a favela dizendo que "é ilegal". Então 

mobiliza o ser legal ou o ser ilegal em função das necessidades do momento e das 

conjunções  de construção de opinião. E é isso, os circuitos da ilegalidade, de 

irregularidade, como o tráfico de drogas, também vão entrando e penetrando dentro 

dos territórios  que de alguma forma estão menos conectados e regulados pela norma. 

Então, não é à toa que a favela seja um centro de tráfico de drogas. Por que a favela? 

Porque ali já é um espaço pouco normatizado, pouco regulado, onde a lei existe, mas 

é mais tênue a presença dela; não é que o Estado não existe lá, ele existe 
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 Documentário Projeto Nova Luz – Contra a cracolândia ou especulação imobiliária? 

        (Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=cptmzku7vhk>. Acesso em: maio 2012.) 

http://www.youtube.com/watch?v=cptmzku7vhk
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completamente, só que de outro jeito. Então, o Centro, as áreas  que por alguma 

razão urbanística acabaram sendo desinvestidas pelo mercado e acabaram 

fisicamente se deteriorando e sendo abandonadas, vão sendo ocupadas por estes 

circuitos que se instalam ali, meio na margem, mas que também fazem parte, 

também vão migrando. E é gozado que, nessa política, que o pessoal chama de 

higienista, que está sendo feita no Centro, se intervém para tirar na força. 

Evidentemente que aquilo vai vicejar em outro lugar. A menos que você assassine as 

pessoas, e isso acontece também.
255 

 

As pessoas em situação considerada pela lógica dominante como ilegal, informal ou 

imoral não têm o direito de existir tal como se apresentam, mas precisam ser reformadas em 

sua vida cotidiana, em sua cultura, em tudo o que produzem e dizem, pois nada disso pode ser 

aceito pela lógica dominante que começa a se desenhar globalmente em busca de cada vez 

mais desenvolvimento. Sua moral e sua vida precisam ser consertadas256 de modo a 

funcionarem de acordo com a lógica mundial globalizante ou totalizante e não se compreende 

que tal lógica do discurso dominante – tão ostensiva nos meios de comunicação que traz as 

palavras de ordem proferidas tanto pela publicidade quanto por variadas e modelizadas 

personalidades acerca do que deveríamos ser e desejar – é que precisa ser percebida e 

transformada a partir de nossas lutas. 
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 Política do Impossível, 2008, p. 36 
256

 Em sua fala "Micropolíticas em atrito" em uma palestra na CPFL, Suely Rolnik trata do remédio 

psicoestimulante intitulado "Concerta", cujas entrelinhas sugeridas no discurso que acompanha o próprio 

nome do medicamento, de acordo com Rolnik, declaram que, se há questões macro e micropolíticas em jogo 

colocando a subjetividade em uma difícil posição de desterritorialização hoje, o remédio Concerta dá a 

entender que o problema está em cada um e todos e que não se faz necessário operar mudanças e, sim, e 

apenas tomar o remédio que levaria a uma adaptação a quaisquer condições por mais adversas que fossem 

essas. 

 

 (Disponível em: <http://www.cpflcultura.com.br/2009/10/16/ integra-micropolit icas-em-atrito-suely-rolnik/>. 

Acesso em: jul. 2012) 

http://www.cpflcultura.com.br/2009/10/16/integra-micropoliticas-em-atrito-suely-rolnik/
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4. AÇÕES COLETIVAS 

 

"O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar" 

Michel Foucault 

 

Introdução 

  

 Para o início desse capítulo é fundamental lembrar que o ponto de partida dessa 

dissertação é aquele em que as lutas e resistências não se podem travar "no campo da arte", 

nem especificamente em uma ou outra "área do conhecimento", mas que lutas e resistências 

se travam no no campo constituído tanto daquilo que é macro quanto micro, no cotidiano; na 

vida, nas ruas. Assim, também partiremos do pressuposto que as lutas se travam a partir das 

pessoas e do encontro entre elas, de seus desejos, de suas organizações e desorganizações mas 

que não podem existir suficientemente em uma isolada "área do conhecimento" como uma 

ciência humana, das artes ou do meio acadêmico pois essas áreas como vimos no primeiro 

capítulo, dissociam-se de suas realidades políticas e que, portanto, isolam-se das diversas 

camadas de sentido da vida. 

 Ou seja, compreenderemos a resistência como aquilo que se desenha, seja de forma 

micro ou macro tendo como ponto de partida linhas de fuga para fora do sistema modelizante 

em que se está, buscando e propondo saídas que nem sempre são efetivas em termos de 

resultados, embora algumas vezes sejam. Entretanto, também compreendemos que a própria 

lógica e o sentido de se esperar "resultados" parte da mesma convicção dominante, imediatista 

e funcionalista e, logo, contrapõe-se à ética que se produz a partir dos saberes do corpo e 

agem no sentido de criar processos de subjetivação singulares e não de assujeitamento.  

 Ao observarmos uma citação de Guattari e Rolnik que a princípio trata dos 

"trabalhadores sociais", mas posteriormente compreende como muito ampla a parcela de 

pessoas que trabalham e se envolvem com a produção de subjetividade, chegando a se 

perguntar se, de alguma forma, não seriam todas as pessoas e suas respectivas atividades: 

 

"jornalistas, psicólogos de todo tipo, assistentes sociais, educadores, animadores, 

gente que desenvolve qualquer tipo de trabalho pedagógico ou cultural em 

comunidades periferia, em conjuntos habitacionais, etc. – atua de alguma maneira na 
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produção de subjetividade. Mas também, quem não trabalha na produção social de 

subjetividade? Não vejo inconveniente nisso, mesmo porque é inevitável nesta altura 

dos acontecimentos."
257 

 

 Em parágrafo seguinte do mesmo texto, podemos observar como ambos autores 

colocam que não existe forma neutra de se posicionar, ou se reproduzem modelos dominantes 

ou se buscam linhas de fuga e modos de singularização: 

 

"Embarcamos nesse processo de divisão social geral da produção de subjetividade e 

não há mais volta. Mas, por isso mesmo, devemos interpelar todos aqueles que 

ocupam uma posição de ensino nas ciências sociais e psicológicas, ou no campo de 

trabalho social, todos aqueles cuja profissão consiste em se interessar pelo discurso 

do outro. Eles se encontram numa encruzilhada política e micropolítica 

fundamental. Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de modelos que não nos 

permitem criar saídas para os processos de singularização ou, ao contrário, vão estar 

trabalhando para o funcionamento desses processos na medida de suas 

possibilidades e dos agenciamentos que consigam pôr para funcionar. Isso quer dizer 

que não há objetividade científica alguma nesse campo, nem uma suposta 

neutralidade na relação, como a suposta neutralidade analítica. 

"Na verdade, essas teorias servem para justificar e legitimar a existência dessas 

profissões especializadas, desses equipamentos segregativos e, portanto, da própria 

marginalização de alguns setores da população. As pessoas que, nos sistemas 

terapêuticos ou na universidade, se consideram simples depositárias ou canais de 

transmissão de um saber científico, só por isso já fizeram uma opção reacionária. 

Seja qual for sua inocência ou boa vontade, elas ocupam efetivamente uma posição 

de reforço dos sistemas de produção da subjetividade dominante. E não se trata de 

um destino de sua profissão."
258

  

 

 Guattari e Rolnik colocam que para se "garantir" uma micropolítica processual capaz 

de construir novos modos de subjetivação no sentido da singularização, é necessário inventar 

novos modos de referência, não seguindo os modelos dominantes já dados: 

  

"Ora, não há profissão alguma que seja essencialmente policialesca, a não ser a 

própria profissão de polícia, e até isso é discutível. Do ponto de vista micropolítico 

qualquer práxis pode ser ou não policialesca; nenhum corpo científico, nenhum 
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 Guattari e Rolnik, 2005 (p. 37) 
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 Guattari, Rolnik 2005 (p.38) 
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corpo de referência tecnológica garante uma justa orientação. A garantia de uma 

micropolítica processual, aquela que constrói novos modos de subjetivação que 

singulariza não se encontra nesse tipo de ensino. A garantia de uma micropolítica 

processual só pode – e deve – ser encontrada a cada passo, a partir dos 

agenciamentos que a constituem, na invenção de modos de referência, de modos de 

práxis. Invenção que permita elucidar um campo de subjetivação e, ao mesmo 

tempo, intervir efetivamente nesse campo, tanto em seu interior como em suas 

relações com o exterior.
259

" 

 

 Assim, podemos observar também, através da citação de Foucault, como para se fazer 

uma "história que tenha sentido político", conforme colocação do próprio autor, é importante 

que ela se trave a partir de combates, ou nas palavras do autor, tendo algum tipo de ligação 

com resistências e e lutas, quando explica o porquê não trata da geografia e de outras "áreas 

do conhecimento": 

 

"Tomar uma ciência porque ela é interessante, porque é importante ou porque sua 

história teria alguma coisa de exemplar não me parece um bom método. Será sem 

dúvida um bom método se o que se quer é fazer uma história correta, limpa, 

conceitualmente asséptica. Mas desde o momento em que se quer fazer uma história 

que tenha um sentido, uma utilização, uma eficácia política, só se pode fazê-la 

corretamente sob a condição de que se esteja ligado, de uma maneira ou de outra, 

aos combates que se desenrolam neste domínio."
260 

 

 Assim, aquilo do que se pretende falar aqui nada tem a ver com falar pelo outro, mas 

em se estar junto com o outro, de alguma forma "ligado aos combates" que se travam, ainda 

que de maneira a princípio incompreensível. O objetivo é lembrar e estimular que criações 

que buscam se travar em conjunto com lutas são difíceis de classificar e avaliar, mas ao 

mesmo tempo são de intensa potência para quem as realiza e para quem delas se aproxima. 

Tais criações não precisam ser compreendidas apenas através de chaves tão já repetidas de 

oposições binárias que as opõem tanto em um extremo como a forma de "resistir pela arte" 

quanto, no outro extremo, à forma oportunista de se autopromover no sistema da arte à custa 

de questões e resistências "alheias", o que necessariamente passa por compreender o desejo e 

a luta como individuais e isolados em segmentos, quando são coletivos e concernentes a 
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 Guattari, Rolnik 2005 (p.38) 
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 Foucault 1979 (p.154) 
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todos. 

 Faz-se importante, assim, uma leitura de que questões sobre a cidade, o uso do espaço 

e as determinações dos poderes públicos e privados, entre outras já discutidas, dizem respeito 

à totalidade de população e são um ponto de partida comum, compartilhado por todos aqueles 

que não se sintam contemplados pelas políticas e formas de segregação vigentes e 

pretendidas. E que a multiplicidade da discussão, exercida pela multiplicidade de práticas e 

vozes, oferece mais possibilidades de invenção de saídas que venham a ser múltiplas do que a 

restrição da discussão entre os "diretamente" afetados. Dessa forma, esse texto se pretende 

como um convite para a observação de possibilidades que geraram e geram caminhos 

múltiplos, em que sejam possíveis reverberações e desdobramentos capazes de criar e 

constantemente recriar sua própria ética. 

 Portanto, não se trata do poder da arte de resistir e, sim, do poder exercido pelas 

pessoas ao criar e buscar criar novos mundos capazes tanto de acolher quanto de fortalecer 

sua ação para que seu processo de criação, invenção e resistência seja capaz de continuar e de 

se transformar, quando isso se faz necessário, sem que seja despotencializado e totalmente 

desmobilizado. 

 Nessa dissertação, a criação é compreendida como uma potência vital, uma potência 

de preservação da própria vida mas também uma potência de invenção de novos mundos, 

diferentes daqueles já dados e existentes. Se aquilo que se cria potencializa o que é vital 

naqueles que criam e se isso tem a possibilidade de afetar outros e convidá-los (ou convocá-

los) a criar, também a partir de éticas próprias, novos pequenos mundos de resistência passam 

a existir. Algumas vezes, passam também a se comunicar e trocar e, assim, a se fortalecer 

também.  

 Se, por outro lado, toda essa criação que está envolvida com processos de resistência 

vier a ser absorvida por algum sistema de validação (como o das artes, ainda que não 

mantenha sua lógica) e se transformar naquilo mesmo que pode ser usado como instrumento 

de imposição de valores, precisaremos enxergar que nesse tipo de proposição o foco deixa de 

ser o presente e passa a se dar na projeção do futuro – o que certamente a curto prazo parece 

de fato provável. Se essa projeção se desenha como, de fato, a única possibilidade de futuro, o 

que temos então é a projeção um futuro nefasto, sem múltiplas saídas que também tem poder 

de contaminar a produção de subjetividade num sentido entristecido; a criação deixa de ser 

considerada como caminho e, assim, seria preciso abandonar possibilidades demais.  
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 Nesta dissertação, por outro lado, acreditaremos tanto na multiplicidade de saídas 

quanto nas possibilidades de diferenciação repetidas e estendidas no tempo, em que a criação, 

a partir de novas éticas, é fator fundamental para mais novas múltiplas saídas, ainda não 

imaginadas.  

 Assim, entenderemos alguns aspectos das criações como "atos de subjetividade" que 

se constroem na experimentação: 

 

"Poderíamos  pensar esta modulação como "atos de subjetividade" diagramáticos, 

que se constroem na experimentação, e não como regra exterior ou ativismo 

programático, previamente traçado, entre um sujeito que interfere e o estado de 

coisas no qual se quer interferir. Com isto, não queremos dizer que não fazemos 

programas em nossas interferências; mas traçar programas não é entregar-se a 

movimentos teleológicos  que fixam os acontecimentos em uma causa única, não é 

burocratizar-se em uma temporalidade fora dos movimentos que produzem o real, 

não é disciplinar a rebeldia dos questionamentos, a heterogeneidade e a heterogênese 

dos problemas, assim como a disjuntividade das interferências. Ao optar pela 

emergência dos diferenciais promotores da vida, as interferências  na produção social 

da existência são tecidas em um plano, ao mesmo tempo, ético, estético e político. 

Ético, no que se refere ao desejo de diferir e acolher a diferenciação constante; 

estético, no que se refere a tomar a existência e as práticas  nas quais as interferências  

se produzem como matéria de criação e outramento; político, porque requer a 

problematização e a desnaturalização constante dos intoleráveis que atravessam a 

nossa existência e nos servem como indicadores de nossas ações  em relação a nós 

mesmos e aos outros."
261

 

 

 E também na possibilidade de um revolucionar permanente: 

 

"Guattari & Negri (1987), quando falam da revolução, propõem que saiamos da 

posição apenas programática, da busca da verdadeira revolução, e entendamos que a 

revolução é um revolucionar permanente, uma ativação de vizinhanças  entre devires 

revolucionários.  

"A vida, pensada como potência de combate, compõe-se em meio a processos plurais 

de racionalização. É nesta perspectiva que Foucault vai afirmar a liberdade como um 

exercício, como práticas  de liberdade que acontecem naquilo que fazemos para nos 

transformarmos. Este exercício opera uma crítica no limite de nós-mesmos e se 

afirma como processo permanente de problematização e de ultrapassagem dos 
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limites históricos  que nos constituem em seu estado de coisas e de enunciados."
262

 

 

 

Contexto, influências e contaminações 

 

 Para falar dos grupos que falaremos aqui é importante não ter como ponto de partida a 

história da arte nem mesmo a recente história dos coletivos artísticos e seus possíveis pontos 

comuns de modo a formar um modelo de atuação ou um rol de características que possam 

englobar ou excluir grupos a partir dessas mesmas características ou sua suposta falta. Assim, 

faz-se fundamental compreender a descrição do contexto abaixo como um recorte pessoal no 

entendimento desse contexto e suas especificidades, que certamente excluirá fatores 

importantes para alguns grupos, como incluirá aqueles considerados irrelevantes para outros e 

vice-versa. 

 Entretanto, um desses fatores que provavelmente se vê como importante para qualquer 

grupo a partir da década de 1990, foi a possibilidade de comunicação via internet263, o que 

facilitou a troca de informações, a consulta a vários membros ao mesmo tempo, a discussão 

que poderia incluir participantes de outras cidades e países, a divulgação de chamadas – o que 

certamente facilitou a organização em grupos – mas o que de forma alguma minimizou ou 

diminui a importância do encontro presencial e das ações nas ruas.  

 A possibilidade virótica das comunicações via internet também afetou a divulgação de 

convites, chamadas e convocatórias, que agora poderiam atingir um grande número de 

desconhecidos, bem como o acesso às práticas dos mais diversos grupos ao redor do mundo 

nessa mesma década e na seguinte viriam a afetar o modo de organização em grupo264. Nesse 

aspecto, é importante lembrar da importância da plataforma de discussão Coro Coletivo265, a 
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 Obviamente, na década de 1990 esse acesso era caro e, por isso, restrito – o que certamente mudou nos anos 

2000 quando é possível perceber um nítido aumento na utilização da internet. Entretanto, é importante 

compreender que esse próprio acesso, assim como a troca de arquivos e muitas outras questões, hoje são foco 

de luta dos mais diversos indivíduos e coletivos e que o mero "advento da internet" não pode ser 

compreendido como a fonte primordial de todas essas iniciativas. É preciso compreender a internet como 

mais uma técnica (e por isso não neutra) que para ter uso e força política, precisaria estar ao alcance de muito 

mais pessoas e de forma muito mais transparente e democrática do que de fato está. 
264

 Aqui, pode-se incluir as práticas punk  do "faça-você-mesmo", grupos que se organizaram pela luta 

anticapalista contra os países do G-8, bem, a organização do Movimento Zapatista nos Chiapas e ainda 

muitas outras movimentações que aconteceram no Brasil e não terão espaço para desenvolvimento nessa 

dissertação 
265

 Descrição obtida no site Coro: 

 "CORO foi proposto a partir de reflexões e pesquisa sobre o trabalho de processo coletivo e colaborativo, 
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partir de 2002, quando de sua criação, uma lista de discussão por e-mail em que estão 

reunidos diversos coletivos (de variadas áreas de atuação), bem como muitos artistas e 

interessados em que surgiram ou foram divulgadas, discutidas e propostas diversas ações, 

bem como se tornava possível divulgar e conseguir reunir interessados para a realização de 

projetos e ações. 

 Também, especialmente depois do ano 2000, diversos coletivos e indivíduos passaram 

a se preocupar com a disseminação de livros e traduções de textos que consideravam 

importantes na internet, em todos os países do mundo onde isso era possível. Assim, a 

circulação de textos críticos ao sistema capitalista nas suas mais variadas formas e diferentes 

profundidades, de Toni Negri a John Zerzan, incluindo Hakim Bey e o terrorismo poético e, 

ainda, passando pelos textos dos Situacionistas (esses últimos tratando bastante da prática da 

cidade), circulavam em inglês e espanhol livremente e de forma anônima. Também 

circulavam em português, em menor número, e geralmente em traduções não profissionais, na 

maioria das vezes realizadas também coletivamente, mas capazes de mobilizar potências de 

criação combinadas à resistência política de forma disseminada, em muitos países – 

obviamente, cada um com suas especificidades. 

 Assim, é possível perceber como "os coletivos" não são uma prática essencialmente 

artística nem mesmo um fenômeno local, e sim, uma multiplicidade. E, embora seja possível 

considerar a existência de tantos coletivos apenas como um modismo, é também possível 

compreendê-la como uma contaminação, ou até mesmo como o surgimento de um dispositivo 

ou uma técnica; uma formação em grupo não garante a "democracia" nem o sentido político 

de nenhum grupo, apenas a prática de seus integrantes e sua própria organização nesse sentido 

                                                                                                                                                         
com a compreensão de que aglutinações estão se dando socialmente nas micro e macro estruturas do globo. 

 CORO é uma iniciativa de artistas, que a principio buscou unir outros artistas que também trabalhavam 

coletivamente no Brasil. Teve origem em São Paulo pelo coletivo Horizonte Nômade. Começou a se articular em 

meados de 2002, a partir do levantamento de coletivos brasileiros e iniciativas autônomas, realizado por Flavia 

Vivacqua, desde 2000. 

 Essa articulação se deu basicamente pela internet circulando um questionário sobre as ações de cada 

coletivo, os detalhes sobre como se organizam e produzem seus trabalhos e como pensam a coletividade, que 

pode ser lido nesse site. 

 A proposta do CORO foi se espalhado e agregando adeptos e colaboradores, através de 

pessoas/coletivos que como um impulso na grande rede, informaram outras pessoas/coletivos, acessando outros 

agrupamentos e meios difusores que já existiam na época… hoje, a maior parte desses agrupamentos integram o 

CORO." 

 (Disponível em: <http://corocoletivo.org/historico-de-formacao-do-coro/> visto em julho de 

2012) 

http://corocoletivo.org/historico-de-formacao-do-coro/
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é que podem aproximar ou afastar grupos dessas direções. Também é possível observar alguns 

deles como novas formas de organização capazes de convocar múltiplos saberes, forças e 

afetos, através de lógicas não hierárquicas em que na prática cotidiana de trabalho conjunto 

faz-se possível a prática de vivências coletivas a partir de éticas próprias para além do 

mercado de trabalho e da família. 

 Entretanto, no contexto brasileiro, de uma forma mais geral, algumas influências da 

história da arte certamente podem ser observadas na criação de ações nas ruas, em um 

contexto bastante específico, político e resistente (cada um a sua maneira), constituído por 

trabalhos intensivos como os de Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Paulo 

Bruscky, Arthur Barrio e, mais recentemente mas ainda numa atuação próxima, Cildo 

Meirelles, assim como influências já coletivas dos grupos "Viajou sem Passaporte" e "3 Nós 

3". Todos com ações e questões que extrapolavam o campo das artes, bem como trabalhos que 

circulavam e se realizavam de forma bastante peculiar e singular, fora do simples contexto 

museu-galeria, burlando, driblando e questionando as regras e práticas do sistema das artes, 

partindo de pontos diferentes e indicando linhas de fuga para também diversas outras 

direções, fossem elas a rua, a subjetividade, os meios de comunicação, o corpo ou 

combinações dessas possibilidades. 

 Outro fator bastante importante que não pode deixar de ser mencionado é a 

contaminação e a circulação promovida por Ricardo Rosas, tanto de seus próprios textos 

(acerca de coletivos e outras questões) quanto de textos variados com questões 

contemporâneas pouco discutidas no Brasil, traduzidas ou disponibilizadas por ele no site 

Rizoma266, do qual foi editor até sua morte, considerada prematura por seus familiares, 

amigos e conhecidos, em 11 de abril de 2007. 

 . 

Artistas267 e intervenção urbana  

 

 O termo "intervenção urbana" para arquitetos e urbanistas, nessas áreas, tem um 

sentido bastante específico e diferente daquele usado para designar ações nas ruas realizadas 
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 O site Rizoma permaneceu no ar até 2009 aos cuidados de André Mesquita com auxílio de um pequeno grupo 

formado especialmente para isso, entretanto, finalmente optou-se por desativar o site. Atualmente seu 

conteúdo pode ser encontrado no formato de e-livros no site Vírgula-imagem de Marcelo Terça Nada. 

 (Disponível: <http://virgulaimagem.redezero.org/rizoma-net/> visto em julho de 2012) 
267

 A partir desse ponto passo a chamar artistas aqueles que trabalham individualmente (sem grupo) com ações 

por falta de termo melhor. 

http://virgulaimagem.redezero.org/rizoma-net/
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por artistas ou não, o que podemos deduzir pela observação do excerto de artigo a respeito de 

Projetos Urbanos e Estatuto das Cidades abaixo: 

 

"Roncayolo propõe uma história das intervenções urbanas que no caso francês tem 

em Haussman um interesse paradigmático, diferindo também das intervenções nos 

anos 60, marcadas pelo forte esquematismo, fragmentação e de justaposição de 

lógicas setoriais. Propõe uma noção mais complexa religando, além dos recortes 

setoriais uma unidade territorial em síntese uma volta à arquitetura e à cidade. Para 

Lungo constituem-se em obras emblemáticas, operações urbanas que assumem a 

forma de programas de intervenção concretizados em um conjunto de ações que, por 

sua integração, têm um impacto profundo no desenvolvimento da cidade."
268

 

 

 Assim, para muitos daqueles que estudam e pesquisam arquitetura e urbanismo, o 

termo possui forte conotação impositiva e remete a Haussman269 – e com o qual ainda é 

possível ver convergências com os processos de gentrificação atuais – ou seja, a intervenção 

urbana remete a processos que exercem profundo impacto na cidade, com objetivos de 

transformação dos usos de espaços de forma que interferem diretamente na vida das pessoas 

que ali habitam ou convivem. 

 Não foi possível no decorrer dessa pesquisa determinar o início da utilização do termo 

"intervenção urbana" no sentido de criação artística –  nem mesmo esse foi o objetivo em 

nenhum momento – entretanto em 1994, na primeira edição do evento chamado Arte/Cidade 

(que aconteceu através de duas exposições, a primeira delas intitulada Cidade Sem Janelas 

aconteceu no antigo Matadouro Municipal da Vila Mariana e a segunda intitulada A cidade e 

seus fluxos, que foi realizada em três edifício do centro de São Paulo) podemos observar que o 

termo não é usado nem uma única vez no texto escrito por Nelson Brissac Peixoto, 

idealizador e curador do evento, intitulado A cidade no horizonte da arte contemporânea270, 

em que descreve e defende o evento Arte/Cidade, do qual participaram artistas considerados 

importantes no sistema das artes brasileiro como José Resende e Arthur Omar e podemos ver 
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 Somehk 2008 
269

 Barão de Haussman, responsável pelo projeto de modernização e embelezamento estratégico da cidade Paris 

do século XIX, posteriormente à revolução burguesa, expulsando moradores da classe trabalhadora para a 

periferia a partir da demolição das ruas e construções antigas para uma nova organização geométrica de casas 

e comércios idênticos, processo esse que ficou conhecido como "haussmanização". 
270

 Publicado em 27 de março de 1994 no Caderno Mais! do jornal Folha de São Paulo   

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/27/mais!/24.html> visto em julho de 2012) 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/27/mais!/24.html
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na descrição contida no próprio site do Arte/Cidade271: 

 

"Arte/Cidade - Cidade sem janelas (1994) 

Coordenação e curadoria - Nelson Brissac Peixoto e Agnaldo Farias" 

 

"Arte/Cidade - A cidade e seus fluxos (1994) 

Coordenação e curadoria - Nelson Brissac Peixoto" 

 

 Pode-se também compreender que nessa primeira edição, os trabalhos não eram 

realizados especificamente nas ruas, como aconteceria no projeto seguinte, em 1996, quando 

o termo "intervenção urbana" passa a ser utilizado para designar o grupo responsável pela 

coordenação e viabilização do projeto, que passa a constituir-se de grandes instalações em 

espaços (mais ou menos) compartilhados de bairros da cidade.  

 No site do Arte/Cidade272, encontra-se a seguinte afirmação: "Os dois primeiros blocos de 

Arte/Cidade foram realizados sob a égide da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Em 1996 foi criado o 

Grupo de Intervenção Urbana, associação responsável pela viabilização e gerência dos projetos." Assim, em 

todas as edições seguintes do evento é possível ver  referência ao termo: 

 

"Arte/Cidade - A cidade e suas histórias (1997) 

Coordenação e curadoria - Nelson Brissac Peixoto 

Grupo de Intervenção Urbana - Ricardo Ribenboim, Marta Borgéa, George Ribeiro Neto,  

Regina Meyer, Danilo Santos de Miranda e Nelson Brissac Peixoto" 

e 

"Arte/Cidade - Zona Leste (2002) 

Coordenação - Nelson Brissac Peixoto e Ary Perez 

Curadoria - Nelson Brissac Peixoto 

Curador convidado - Chris Dercon (artistas holandeses) 

Grupo de Intervenção Urbana - Giselle Beiguelman, Nelson Brissac Peixoto e Ary Perez"
273 

 

                                                 
271

 Página Intitulada "arte/cidade: Grupo de Intervenção Urbana" 

 (Disponível em: <http://www.pucsp.br/artecidade/creditos.htm> visto em junho de 2012) 
272

 Página Intitulada "arte/cidade: Grupo de Intervenção Urbana" 

 (Disponível em: <http://www.pucsp.br/artecidade/creditos.htm> visto em junho de 2012) 
273

 Grifo nosso 

http://www.pucsp.br/artecidade/creditos.htm
http://www.pucsp.br/artecidade/creditos.htm
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 Podemos observar alguns fatores que determinaram as possibilidades de realização do 

projeto a partir de excertos abaixo: 

 

"O Projeto Arte/Cidade foi a maior iniciativa de arte em espaços  urbanos já 

realizada no país, com quatro exposições  na cidade de São Paulo: Cidade sem 

Janelas (1994), em um edifício semi-abandonado; a Cidade e seus Fluxos (1994), 

no centro da cidade; a Cidade e suas Histórias (1997), em terrenos às  margens da 

estrada de ferro metropolitana; e ArteCidadeZonaLeste (2002), em vários  pontos da 

zona leste da cidade. Considerado por alguns como o empreendimento artístico 

brasileiro mais marcante da década de noventa, Arte/Cidade trouxe novas 

oportunidades para muitos artistas, proporcionou a produção de dezenas de obras 

novas e levantou inúmeras  discussões  sobre a percepção e produção tanto da arte 

quanto da cidade na contemporaneidade. 

[...] 

"Arte/Cidade surgiu na gestão de Ricardo Ohtake na Secretaria de Estado da Cultura 

de São Paulo (1992-1994) como uma proposta de produção e exposição 

multidisciplinar de intervenções  artísticas  intermitentes em locais degradados e em 

transição de uso da cidade de São Paulo. Do ponto de vista institucional, o projeto 

se destacava entre as atividades da Secretaria por envolver os diferentes 

departamentos (música, teatro, dança, artes plásticas, cinema, etc.) e por ser 

idealizada e organizada por assessores do secretário — no caso, Nelson Brissac 

Peixoto (assessor para audiovisual e autor do projeto) e Agnaldo Aricê Caldas Farias 

(assessor para artes plásticas), ambos intelectuais cujas carreiras interseccionavam 

questões  sobre arte e sobre cidade."
274

   

  

 Para artistas e grupos que atualmente realizam ações na rua e as chamam ou as vêem 

chamadas de intervenção urbana, certamente o sentido do termo é diferente e está relacionado 

a ações, em sua maioria pontuais e efêmeras, a princípio, sem capacidade de grande impacto 

no "desenvolvimento" da cidade e de sua macro-organização urbanística. Entretanto, tais 

artistas e grupos acabam dando continuidade ao uso do termo pelos mais diferentes motivos: 

talvez em parte por desconhecimento do uso adotado pelo urbanismo, parte por uma 

despreocupação com a semelhança apenas entre nomes quando, em conceito, as ações diferem 

profundamente entre elas, mas certamente pela aproximação que o termo oferece do sentido 

de interferência na cidade.  
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 Souza 2006 
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 O termo vem gradualmente sendo substituído por seu equivalente, "intervenção 

artística", que determina uma área de ação, removendo ambiguidades, imprecisões e dando à 

"intervenção" uma qualidade que não é exatamente arte, pois não mais se trata do substantivo 

arte (como faz uso Vera Pallamin275, que podemos observar através de seu livro intitulado 

Arte Urbana) por se tratar de um adjetivo, mas embora fique novamente circunscrita ao 

campo das artes, relocalizando tais ações numa subárea das artes. 

   Existem ainda outros dois termos mais comumente usados e que não serão 

analisados em profundidade mas apenas citados aqui. O primeiro deles é arte de rua (que 

geralmente é usado quando de deseja mencionar artistas de rua, ou saltimbancos, que se 

apresentam em troca de contribuições ou não) mas também faz referência ao termo street art 

do inglês, que por sua vez o conecta ao grafite, à pixação, mas também a cartazes conhecidos 

como lambe-lambe e infinitas outras formas de expressão que não poderiam ser mencionadas 

aqui em sua totalidade. O outro termo é arte pública, o qual é mais comumente usado para se 

falar de esculturas, monumentos e estátuas que ficam em pedestais nas ruas e são oficiais, ou 

seja, foram encomendadas ou contratadas e, também em geral, representam figuras 

proeminentes da história ou valores simbólicos ligados à cultura-valor, mas também acaba 

tendo tal sentido ampliado e referindo-se a qualquer prática relacionada às artes que aconteça 

nas ruas ou nos espaços ditos públicos. 

 Nessa dissertação prevalece a opção pelo termo "ações276 coletivas" (já que todas as 

ações aqui analisadas foram realizadas por pelo menos duas pessoas – mas em geral muito 

mais que isso) se dá em primeiro lugar por ação ser uma palavra de maior amplitude, assim 

como cultura, permitindo mais possibilidades, por mais que algumas pareçam bem vindas e 

outras não, em segundo lugar, pelo desejo de poder continuar a falar com as mesmas pessoas 

que se interessam e discutem o tema, pois criando-se um novo termo pode-se perder ou mudar 

o terreno comum de troca; embora seja mais possível aprofundar a discussão em alguns casos 

quando se cria um termo próprio, em outros afasta a possibilidade de ampliação da discussão 

e restringe-se a troca a certos perímetros. 

                                                 
275

 Vera Pallamin declara no início de se livro de que suas análises não resultam de uma busca por definições, 

entretanto, para a autora, Arte urbana é citada como "[…] uma prática social. Suas obras permitem a 

apreensão de relações e modos diferenciais de apropriação do espaço urbano, envolvendo em seus propósitos  

estéticos  o trato com significados sociais que as rodeiam, seus modos de tematização cultural e política." 

Pallamin 2000 p.23-24 
276

 Por sua polissemia "ação" pode referir-se a praticamente qualquer autor e conceito, entretanto, é inegável 

quando usada coletivamente e em especial no contexto dessa dissertação, a referência que faz à ideia de 

"ação direta", utilizado por várias correntes de teoria anarquista. 
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 Por outro lado, ação também não circunscreve nada necessária e especificamente 

dentro do perímetro da arte, já que muitos dos indivíduos pertencentes aos grupos aqui 

mencionados se consideram fazendo arte enquanto outros não, às vezes dentro do mesmo 

grupo e em relação a uma mesma ação, o que torna qualquer definição que se pretende 

precisa, apenas um recorte pessoal e um olhar para uma prática que é necessariamente 

múltipla. Por se tratarem de ações e práticas coletivas, torna-se muito difícil determinar 

termos e eles, em geral, não são a preocupação primordial dos grupos, mas sim a relevância e 

potência dessas ações, já que muitos grupos são multidisciplinares, ou seja, tenham múltiplos 

interesses, múltiplas formas de atuação, além de membros de formações e posicionamentos 

heterogêneos que se propõem a trabalhar juntos sem que muitas diferenças e conflitos sejam 

jamais "solucionados", ou seja, sem que se chegue a um consenso que não pode existir – 

muitos grupos por si só constituem-se multiplicidades em seu modo de atuação. Dessa 

maneira, a proposição de falar pelos coletivos ou por quem quer que seja não é objetivo dessa 

dissertação nem pode ser considerado, por essa mesma dissertação, como uma prática ética, 

pois exigiria um achatamento de singularidades e visões. 

 Ainda acerca da utilização de termos para as ações coletivas, podemos observar que no 

II Seminario sobre Arte Publico em Lationamerica277, a afirmação278 do palestrante e 

pesquisador alemão de arte em espaços públicos, Karl Schawelka: 

 

"Na linguagem corrente, distinguimos entre 'arte', um termo geral, e 'arte pública' que 
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 Ocorrido no Auditório da UFES, em Vitória, Espírito Santo, em novembro de 2011 
278

 Que foi gentilmente enviada pelo próprio palestrante e aqui segue citada através de tradução da autora a 

partir do original em inglês e consta intitulada como Public Art: Structural Restraints and How to Deal with 

Them. Excerto original: 

 

 "In common parlance, we distinguish 'art' as the general term from 'public art,' which is seen as something 

apart. Again, the common understanding is that 'art' is what can be seen in art galleries, what is shown at art 

exhibitions, what is described in art magazines, what art critics discuss and art historians or aestheticians 

write about, what can be bought in an art gallery or at an art auction etc. It is usually produced by 

professional artists trained at academic art schools. In other words, we have what can be called the 'art-

system' with its various professions, institutions and positions, where what is regarded as art is defined, as 

well as how it is treated and what value should be accorded to it." 

 "In contradistinction to this, 'public art' is regarded as somehow outside of the art-system. The public in 

particular is different. Whereas only those who are interested in experiencing art go to an exhibition or into a 

museum, public art is seen - or at least meant to be seen - by everybody. People who might not ever have been to 

an art exhibition are exposed to public art. Public art in this sense belongs to the City. Quite often works, which 

are highly esteemed within the art-system, for examples sculptures by Richard Serra, are contested as works of 

public art (fig. 5) – even by the same people. Conversely, works of public art, which are popular with the public 

– let’s say the little mermaid in Copenhagen or the Statue of Liberty in New York (fig. 6) - are dismissed as kitsch 

or conventional by the art world. In our art history courses they are treated - if at all - as part of cultural history 

and not as genuine works of art in themselves." 
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é vista como algo separado. Novamente, o entendimento comum é que a 'arte' é o 

que pode ser visto em galerias, o que é mostrado em exposições de arte, o que é 

descrito em revistas de arte, aquilo sobre o que discutem críticos e historiadores de 

arte e estética, o que pode ser comprado em uma galeria de arte ou em um leilão de 

obras de arte, etc. 'Arte' é geralmente produzida por artistas profissionais que 

frequentaram universidades e faculdades de arte. Em outras palavras, temos o que 

pode ser chamado de 'sistema de arte' com suas várias profissões, instituições e 

funções, onde se define se algo é considerado arte, a forma como será visto e que 

valor a ele será atribuído." 

 

"Em contraposição a isso, 'arte pública' é considerada de alguma forma fora do 

sistema da arte. Seu público é especificamente diferente. Enquanto apenas aqueles 

interessados em experimentar arte vão a uma exposição ou a um museu, arte pública 

é vista – ou pelo menos feita para ser vista – por todos. Pessoas que talvez nunca 

tenham ido a uma exposição de arte estão expostas à arte pública. Arte pública, nesse 

sentido, pertence à cidade. Em geral trabalhos que são tidos em alta estima por 

integrantes do sistema da arte, por exemplo esculturas de Richard Serra, são 

contravertidamente questionadas como trabalhos de arte pública – até mesmo por 

uma mesma pessoa. Da mesma forma, trabalhos de arte pública, que são famosos 

para o público – vamos dar como exemplo a pequena sereia em Copenhague ou a 

Estátua da Liberdade em Nova York – são desconsideradas como sendo kitsch ou 

convencionais pelo mundo da arte. Em cursos de história da arte são tratados – 

quando mencionados – como parte da cultura histórica e não como genuínos 

trabalhos de arte eles mesmos." 

 

 Também é possível observar a partir do excerto abaixo, extraído de artigo de Sylvia 

Furegatti, a diferença que existe entre os conceitos de Arte Pública ou Urbana, como ela 

mesmo coloca, e sua tentativa de legitimá- la junto à Arte Contemporânea:  

 

"O imbricado caminho que configura o objeto da Arte em nossa atualidade é 

construído por dispositivos novos e herdados, superpostos, similares, entrecruzados 

que organizam sua aparência e validade. Complexa, essa aparência alerta seus 

estudiosos na direção de um conjunto de características rastreadas por sua condição 

expandida para o espaço aberto de modo distinto estabelecido pelos formatos 

institucionais que antevêem sua crise no final da modernidade artística. Essa 

circunstância nos leva a conjugar pontos do interesse do artista atual pelo espaço 

urbano por meio de seu estreitamento à condição própria dos elementos formadores 

da estética Arte Contemporânea. 
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"Talvez por isso, conclamem-se a força das vertentes extramuros, sua volatilidade e 

coragem para o confronto direto com os novos territórios ocupados pela Arte, tanto 

quanto se levantam as suspeitas da espessura dessas práticas, vistas como tendência 

ou mera oportunidade. Assim, hipótese, levantada por essa pesquisa, distingue da 

Arte Contemporânea os aspectos constitutivos que geram as formas da Arte Pública 

e Urbana, com vertentes tão legítimas quanto importantes para sua reconfiguração 

no presente. 

"Os contextos dessa nova forma de ação artística, inserida no espaço aberto e 

urbano, são aguçados pela conscientização, tomada pelos agentes desse sistema, dos 

sentidos públicos amalgamados na atualidade. Ao lado de elementos como a 

qualidade espacial de sua estrutura, a vinculação de seus conteúdos a um discurso 

cauteloso, bem elaborado, confirmador da vocação urbana de seu proponente e a 

atualidade do questionamento levantado por esse artista, em sua passagem pelos 

lugares eleitos para realizar os projetos, constrói-se um terreno próprio no qual burila 

sua efetividade e pertinência ao escopo cultural." 

 

 Ainda para Furegatti, que se utiliza do conceito de "arte extramuros", podemos 

observar as seguintes afirmações que nos serão de interesse: 

 

"O contexto artístico brasileiro das décadas  de 1950, 1960 e 1970 guarda aspectos 

importantes para a fundação das experimentações  artísticas  que transcendem as 

paredes fechadas dos museus e galerias de arte. Efetuando a passagem da 

modernidade para a contemporaneidade, esse período remete-nos a uma 

configuração geográfica bastante específica para o modelo dessas ações  artísticas  no 

Brasil estabelecidas no eixo urbano Rio - São Paulo, com algumas extensões  para 

Belo Horizonte. Essa determinação tempo- espacial apresentada assume, na 

pesquisa, um peso de importância, justificado pela ordenação de seu objeto principal 

já que o binômio arte e ambiente urbano transmuta-se, pouco a pouco, dificultando 

sua leitura a partir de enquadramentos mais convencionais." 

"Esse eixo, no qual acontecem as primeiras formas artísticas  ligadas ao meio urbano, 

sugere a criação de um campo gravitacional formado a partir do entrelaçamento dos 

artistas e das instituições  oficiais. Numa versão reordenada de sua configuração mais 

usual, a noção de vizinhança que partilhavam o museu e o artista apresenta pontos de 

tensão que fazem com que o artista se interesse pelo espaço aberto extra-muros. Essa 

reordenação passa a imprimir novos códigos  estéticos  gerados por uma práxis  

altamente experimental e contestatória para com os dispositivos assumidos pela arte 

até o momento.  
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"A despeito da escassa, recente e bem vinda presença de museus de arte moderna e 

contemporânea no país, alguns dos quais fundados nesse mesmo período, é 

interessante observar a insurgência de uma orientação criativa que já exibia um 

cansaço pelos formatos museológicos  e estanques do sistema artístico então 

vigente."
279

 

 

 Para Furegatti, portanto, existe uma contradição entre a prática contestatória, 

experimental e o contato com o mercado (que permanece não mencionado), o museu e o 

público, conforme observação no mesmo artigo: 

 

"O conteúdo abarcado pela obra desses três  importantes representantes da arte 

brasileira, Flávio de Carvalho, Artur Barrio e Hélio Oiticica, traz à tona uma práxis  

artística que debocha de todos os códigos  pré-determinados para o sistema da arte 

praticada no período. Nesse direcionamento inquisitivo visam, antes de tudo, 

esgarçar e então reordenar os valores admitidos para a experiência estética. É na 

forma de efetivação de suas idéias  que acabam encontrando os dados espacial, extra-

muros e fundamentalmente urbano que passam a conformar seus trabalhos artísticos. 

Curiosamente, estabelecem essa atividade mantendo uma relação conflitante com 

pelo menos dois dos agentes do sistema artístico: o museu e o público. Ora 

estabelecem uma relação de cumplicidade gozando de certa legitimidade gerada 

pelos elementos típicos  de sua estrutura (impressão de catálogos; registros 

fotográficos, textuais, aquisição de trabalhos; convites curatoriais, etc), ora 

permitem-se desvencilhar completamente de suas condicionantes para estabelecer 

novas proposições  criativas que têm como pano de fundo a contraposição estética 

das expectativas institucionais e mercadológicas  para com o objeto de arte."
280 

 

 Entretanto, nessa dissertação, assim como no texto de Vera Pallamin, não existe o 

desejo de criar definições nem de tentar aproximar as criações coletivas ou legitimá-las dentro 

do que se chama de Arte Contemporânea. Obviamente, esse interesse existe em alguns grupos 

enquanto não é detectável em outros, mas é inegável que a aproximação do sistema das artes 

oferece benefícios como a possibilidade de financiamento e as possibilidades de realização 

que esse traz, além de oferecer uma possibilidade de publicização da discussão propostas, 

ainda que essa aconteça de forma mediada e, muitas vezes, achatada, seja na circulação dentro 
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 Furegatti 2002 (p. 2) 
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 Furegatti 2002 (p. 20) 
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do próprio sistema das artes ou nos meios de comunicação, que se interseccionam. 

 Como coloca o quadrinista Rafael Campos Rocha, em entrevista281 à revista 

"OGRITO!": "Não gostaria de ser conhecido como um desses caras que busca rebaixar o quadrinho ao nível 

da Arte ou da Literatura. Credo." Se à primeira vista parece tratar-se apenas de um comentário bem 

humorado, por outro lado, indica que (por mais que haja criações intensivas, resistentes e 

relevantes em qualquer área do conhecimento e pertencentes aos mais diversos sistemas de 

artes – além daquele das artes plásticas ou visuais) simplesmente ser validado e pertencer ao 

sistema das artes não constitui propriamente um elogio, pois não existe a lógica capaz de 

determinar a "qualidade" de um trabalho quando compreendemos que não existe forma 

científica de validá-lo como tendo ou não qualidades supostamente universais – trata-se 

apenas de um sistema de validação baseado em fatores bastante específicos (e em 

transformação) sustentados por lógicas de mercado e de comunicação. Ou seja, pertencer ao 

sistema de artes não exige nem garante a potência criação, que nessa dissertação é vista como 

a possibilidade de se resistir aos modelos dominantes. O que não quer dizer que não haja 

trabalhos potentes em contato com o sistema de artes. 
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 Publicada em 25 de junho de 2012 

 (Disponível em: <http://www.revistaogrito.com/page/blog/2012/06/25/entrevista-rafael-campos-rocha/> visto 

em julho de 2012) 

http://www.revistaogrito.com/page/blog/2012/06/25/entrevista-rafael-campos-rocha/
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4.4 EIA, experiência imersiva ambiental 

 

No complexo contexto político da cidade de São Paulo, descrito na seção anterior, surgiu a 

ideia de se realizar o encontro de "intervenções urbanas" chamado EIA, sigla para "experiência 

imersiva ambiental". EIA é ao mesmo tempo nome do grupo organizador e do encontro em que 

foram realizadas as ações coletivas nas ruas de São Paulo. Por esse motivo, o encontro também será 

chamado em alguns momentos de "semana de imersão", por sua duração de uma semana a dez dias.  

Inicialmente, o encontro se pretendia anual e, de fato, aconteceu com regularidade anual 

durante três anos, entre 2004 e 2006. Deixou de ser realizado em 2007 e, finalmente, teve sua 

última edição no ano de 2008 (até o término da escrita desta dissertação, em 2012). Como autora, 

considero importante esclarecer sobre a minha participação no grupo, que se constitui ainda hoje 

como profunda fonte de afeto e aprendizado constante. Essa participação, que se iniciou em 2004, 

foi ativa até o final de 2009, quando ocorreu minha mudança para a cidade de Salvador, para dar 

início aos estudos que ora se concluem.  

A partir de 2010, minha participação deixou de ser presencial visto que deixei de frequentar as 

reuniões e de participar dos processos de discussão e criação do grupo, a não ser através de algumas 

interferências pela internet. Finalmente, tornei-me uma integrante "simbólica" entre 2011 e 2012, 

durante a realização desta pesquisa, não participando mais das tomadas de decisões nem mesmo das 

discussões pela internet; entretanto, continuo considerando-me uma integrante do grupo – fator 

importante a ser levado em conta na análise deste texto. 

 

4.5 INÍCIO DO EIA: PIA E GIA  

 

Mesmo que alguns dos integrantes do grupo EIA já trabalhassem em conjunto antes da 

criação do grupo em ações nas ruas e outras proposições relacionadas a criações coletivas, pode-se 

considerar que o ponto de partida para a criação do EIA foi a participação presencial dos primeiros 
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integrantes do grupo282 no encontro chamado de Salão de Maio, ocorrido em Salvador no ano de 

2004, organizado pelo GIA283. Ao acessar o Centro de Mídia Independente, extraímos excertos da 

chamada para o primeiro Salão de Maio, que aconteceu em 2004: 

 

Com o intuito de incentivar a produção contemporânea que utiliza os locais públicos para 

se manifestar, abrindo um novo espaço de diálogo entre os meios não convencionais de 

propagação da arte, viabilizando mais um canal para reflexão sobre as intervenções no 

cotidiano, na construção de situações que não fazem parte de um mercado de arte, mas 

atuam esteticamente como desprogramadores visuais, o GIA promove o Salão de m.a.i.o. e 

apresenta aos artistas interessados o regulamento deste, em comemoração aos dois anos de 

existência deste coletivo de artistas.
284

 

 

No edital de chamamento, podemos perceber uma diferença básica entre os salões de arte que 

existiam ainda com maior importância no mercado das artes àquela época (2004) e os que existem 

atualmente, considerando alguns pontos. Primeiramente, observaremos a totalidade dos seguintes 

subitens contidos no item "Participação", o que nos ajudará a compreender o funcionamento do 

encontro:  

 

1. O Salão de m.a.i.o. é um evento independente, sem fins lucrativos, organizado pelo GIA 

– Grupo de Interferência Ambiental. 

1. O Salão de m.a.i.o. ocorrerá no perímetro urbano da cidade de Salvador – BA nos dias 

29, 30 e 31 de maio de 2004 e eventualmente no mês seguinte; 

2. As inscrições estarão abertas a partir do dia 22 de março a 22 de abril de 2004, para 

artistas visuais brasileiros ou estrangeiros.  

3. Serão aceitos trabalhos já executados anteriormente. 

 

                                                 
282

 Foram a Salvador: Caio Fazolin, Eduardo Verderame, Floriana Breyer, Gisella Hiche e Milena Durante. Em segunda 

reunião, já em São Paulo, compareceram Felipe Brait, Marina Ronco e Rodrigo Vitullo, constituindo aquela que 

pode ser considerada a primeira formação do grupo EIA em 2004. 
283

 GIA já foi uma sigla que significava "Grupo de Interferência Ambiental"; entretanto, atualmente o grupo 

compreende GIA como uma palavra apenas e não mais uma sigla. 
284

 Chamada para o "SALÃO DE M.A.I.O INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS EM SALVADOR" escrita pelo GIA e 

publicada em Centro de Mídia Independente, em 22 de março de 2004. 

 (O edital de chamamento para o salão pode ser lido na íntegra em: 

<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/03/276095.shtml>. Acesso em: jul.2012.) 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/03/276095.shtml
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Analisando os subitens, é possível observar, especialmente em relação ao de número três, um 

fator importante relacionado não apenas à despreocupação em termos da exclusividade do trabalho 

para aquele encontro, como também a uma prática importante do grupo, a de refazer trabalhos já 

realizados como uma experiência, como um exercício. Em seguida, alguns itens do subtítulo 

"Condição": 

 

1.2 Trabalhos que possam ser executados por poucas pessoas, e que utilizem qualquer tipo 

de material precário ou de fácil manipulação. Será possível utilizar materiais perecíveis, 

estando o artista presente no evento, ou arcando com todas as despesas para a compra dos 

mesmos. 

[...] 

1.6 Trabalho que questionem sociologicamente a atualidade. 

[...] 

1.7 Devido ao limite logístico deste evento, os trabalhos devem incorporar o mínimo 

possível de necessidades para sua execução. 

1.8 Os trabalhos deverão ter caráter efêmero, ou seja, mesmo que restem alguns materiais 

que o constituam como resíduo da realização, serão registrados apenas as montagens e 

execuções dos mesmos, favorecendo a idéia e o momento de sua realização. Não serão 

arquivados resíduos em acervo, apenas registros. 

 

Nesses subitens podemos verificar, também, como na chamada, a importância dada àquilo de 

que fala o trabalho (em especial o de número 1.6), denotando um interesse pelas discussões que os 

trabalhos poderiam levantar, bem como por questões relacionadas à recepção daquilo que será 

realizado, em contraposição, a meu ver, à relevância dos trabalhos como arte ou ideia de arte. 

Também seu modo de realização (números 1.2 e 1.7) era de importância por permitir maior 

autonomia em relação a financiamentos e outros comprometimentos capazes de interferir na ética 

de organização do próprio grupo.  

Finalmente, no subitem 1.8, podemos observar um interesse pelo momento de realização do 

trabalho em detrimento daquilo que dele restaria posteriormente. Em primeiro lugar por uma 

questão prática: onde e como armazenar esses "resíduos" seriam certamente um problema, e, em 

segundo lugar, talvez a própria lógica de armazenamento desses resíduos não necessariamente 

oferecesse consigo a possibilidade de afetar e de relatar as experiências vividas como poderiam 
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fazer algumas fotos ou vídeos, ainda que parcamente. O armazenamento de resíduos pode 

facilmente transformar-se em "objetos de arte" que pouco se relacionam com a experiência 

realizada e que, às vezes, mais atrapalham a capacidade de contaminação das ações do que 

colaboram com sua proliferação. Compreendo aqui que houve uma preocupação em parte do grupo 

de esclarecer esse tópico, que à primeira vista pode parecer banal, por muitas vezes serem de grande 

interesse para seus propositores esses resíduos, aquilo que poderá ser arquivado em acervo próprio, 

exibido em alguma mostra ou posteriormente comercializado. 

Aqui, poderemos observar a totalidade dos itens do subtítulo "Seleção": 

 

1. Os trabalhos serão selecionados de acordo com o discurso da organização que consta no 

quesito CONDIÇÃO. Não serão aceitos trabalhos que não utilizem a linguagem do salão. 

Este salão não pretende reconhecer a qualidade dos trabalhos enviados, mas a conexão com 

o que se propõe. 

2. Os projetos serão analisados pelo GIA. Caberá ao grupo selecionar os projetos que mais 

se identificam com a proposta. 

3. O resultado será divulgado por e-mail ou telefone. 

 

No primeiro item, é interessante notar que o salão não se pretende como uma instância de 

validação daquilo que é ou não considerado de boa qualidade na arte, ou seja, que não pretende ser 

um local de exibição e reconhecimento, como de fato são os salões tradicionais da arte, inclusive, 

alguns deles, oferecendo premiações em dinheiro para as "melhores obras", mas que o Salão de 

Maio se preocupava com o momento e a presença dos corpos na experiência proposta. Vale 

perceber como existia um desejo de que aquilo que fosse realizado estivesse em consonância ética 

com os propósitos do grupo.  

Finalmente, temos aqui o primeiro item do subtítulo "Montagem": 

 

1. Os trabalhos serão executados de acordo com o proposto pelo artista, pelo GIA – Grupo 

de Interferência Ambiental, organizador deste evento. Poderão ser executados por outros 

artistas convidados ou pelo próprio artista. Pelo caráter independente do evento, não 

arcamos com despesas de passagem, alimentação, podendo apenas fornecer estadia na 

Universidade Federal da Bahia ou em casos especiais, em nossas residências, apenas 
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durante o evento. 

 

No primeiro subitem de "Montagem", podemos observar como o grupo se preocupou com a 

presença dos participantes e, em especial, com a convivência de todos aqueles participantes na 

Residência dos Estudantes e com o próprio encontro dos participantes com a cidade de Salvador. 

Essa troca entre os que participaram tornou-se também um fator muito importante por si só, criando 

duradouras relações de amizade, além de importantes parcerias de criação, cujos desdobramentos se 

dão até hoje e estão diretamente relacionados com o desejo dos participantes de São Paulo de 

realizar sua própria experiência. 

O grupo GIA organizou-se e organizou tal edital de forma que fosse possível realizá-lo com 

poucos recursos (o grupo não contou com patrocínio ou financiamento público específico, apenas 

com alguns apoios, como da Ufba, para uso do espaço, impressão de material, etc.), a partir da ação 

dos integrantes e com a ajuda dos participantes presentes. O grupo atua em busca de uma ética 

própria, e, embora certamente já tivesse seus parâmetros e interesses específicos (o grupo existia há 

dois anos), como pudemos ver em alguns itens do edital de chamamento, foi se construindo, tanto 

se solidificando quanto se transformando, não apenas durante os dois encontros do Salão de Maio 

realizados pelo grupo (a primeira edição em 2004 e a segunda em 2005), como também, 

posteriormente, com o decorrer das mais diversas experiências de criação do grupo que (apesar de o 

grupo como um todo não mais realizar especificamente encontros de chamadas abertas como o 

Salão de Maio) permanece ativo na criação de propostas de participação coletiva nas ruas em 

parceria com outros coletivos, amigos e desconhecidos, seja em Salvador ou em outras cidades. 

O grupo GIA, em sua organização e sua ética, no ponto de vista desta dissertação, utiliza-se 

de maneira inteligente de algumas estruturas do sistema da arte, como, por exemplo, de partes do 

esqueleto de organização de um salão, sem completamente absorver sua lógica, mas conseguindo 

agir em consonância com seus desejos, enquanto promove diferenciações essenciais como a 

localização dos trabalhos nas ruas285, 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. 

                                                 
285

 Salões geralmente exibem trabalhos em locais de exposição específicos para esse fim, com exceções para algumas 

"intervenções urbanas" e "intervenções artísticas", que, na maior parte dos casos, não são o foco principal. 
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A participação de alguns futuros integrantes do EIA nessa experiência fez com que 

permanecesse 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 encontro existentes não parecia mais suficiente 

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

encontro dessa forma, com um grupo não muito grande286, 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 

conta os diferentes atravessamentos e realidades da cidade, pois a experiência de encontro com a 

cidade de Salvador (sendo para muitos a primeira viagem à cidade) havia sido intensa e bastante 

diversa 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 

diminuta, por sua curta duração, uma experiência múltipla de Salvador. 

Assim, alguns meses após a participação no Salão de Maio e a chegada em São Paulo, foram 

organizadas algumas reuniões e divulgadas através de convites entre conhecidos e possíveis 

interessados em participar da organização do encontro, e aqueles que continuaram comparecendo às 

reuniões foram se tornando membros do grupo – prática que permanece até hoje e levou o grupo a 

se autodenominar aberto. Nem todas as pessoas do grupo possuíam formação acadêmica e essas 

formações e interesses eram um tanto heterogêneos; o grupo não era composto apenas por 

estudantes (ou ex-estudantes) de artes, embora houvesse três, mas também por estudantes de 

comunicação, arquitetura e artes do circo. Em sua maior parte, já vinham realizando em conjunto e 

separadamente ações nas ruas da cidade de São Paulo, fossem elas compreendidas como arte ou 

não. 

Houve apoio do grupo GIA para a realização do encontro em São Paulo, que se deu 

especialmente através do auxílio de Luis Parras, que incentivou esse processo (e ajudou a nomear o 

grupo como "experiência imersiva ambiental", em conjunto com Floriana Breyer). Parras já estava 

envolvido com a prática de re-realização de outros trabalhos como componente do grupo PIA287, 

                                                 
286

 De acordo com o chamamento, a execução dos trabalhos seria feita por oito integrantes: Pedro Marighella, Everton 

Santos, Tiago Ribeiro, Cristiano Piton, Mark Dayves, Luis Parras, Priscila Lolata e Tininha Llanos 
287

 PIA (Programa de Interferência Ambiental). 
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como podemos confirmar com a leitura do seguinte excerto de artigo288 sobre o grupo: 

 

O PIA é uma plataforma de artistas que agrega integrantes de diferentes coletivos do Brasil 

em propostas de ação. Poderia ser considerado um coletivo temporário, que se forma em 

situações específicas a partir da eleição de ponto de encontro em determinada cidade do 

país. Ou, quem sabe, uma rede de comunicação que coloca os integrantes dos coletivos 

envolvidos em um processo de re-coletivização. 

Com mais de 10 anos de existência, ele surgiu da necessidade de reunir trabalhos de 

estudantes de arte que desenvolviam projetos em intervenções urbanas. Idealizado por Luís 

Parras, o PIA foi sempre acoplado aos eventos da UNE (União Nacional dos Estudantes), 

sendo responsável pela reunião de jovens artistas com o objetivo de executar projetos de 

intervenções já realizados nos seus locais de origem. A partir do encontro dos artistas, 

apresentam-se os projetos de ação. Cria-se um sistema de trocas de estratégias que se 

renovam em situações e contextos sempre diferentes. Deslocada do local de onde foi 

projetada, a ação é reprogramada a fim de causar reverberações em outra realidade. 

Em incursões pela cidade, os artistas discutem e propõem experiências e novas 

organizações podem ser formadas. Novos coletivos, ou novos projetos podem surgir a partir 

daí, e podem ser executados em diferentes cidades do país. 

 

4. 6.  2004 

 

Nos meses seguintes, seguiram-se várias reuniões para a constituição do grupo que 

organizaria o encontro e para decidir sobre a distribuição de funções. Muitas dúvidas surgiam pois, 

apesar de poucos integrantes terem de fato participado do Salão de Maio e compreendido como 

aconteceria a semana de imersão, esses poucos integrantes fizeram isso apenas na condição de 

propositores de ações e não como organizadores direto do encontro – o que requereria um 

envolvimento muito maior e também a participação de diversas pessoas em variadas intensidades, 

realizando diferentes funções: criação do cronograma geral do projeto, elaboração e divulgação de 

chamadas, processo de análise das propostas enviadas, criação de um cronograma de ações para a 

semana de imersão e a consequente distribuição das ações por diferentes partes da cidade capazes 

de potencializá-las, recebimento dos trabalhos,  comunicação com os inscritos, organização tanto 

das ofertas quanto das demandas de hospedagem, entre outras funções. E tudo isso sem 

                                                 
288

 Publicado no blogue PIA em 20 de dezembro de 2009. 

 (Disponível em: <http://piabrasil.blogspot.com.br/2009/12/o-programa.html>. Acesso em: jun. 2012.) 

http://piabrasil.blogspot.com.br/2009/12/o-programa.html
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financiamento algum, portanto o comprometimento e o desejo de realizar o encontro precisavam 

estar muito presentes. Em nenhum momento houve da parte do EIA uma recusa específica em 

receber dinheiro – diversas tentativas de financiamento foram tentadas em todos seus anos de 

existência. Especialmente em 2004, apenas seis meses separavam o momento de volta de Salvador a 

São Paulo e o início da semana de imersão. Ainda assim, algumas possibilidades de financiamento 

foram tentadas nesse ano, especialmente em relação a possibilidades de apoio para material gráfico, 

transporte e alimentação, entretanto nada foi conseguido. Fez-se contato com a Fundação Armando 

Álvares Penteado (Faap) – onde a própria autora desta dissertação já havia estudado artes plásticas e 

onde àquele momento estudava Floriana Breyer, outra integrante do grupo –, mas a faculdade não 

demonstrou interesse em financiar o projeto (pagar parte deste) nem em apoiá-lo (oferecer materiais 

ou serviços) em 2004, tampouco na edição seguinte, em 2005, a partir de quando não foram feitas 

tentativas nesse sentido. Em 2005 também não houve tempo hábil para inscrever-se em nenhum 

edital público – o que seria tentado diversas vezes em outras edições. 

O edital de chamamento de 2004 foi basicamente o mesmo lançado pelo grupo GIA no Salão 

de Maio. Por parte dos membros do grupo, não havia o desejo de realizar uma seleção, mas esse 

desejo, ou proposta, não foi divulgado em nenhum dos editais de chamamento para participação 

pois, como não fazíamos ideia do alcance que a chamada poderia ter, era possível que recebêssemos 

um número muito grande de projetos e, então, alguma espécie de seleção precisaria ser feita – o que 

nunca foi uma questão de simples resolução para o grupo, pelo contrário, sempre foi uma das 

questões principais, mais amplamente discutidas, foco de muitas perguntas. 

Nessas reuniões iniciais, após a chegada em São Paulo, diversas dúvidas foram levantadas por 

aqueles que estiveram presentes e pretendiam ajudar na realização do encontro sem que tivessem 

participado da experiência do Salão de Maio. A realização de um debate-apresentação do projeto, 

que aconteceu no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), pareceu a melhor forma de colocar 

em contato aqueles que já se haviam inscrito, bem como conectá-los ao grupo organizador e a 

outros interessados que estivessem presentes. Um segundo debate foi realizado com Mônica Nador 

– criadora do (Jamac), projeto colaborativo de criação no Jardim Miriam – e Daniel Lima, então 

participante do grupo "A revolução não será televisionada". Posteriormente, os debates – que 

passaram a acontecer durante todo o mês anterior ao encontro – tornar-se-iam uma importante fonte 

de contato com questões que se apresentavam e interessavam o grupo, e, através deles, eram 
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fomentadas e levantadas discussões relacionadas à criação que se expandiam em todas as direções, 

começando a apontar indicações no sentido dos interesses crescentes do grupo por questões da 

cidade que se colocavam a cada dia na semana de imersão e se aprofundavam com o passar dos 

anos. 

 

4.7 SELEÇÃO DE TRABALHOS E A CIDADE 

 

Nessa primeira edição do encontro, foram recebidas 56 propostas – o que certamente 

surpreendeu o grupo que, se por um lado receava não receber proposta alguma, por outro lado, 

receava o recebimento de propostas demais, com as quais não seria possível lidar da maneira 

desejada. Algumas táticas foram pré-elaboradas caso isso acontecesse: a disponibilização dos 

projetos na internet para que fossem realizados em outras cidades por outros interessados era uma 

delas, seguindo a prática do PIA e buscando criar mais conexões com outros grupos interessados em 

realizar semelhante proposta. Mas, embora em algumas edições a quantidade de projetos realizados 

tenha sido grande, em nenhum momento foi considerado necessário pelo grupo recusar projetos por 

esse motivo. Dessas 56 propostas recebidas, apenas uma delas não foi selecionada por seu discurso 

promover algo em torno de se contrair o vírus da aids em locais de prostituição e o grupo 

organizador do EIA não ter concordado em realizá-la por não estar eticamente de acordo com seu 

posicionamento.  

O edital não determinava de antemão que fosse escolhido um local, mas também não impedia 

que isso fosse feito. Assim, algumas propostas exigiam um local específico (em frente ao Masp, por 

exemplo) ou algum tipo de local ou situação (movimentado, calmo, silencioso) para que o trabalho 

ocorresse da maneira pretendida, enquanto outras apenas continham uma descrição da proposta e 

deixavam para o grupo organizador a tarefa de encontrar um lugar, na cidade de São Paulo, para o 

trabalho. Para possibilitar a participação de todos os interessados em todas as ações, fortalecendo a 

experiência coletiva – o que acreditávamos ser a maneira mais intensiva e fecunda de reunião e 

experiência da cidade –, buscou-se elaborar um cronograma em que as ações não acontecessem 

simultaneamente. O objetivo era que todo o grupo estivesse (ou pudesse estar) presente em conjunto 
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na construção de todas as ações, de acordo com as limitações de cada um.  

Nessa discussão acerca da distribuição das ações pela cidade, perceberam-se as diferentes 

experiências de cidade que cada um do grupo possuía, aquilo que posteriormente pude relacionar ao 

conceito de corpografia289, ou seja, o desenho que o corpo de cada um já havia feito na cidade e 

como cada uma dessas corpografias eram complementares, interseccionadas, singulares. Esse 

momento foi de grande aprendizado e troca entre os saberes de cada um sobre partes da cidade de 

São Paulo e sobre questões como deslocamento em geral, permanência, policiamento, vigilância, 

possibilidade de se conseguir ajuda ou de ser totalmente impedido de realizar a ação, possibilidade 

de troca com transeuntes, moradores de rua.  

Assim, percebia-se que até mesmo as propostas supostamente mais simples poderiam ser 

potencializadas se realizadas em um local onde respondessem a ela de alguma maneira específica 

ou inesperada, enquanto propostas que poderiam parecer densas à primeira vista ou no 

entendimento especializado da arte, às vezes, não possuíam poder algum de contaminar ou alterar 

uma situação na rua. Posteriormente, também foi interessante confrontar as experiências narradas 

ou imaginadas por aqueles que esperavam algo de algum lugar específico, que falavam de sua 

própria corpografia a respeito de um lugar específico, e observar a grande diferença que havia entre 

o que era narrado e a realização de fato, ou seja, o confrontamento da cidade imaginada ou vivida 

por um ou mais indivíduos com a cidade vivida coletivamente e em ação. 

Após a seleção dos trabalhos, a relação dos que haviam inscrito trabalhos e sido selecionados 

foi divulgada em listas de discussão, sites, blogs e na nossa rede de amigos e conhecidos. Então, 

foram-se criando grupos para a organização da semana de fato, que aconteceria na semana do 

feriado da Proclamação da República, em novembro, para que mais pessoas pudessem se ausentar 

de seus empregos e estudos. Também foi organizada a hospedagem dos que viriam a São Paulo nas 

casas de integrantes do grupo organizador ou de amigos e conhecidos. 

 

4.8 SEMANA DE IMERSÃO – 2004 
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 JACQUES, P. B., 2008 - "Corpografias urbanas”. Vitruvius. Arquitextos, ano 8, 2008. Disponível em: <http:// 

www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165>. Acesso em: .ago. 2012 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165
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A semana começou com uma festa aberta ao público e divulgada na internet, no Cuca, mesmo 

local de realização do debate, onde foram distribuídas cópias da programação e onde todos 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, algumas já 

previamente pensadas mas que precisavam 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 outras 

cidades e que se encontravam em São Paulo pela primeira vez. A negociação coletiva desse pequeno 

"bando", cujo número variava entre vinte e trinta pessoas vagando pela cidade praticamente o dia 

todo, foi uma intensa experiência de amizade, 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 companhia e medo de realizá-los sozinhas ou de circular por certas 

partes da cidade – isso nos foi relatado incontáveis vezes durante todos os anos de atuação, 

inclusive por moradores de São Paulo. 

Cerca de cinquenta ações foram realizadas – algumas não foram realizadas 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 chamava-se Retratos Gravados e consistia 

na realização de pequenas gravuras que tinham como desenho retratos dos passantes ou habitantes 

de algum lugar. Após a gravação, os retratos seriam impressos na hora e entregues às pessoas que 

posaram. O local escolhido pelo grupo organizador foi o Terminal Rodoviário da Barra Funda, pois, 

além de haver uma estação de metrô no local, o que facilitaria o transporte para ações anteriores e 

seguintes, a ideia de poder conversar com futuros ou recentes viajantes parecia se combinar 

intensivamente 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 
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local interessante; entretanto, a imagem poética das conversas com viajantes e seus retratos feitos 

desfez-se completamente enquanto se tentava realizar a ação na rodoviária. 

As pessoas que estavam filmando ou fotografando, inicialmente, foram impedidas pela equipe 

de administração e de segurança de registrar imagens, o que não comprometeria a ação e foi 

prontamente atendido. Em seguida, o grupo foi impedido 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 comercializado – 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 impedido 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 percebeu-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, algumas vezes criadas apenas 

para durar o suficiente de modo a não 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 casos, os enfrentamentos levavam ao chamamento da polícia por comerciantes ou 

passantes ou à aparição da polícia dada e uma vez à delegacia, atrapalhando e desmobilizando 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 definitivamente sabidas; elas variam, dependendo 
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de quem as pratica, como, em que lugar, em que horário. Assim, em grupo vai se construindo uma 

forma de encontrar brechas e fendas nessa aparente dureza e impossibilidade total da cidade, vão-se 

encontrando lugares e companhias com quem fica possível ir ao encontro dos desejos de criação. 

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 

pessoalmente. O objetivo de seu trabalho era colar o alvo em frente ao 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 encontrou espaço suficiente nem as condições 

necessárias para colar o alvo ali – o lugar estava cheio demais e não haveria um mínimo de tempo 

para secar antes que as pessoas pisoteassem e tudo se transformasse num amontoado de papel e 

cola. Em segundo lugar, o grupo pensou que a construção do Minhocão (Elevado Costa e Silva) 

seria alvo mais imediato de críticas e questionamentos do que a arquitetura do Copan, 

especificamente. Localizado também no centro, o Minhocão é um elevado criado e construído na 

prefeitura de Paulo Maluf290, que em muito piorou as condições dos moradores daquela região do 

centro – aumentou a quantidade de carros circulando 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 

permanecer 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 limpeza simbólica do lago apodrecido. Breyer imaginava 

que seu trabalho não seria aceito, mas o grupo 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 entrariam (ela mesma acompanhada de Flávio Machado) 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 ocorresse uma tentativa 

violenta de impedimento da ação e, por isso, organizou-se de modo a encontrar apoiadores e 
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 Idealizado quando era prefeito José Vicente Faria Lima e concretizado na prefeitura de Paulo Maluf em 1969. 
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observadores para a ação. Achando que dessa forma poderia talvez evitar algum ato de violência, 

procedeu ao recolhimento de assinaturas para um abaixo-assinado a respeito 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, talvez, 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 pequeno ou maior, que compreendiam as várias camadas de todas as forças e poderes 

que neles incidiam, assim como todas as forças e poderes que poderíamos nós incidir nesses 

espaços. 

Outra ação que foi considerada pelo grupo organizador como complexa, na reunião de 

preparação, foi a ação intitulada Celebridades Armadas, do grupo Cesvim, do Rio de Janeiro, que 

consistia 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, carabinas 

e armas de fogo em geral, em muros espalhados por diversas partes diferentes da cidade. Havia uma 

insegurança em relação ao uso da imagem 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 cartazes eram 

arrancados por passantes enquanto ainda 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 performance chamada João e Maria, proposta pelo 

grupo 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, cercado 

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 
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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 

possibilidades da cidade ou de, pelo menos, cada parte da cidade dependia basicamente de nossa 

própria experiência individual, de nossas cartografias ou corpografias individuais, que foram aos 

poucos, a partir das ações, sendo reescritas, sendo interseccionadas e, por outro lado, sendo 

completamente transformadas, testadas, flexionadas, embora em algumas vezes confirmadas ou 

expandidas, mas certamente sendo reconstruídas a partir da perspectiva coletiva, que, na maioria 

dos casos, mostra-se bastante diferente da individual.  

Nessa mesma edição do encontro, em 2004, diversos trabalhos, principalmente aqueles de 

moradores da cidade, conectavam-se à especulação imobiliária e seus efeitos em São Paulo. Entre 

eles, a ação proposta pelo grupo Bijari, que no Largo da Batata instalou um balão inflável gigante 

onde se lia "Estão vendendo nosso espaço aéreo", título da ação. Esse mesmo trabalho do grupo – 

que já havia sido realizado anteriormente no encontro chamado Zona de Ação291 e foi repetido 

durante o EIA – chamava atenção para o processo de gentrificação da região, que apenas começava, 

num momento em que poucos indícios desse processo estavam claros para a maioria da população 

(daquela região e de outras). Atualmente, dada a enorme quantidade de gentrificações estratégicas já 

concluídas e outras em processo na cidade, sua prática torna-se cada vez mais reconhecida entre 

habitantes da cidade, ainda que a palavra gentrificação não seja completamente disseminada, 

conforme nos diz Aquino, na seção 3 desta dissertação, referindo-se às entrevistas feitas por ele com 

participantes de movimentos de moradia. 
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 De acordo com matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 24 de junho de 2004, o "Zona de Ação" foi 

constituído de:  

 "Experiências, reflexões e proposições que os grupos A Revolução não Será Televisionada, Bijari, Cobaia, Contra 

Filé e Grupo Arte Callejero realizam em São Paulo procurando organizar conhecimento e experiências, bem como 

lançar um olhar sobre o território da vida cotidiana e pública. Imersos cada um na realidade de uma das cinco zonas 

da cidade, os grupos realizam workshops e ações crítico-reflexivas. Em paralelo, conversas abertas são organizadas 

pelos grupos e teóricos convidados. O resultado, que se transforma semanalmente de acordo com o desenrolar de 

seu processo, é apresentado na Galeria SESC Avenida Paulista." 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/forumculturalmundial/programacao -

interacao.shtml>. Acesso em: jul.2012.) 

 O Zona de Ação constituiu-se em importante encontro para a discussão entre os coletivos acima mencionados e foi 

promovido pelo Sesc. Desdobrou-se em trocas e discussões entre os participantes de outros grupos e indivíduos 

(como alguns integrantes do EIA, antes de ele existir), teóricos e suas ações na cidade.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/forumculturalmundial/programacao-interacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/forumculturalmundial/programacao-interacao.shtml
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Durante a ação realizada na semana de imersão em 2004, foram distribuídos panfletos e foi 

apresentado um vídeo explicando como funcionava o projeto de gentrificação da região, que foi 

iniciado, de acordo com o grupo, com a Operação Urbana Faria Lima. O Largo da Batata, 

localizado num dos principais entroncamentos da cidade no bairro de Pinheiros, onde há diversos 

pontos de ônibus e próximo a terminais de ônibus, faz parte de uma região com alta circulação de 

pessoas, que podiam dali pegar ônibus para todas as outras regiões da cidade.  

De acordo com excerto de texto do grupo Bijari, a região caracterizava-se por ser um 

 

histórico reduto da cultura nordestina, tanto sua população local quanto os serviços ali 

oferecidos que vão do comércio ao lazer estarão sendo removidos para dar lugar a mais 

alguns edifícios de espelhados. A chamada "revitalização" do Largo não leva em conta a 

cultura e hábitos ali encontrados e se apresenta como agente gentrificador aonde a 

população de baixa renda é removida.
292  

 

 

Foto 8 – Estão vendendo nosso espaço aéreo, realizada durante a exposição Zona de Ação 

 

Foto: Bijari.                                           Fonte: Site Bijari. 

 

Hoje o processo já está de certa forma consolidado, tanto pela expulsão direta de comerciantes 

para execução das reformas e implantação de novas avenidas quanto pela expulsão decorrente da 

alta dos preços dos imóveis na região, das obras para a instalação do metrô e do novo zoneamento 
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 Site do grupo Bijari (Disponível em: <http://www.bijari.com.br/indexold.htm>. Acesso em: ago. 2012) 
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em conjunto – tudo isso numa região anteriormente caracterizada pelas propriedades e comércio de 

produtos baratos e pela circulação da classe média-baixa, embora localizada na zona oeste, ainda 

muito próxima a diversos bairros ricos –, portanto, de alto interesse para os especuladores. 

Atualmente, a região está completamente transformada, tendo sido desapropriada uma grande 

quantidade de imóveis e removida grande quantidade de pessoas para a "reformulação" da área e a 

instalação do metrô, ambas intervenções que de fato expulsaram uma parte do comércio, e a região 

ainda se transforma continuamente em direção a forçadamente se aproximar da realidade de bairros 

ricos ao seu redor. 

 

Foto 9 – Praça em frente ao local onde foi realizada a ação 

 
Foto: Ricardo Cardim.            Fonte: Site Árvores de São Paulo.293 

 

Esse projeto também foi um importante fator de contato com discursos teóricos que 

questionavam o uso do espaço da cidade. O grupo Bijari é formado por ex-estudantes de arquitetura 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e estava especialmente mais familiarizado com 

esses conceitos que os integrantes do EIA, por exemplo. A realização dessa ação certamente foi 
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 Fonte: Site Árvores de São Paulo – todos os direitos reservados. 

 (Disponível em: <http://arvoresdesaopaulo.files.wordpress.com/2010/03/araucarias -no-largo-da-batata-em-

pinheiros-foto-de-ricardo-cardim-direitos-reservados.jpg>. Acesso em: ago 2012) 

http://arvoresdesaopaulo.files.wordpress.com/2010/03/araucarias-no-largo-da-batata-em-pinheiros-foto-de-ricardo-cardim-direitos-reservados.jpg
http://arvoresdesaopaulo.files.wordpress.com/2010/03/araucarias-no-largo-da-batata-em-pinheiros-foto-de-ricardo-cardim-direitos-reservados.jpg
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fundamental para a compreensão mais profunda de uma série de questões da cidade, bem como o 

desenvolvimento de táticas para ações posteriores e naquele mesmo ano. 

Outro trabalho que tratava especificamente da especulação imobiliária foi a ação de Danilo 

Volpato intitulada "Profaniza-se", uma intervenção direta sobre as placas de imobiliárias de “Aluga-

se” e "Vende-se" instaladas em imóveis da região da Pompeia, também bastante atingida pela 

especulação e vendo-se rapidamente transformada em uma região de muitos prédios, o que 

modificou completamente a vida no bairro. Frases como “blinda-se”, “cega-se”, “afana-se”, etc. 

eram coladas por cima das expressões “vende-se”, “aluga-se” ou mesmo dos telefones das 

imobiliárias impressos nas placas de imobiliárias, sugerindo as muitas outras relações implícitas nas 

negociações desses imóveis, bem como as evidentes transformações até mesmo nas relações entre 

moradores na região, com o aumento indiscriminado de grandes edifícios "de alto padrão".  

 

Foto 10 – Trabalho Profaniza-se proposto por Danilo Volpato e realizado durante EIA 2004 

Foto: EIA.                                 Fonte: Site EIA. 
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Assim, do ponto de vista da construção de um pequeno mundo temporário, onde é possível 

exercer desejos através da ação coletiva, na criação de novas conexões e pontos de fuga em 

diferentes partes da cidade, no encontro com outras pessoas e diferentes modos de vida, torna-se 

possível compreender o encontro a que chamamos EIA, ou, pelo menos, uma participação de fato 

envolvida no encontro, como uma forma potente de criação coletiva, de construção coletiva de 

práticas e conhecimentos.  

O encontro também se propõe a resistir à lógica dominante da cidade ao buscar passar mais 

tempo vivenciando diferentes experiências pouco usuais no cotidiano, ao buscar o contato e o 

encontro com diferentes pessoas e suas narrativas. Ele também de alguma forma resiste ao não 

procurar qualificar previamente qualquer ação com base nos sistemas de validação vigentes, mas 

buscando criar maneiras próprias, ainda que experimentais e por vezes equivocadas, de reflexão 

sobre o que foi realizado. Resiste certamente à lógica dominante do sistema de artes, talvez, ao não 

se utilizar de seu sistema de validação, mas ao buscar exercer as ações na cidade, deixando que sua 

realização gere as avaliações e reflexões necessárias. Porém, certamente, o aspecto mais importante 

de resistência que se pode constituir no encontro é aquele das conexões com aprendizados, táticas e 

lutas coletivas, aqueles do exercício do desejo. 

Entretanto, para aqueles que se envolvem superficialmente e apenas desejam "apresentar" seu 

trabalho como se estivessem numa "exposição a céu aberto" e/ou ficam excessivamente 

preocupados com o registro em detrimento da realização da ação, talvez não seja possível 

experimentar essa sensação nem se deixar afetar pelas ruas, pelas experiências, e pelos lugares que, 

conhecidos ou não, sempre podem oferecer novas realidades, novas formas de percepção, de 

sensação e principalmente de ação a partir de tais compreensões. Ou seja: ainda que se repita 

infinitamente aquilo que se encontra, a ação em relação àquilo pode diferenciar-se, gerando infinitas 

novas situações, ao tentar escutar e sentir seus conflitos, paradoxos, contradições. 

Assim, observamos que o entendimento da "cidade como suporte" ou do "museu a céu 

aberto", uma forma de ver a rua como uma extensão da galeria ou do museu, de algum modo evita 

entrar em contato com os vários platôs, os vários diferentes aspectos e dinâmicas da cidade, ou seja, 

observando-a a partir de uma visão da cidade como mais um lugar para a instalação de sua arte e 

não como o ponto de partida de sua criação, evitando considerar seus conflitos e diferentes 
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realidades. Até mesmo a frase "O museu é o mundo", de Hélio Oiticica294, poderia ser fonte 

(equivocada) desse entendimento. Se existe a chance de se considerar a frase em observação às 

lógicas totalizantes e globalizantes de muitas das políticas mundiais vigentes, se compreendida de 

forma desesperançosa como um modo de entender o mundo como um museu, algo congelado e 

imutável, a frase provavelmente precisaria ser: "O mundo é um museu". Entretanto, a meu ver, essa 

frase parece estar mais ligada a uma forma de dizer que a arte, ou a criação, não estão apenas no 

museu, mas estão no mundo, que se fazem no mundo, a partir do mundo, e não apenas a partir do 

museu e de sua lógica. 

 

4.9. 2005 

 

Foto 11 – Ação Higienista em frente à prefeitura 

 

 

Foto: Projeto Matilha.295                  Fonte: Site Integração sem Posse.  
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 OITICICA, H. “Programa Ambiental”. In: Catálogo da Exposição Hélio Oiticica. Rio de Janeiro, 1996, p. 103.  
295

 Fonte: Integracão sem Posse. 

 (Disponível em: <http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-10-01_2005-10-31.html>. Acesso em: jul. 2012.) 

http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-10-01_2005-10-31.html
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 Trancarua foi um grupo constituído apenas para criar ações relacionadas a questões políticas 

específicas da cidade, em especial em relação à ocupação Prestes Maia, e que durou somente 

enquanto existiu a primeira ocupação do edifício, ou seja, apenas até 2007. Seus integrantes296 

realizaram as ações de que falaremos a seguir (embora também tenham realizado outras não 

mencionadas nesta dissertação). Algumas delas aconteceram em parceria com outros grupos e 

pessoas, como o Natal na Rampa, descrito adiante, e a Ação Higienista, que convidava todos para 

se vestirem de médicos higienistas e ajudarem o grupo a "limpar" a cidade, numa crítica direta aos 

processos de gentrificação do projeto Nova Luz, sendo o questionamento da forma segregatória de 

administração da cidade seu principal foco, tendo gerado a formulação de perguntas, problemas e a 

consequente criação de ações. 

 

Foto 12 – Convite para o Natal na Rampa com imagens do então prefeito José Serra e  
do então subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo 
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 Optavam por não revelar seus nomes e, na formação inicial, utilizavam-se dos seguintes: Gira, Maria Padilha, Kate 

TrancaRua, Anjo Torto, OlhoSeco, Galax Foderox e Coração Farpado. 
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Por: Fórum Centro Vivo.         Fonte: Site Integração sem Posse. 

 

Organizado pelo grupo autointitulado "Comitê Natal na Rampa"297, a ação Natal na Rampa, 

que aconteceu em dezembro de 2005, pretendia chamar a atenção dos passantes e também, 

certamente, ironizar a obra que ali estava sendo feita, mais um exemplo de arquitetura da exclusão, 

pois pretendia nada mais do que coibir os moradores de rua a ali permanecerem com a construção 

de uma rampa muito íngreme e de textura "chapiscada" e muito áspera, desprovida de qualquer 

utilidade a não ser aquela de impedir a permanência na esquina da Av. Dr. Arnaldo com a Av. 

Paulista, essa última considerada o "cartão postal" da cidade dos negócios, onde se situam os 

principais prédios e mais importantes, como o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp), o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e ainda a maior concentração de consulados de 

toda a cidade de São Paulo. 

 

Foto 13 – Imagens da realização da ação em 17 de dezembro de 2005 

                                                 
297

 O Comitê Natal na Rampa constituía-se de: participantes do Integração sem Posse, do Fórum Centro Vivo e do 

próprio Trancarua 
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 Foto: Comitê Natal na Rampa.       Fonte: Site Integração sem Posse.

298 

 

 

4.10 ESCRACHO: PISCINÃO DO ANDREA  

 

De acordo com excerto de Ana Longoni, podemos compreender que: "'Escrache' é uma 

palavra proveniente do lunfardo – linguagem coloquial própria do Rio da Prata – que indica aquilo 

que está intencionalmente oculto e é posto em evidência; ou seja, escrachar significa ressaltar, 

colocar em evidência."299 

O escracho a Andrea Matarazzo aconteceu em frente a sua casa no bairro do Morumbi. Fez-se 

um convite para que todos comparecessem usando trajes de banho e estendeu-se uma lona azul que 

imitava uma piscina. Então diversas pessoas passaram a tarde ali, uma forma bem-humorada mas 

também muito audaciosa de chamar atenção para a política higienista que vinha sendo realizada no 

centro da cidade. No convite, lia-se: "Não consegue morar no centro? Então venha para o Morumbi, 

aqui é bem melhor." 

Andrea Matarazzo foi subprefeito da Sé durante a breve gestão de José Serra na prefeitura e, 

de acordo com matéria de André Cintra300, ficou conhecido nos meios de comunicação como 
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 Integração sem Posse. 

 (Disponível em: <http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-12-01_2005-12-31.html>. Acesso em: jul. 2012.) 
299

 LONGONI. "A intervenção criativa pela mobilização política".Sem data.  

 (Disponível em: <http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/157/pt9542701.htm>. Acesso em: ago. 2012.) 
300

 Matéria "Como Matarazzo, o homem-forte de Serra, virou ícone do higienismo" publicada em 20 de maio de 2010. 

(Disponível em: <http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=129760>. Acesso em: ago. 2012) 

http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-12-01_2005-12-31.html
http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/157/pt9542701.htm
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=129760
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higienista, em especial a partir da ação realizada em parceria entre o Fórum Centro Vivo, o grupo 

Trancarua e os moradores da ocupação Prestes Maia. Observemos o relato de Cintra acerca de 

Matarazzo: 

 

Nomeado subprefeito da Sé, o distrito mais central da cidade de São Paulo, Matarazzo fez 

da região um laboratório privilegiado de sua "faxina social". A truculência com que 

combateu moradores de rua — tentando "varrê-los" para a periferia" e inaugurando até 

obras "antimendigo" — merece um relato à parte. Mas sua empreitada, longe de se 

restringir à perseguição aos sem-teto, fez dele o maior ícone contemporâneo do higienismo 

na capital paulista. 

"Matarazzo parecia ter saudades de um centro sem catadores, sem moradores de rua, sem 

camelôs, sem inferninhos, sem bares mais heterodoxos, com uma Luz que lembrasse a 

exuberância dos anos 50. Ou seja, de uma cidade que não existe mais", ironizou o jornalista 

Mario Cesar Carvalho, em artigo recente na Folha de S.Paulo. Na opinião de Carvalho, o 

subprefeito — com o aval e o estímulo de Serra — "tentou encarnar a versão paulistana de 

Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York entre 1994 e 2002. Buscou implantar uma versão 

local do tolerância zero, que não deu certo, entre outras razões, porque São Paulo não é 

Nova York". 

Ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República no governo 

FHC, Matarazzo se aproveitou de seu ótimo trânsito entre jornalistas e forjou uma série de 

operações policiais midiáticas. Oito anos depois da saída de Paulo Maluf da Prefeitura, São 

Paulo voltava a ostentar factoides inúteis — ações que tinham efeito imediato, mas não 

atacavam efetivamente os graves problemas urbanos, como a desigualdade social. 

 

Tendo-se observado a estreita relação entre os grandes museus, centros de arte que são 

construídos com objetivos de gentrificação e vão-se espalhando e disseminando em todo o mundo, 

conforme vimos na seção anterior, torna-se simples compreender o motivo pelo qual o antigo 

subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo, assumiria a Secretaria da Cultura do Estado em 2010, mesmo 

sem ter nenhum conhecimento ou experiência na área de cultura, cargo que ocupou até abril de 

2012, quando saiu para auxiliar na nova campanha de José Serra a prefeito301 nesse mesmo ano. De 

acordo com o jornal Folha de São Paulo302, de 30 de abril de 2010, “Matarazzo é um dos principais 

quadros do PSDB. Foi ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação no governo de 
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 De acordo com matéria "Novo Secretário da Cultura do Estado de São Paulo toma posse" publicada em 23 de abril de 2012 no site Cultura e 

Mercado. 

 (Disponível em: <http://www.culturaemercado.com.br/politica/novo-secretario-da-cultura-do-estado-de-sao-paulo-toma-

posse/>. Acesso em: jul. 2012.) 
302

 Matéria "Andrea Matarazzo assumirá a Secretaria de Cultura de SP", de 30 de abril de 2010. 

  (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/728380-andrea-matarazzo-assumira-secretaria-da-cu ltura-

de-sp.shtml>. Acesso: jul. 2012) 

http://www.culturaemercado.com.br/politica/novo-secretario-da-cultura-do-estado-de-sao-paulo-toma-posse/
http://www.culturaemercado.com.br/politica/novo-secretario-da-cultura-do-estado-de-sao-paulo-toma-posse/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/728380-andrea-matarazzo-assumira-secretaria-da-cultura-de-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/728380-andrea-matarazzo-assumira-secretaria-da-cultura-de-sp.shtml
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Fernando Henrique Cardoso e secretário das Subprefeituras de São Paulo, considerado um dos 

principais cargos da administração municipal, quando Serra era prefeito.”  

 

Foto 14 – Imagens do Escracho a Andrea Matarazzo em frente a sua casa no Morumbi
303

 

Fotos: Trancarua.                    Fonte: Site Integração sem Posse. 

 

Por outro lado, podemos observar, também, que a estratégia de utilização dos centros de arte e 

museus em processos de gentrificação pode ser apenas a parte inicial de um processo bastante 

nefasto, complexo e previamente planejado. Ou, então, podemos compreender que, dadas as 

características diferentes de cada cidade, que obviamente não respondem de maneira semelhante a 

operações urbanas semelhantes, a construção de museus e centros de arte como forma de processo 

de gentrificação não se constitui plenamente eficiente em diversos casos, ou, ainda, não consolida 

os processos de gentrificação tão rapidamente quanto o esperado por aqueles que a organizam. 

Também é importantíssimo o fator da resistência presente na maioria desses casos, que atrapalha o 

                                                 
303

 Fonte: Integração sem Posse. 

 (Disponível em: <http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-11-01_2005-11-30.html>. Acesso em: jul. 2012.) 

http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-11-01_2005-11-30.html
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processo, e vê-se, então, que a instituição da violência como forma de expulsão da população pobre 

passa a ser a lógica de ação das administrações cujos objetivos são gentrificadores.  

Nesse sentido, podemos observar que, ao mesmo tempo que a Secretaria da Cultura foi 

ocupada pelo antigo subprefeito da Sé, subdivisão responsável pela administração de bairros 

centrais como a Sé e a Luz, entre outros, as subprefeituras de São Paulo foram sendo militarizadas 

uma a uma, ou seja, passaram a ser coordenadas em sua maioria por ex-coroneis e tenentes 

reformados, de acordo com matéria "A tropa das subprefeituras"304 publicada na revista Veja: 

 

O prefeito Gilberto Kassab costuma ser bastante formal no contato com os seus 

subordinados. Uma das poucas vezes em que muda de postura é quando encontra algum 

dos integrantes de um grupo especial de funcionários. Imediatamente, estanca o passo, 

enrijece a postura e leva a mão direita à testa em sinal de continência. O interlocutor acena 

com o mesmo gesto, para, em seguida, despachar com o chefe. Os alvos dessa brincadeira 

são os subprefeitos da capital. Quase todos eles já usaram farda na vida e aposentaram o 

uniforme no topo da hierarquia da Polícia Militar. 

Nos últimos anos, voltaram à ativa em uma função completamente diferente. Das 31 

regiões em que a cidade é dividida, trinta delas são hoje administradas por coronéis da 

reserva da PM. Em breve, esse número chegará a 100%. O único civil do grupo, Beto 

Mendes, encarregado de M’Boi Mirim, na Zona Sul, deve deixar o cargo nas próximas 

semanas para concorrer a uma prefeitura do interior. Seu lugar será ocupado por outro 

policial militar reformado. "Eles são muito dedicados, leais e honestos", afirma Kassab. 

"Fiz o primeiro teste em 2008 e a coisa deu tão certo que resolvi ampliar a ideia." 

[…] 

Em comum, eles encaram hoje no dia a dia atribuições bem diferentes daquelas dos tempos 

de policiais, como fiscalizar a varrição das ruas, podar árvores e tapar buracos, além de 

zelar pelo cumprimento de mais de 800 leis. Para dar conta de tantas tarefas, controlam 

verbas que podem chegar a 55,8 milhões de reais. Em troca dessa responsabilidade, eles 

têm o privilégio de poder acumular a pensão que recebem da PM, de no mínimo 7.000 

reais, com a remuneração de subprefeito, em torno de 6.000 reais. No fim do ano passado, 

Kassab reajustou em 193% o salário desses funcionários, mas o aumento foi questionado na 

Justiça e não há previsão de quando o caso será julgado. 

O trabalho nas subprefeituras é bastante complexo e movimentado. No esforço de repressão 

a irregularidades, os fiscais de algumas administrações regionais lotam com facilidade o 

talão de multas. A campeã em 2011 nesse quesito foi Pinheiros, com uma média de quase 

três autuações por dia só em relação a infrações relacionadas à Lei Cidade Limpa. 

Responsável desde outubro de 2009 por uma das mais importantes áreas, a da Sé, que 

abriga bairros como Higienópolis, Liberdade e Bom Retiro, Nevoral Alves Bucheroni, de 

62 anos, conquistou no começo deste ano um novo território. Depois que a PM ocupou a 
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 Matéria "A tropa das subprefeituras" publicada em 25 de abril de 2012 na revista Veja. 

 (Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/especiais/a-tropa-da-subprefeitura-de-sao-paulo>. Acesso em: jul. 

2012.) 
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Cracolândia, no centro, ele pôde coordenar com tranquilidade, pela primeira vez em muito 

tempo, uma operação de limpeza no local. "Antes disso, os caminhões costumavam ser 

apedrejados pelos viciados", conta. Com isso, ruas foram varridas, calçadas consertadas e 

estabelecimentos irregulares, lacrados. 

 

No blog Integração sem Posse, podemos observar o seguinte texto a respeito do Escracho a 

Andrea Matarazzo: 

 

ESCRACHO ANDREA MATARAZZO / MANIFESTO 

"Quem espera sempre cansa, viemos te escrachar" 

O subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo, merece nosso escracho!  

Desde que o ex-embaixador na Itália, Andrea Matarazzo, tomou posse, por nomeação do prefeito de 

São Paulo, José Serra, como subprefeito da Sé, ele tem levado a região central a uma guerra civil entre a 

sociedade formal e informal, contra a população de baixa renda que mora e trabalha no centro. "Adoro 

problemas", ele disse. Então tá dito!  

APARTHEID SOCIAL. Para Andrea Matarazzo, ordem, segurança e limpeza se resumem na 

higienização do espaço público e em algumas ocasiões, do espaço privado: ele expulsa e despeja 

pessoas. Andrea Matarazzo agride os camelôs, a população de rua, os catadores de materiais recicláveis, 

as crianças e adolescentes em situação de risco, as famílias de sem-teto, moradores de ocupações: a 

população de baixa renda que luta pelo seu direito de ir, vir e morar no centro.  

"Quem espera sempre cansa, viemos te escrachar" 

MORADIA. Quase seis milhões de pessoas vivem em favelas, cortiços, nas ruas, nos loteamentos 

irregulares em São Paulo. Andrea Matarazzo alimenta o absurdo, concorda e fomenta despejos, de 

forma violenta, de milhares de famílias que moram em ocupações de prédios antes vazios, e que 

abrigavam aquilo que seus proprietários preferem: ratos e baratas. Sem função social, estes imóveis, 

entre mais de > 40.000, só na região central, aguardam a valorização imobiliária da região (que já 

começou). E ainda mais: nas suas operações limpas, a poderosa comitiva do subprefeito despejou outras 

tantas famílias, confundidas com marginais, dos hotéis onde moravam no Bairro da Luz.  

O Poder Público dá nenhuma alternativa real para as famílias despejadas: as condena às ruas, aos 

galpões, às periferias da cidade, não permitindo que continuem a morar perto de seu local de trabalho, 

das escolas das crianças, das praças e da vida cultural do, também, seu centro.  

 Talvez para Andrea Matarazzo isso não seja problema, pois sua mansão no Morumbi anda bem 

valorizada. Tanto é que devolveu ao governo federal milhões de reais disponíveis para construir 

habitação para pessoas de baixa renda e agora incentiva investimentos no centro acelerando sua 

valorização.  

 "'Quem espera sempre cansa, viemos te escrachar'"
305 
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 Texto extraído do blog Integração sem Posse. 

 (Disponível em: <http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-10-01_2005-10-31.html>. Acesso em: jul. 2012.) 
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Foto 15 – Convite para o Escracho a Andrea Matarazzo, então subprefeito da Sé,  
em frente a sua casa no Morumbi 

 

Por: Fórum Centro Vivo.       Fonte: Site Integração sem Posse. 

 

Não é, de fato possível concluir de maneira satisfatória que os centros de arte e museus não 

sejam eficientes para aquilo que se pretende em termos de gentrificação, eles certamente o são 

como já foi analisado em diversas literaturas em todo o mundo acerca dessa questão. Por outro lado, 

também não se pode concluir que sejam plenamente eficientes e que, em geral, se faz uso da 

violência e das proibições (ou das leis e, consequentemente, da violência mais uma vez para que 

sejam "mantidas" ou "respeitadas" tais leis) para que os propósitos gentrificadores sejam 
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plenamente atingidos, como vem acontecendo, de forma bastante visível e nefasta, na segunda 

administração de Gilberto Kassab da cidade São Paulo e também na administração do estado de São 

Paulo por Geraldo Alckmin. 

 

4.11 SPLAC 

 

O Salão de Placas Imobiliárias (Splac) foi uma ação proposta pelo grupo organizador do EIA 

e realizada em parceria com diversos outros coletivos, como o Ateliê Coringa e o Grupo 

Antipublicidade Abusiva (Gapa306), bem como com a ajuda de diversos indivíduos e essa realização 

levou a diferentes desdobramentos. Para se compreender o início do projeto, é importante observar 

que durante a semana de imersão de 2004 houve um acontecimento que certamente disparou a 

invenção do Splac (assim como os diversos movimentos e ações antipublicidade que vinham sendo 

realizados por coletivos e indivíduos reunidos num grupo autointitulado Gapa). E foi uma ação 

chamada Martelada, enviada por um grupo que não pôde comparecer, que foi realizada pelos 

presentes durante a semana de imersão em 2004. A ação consistia em interferir nas placas de 

anúncios de empreendimentos imobiliários, apagando as informações de forma a inutilizá-las. Uma 

quantidade enorme de placas foram retiradas, pintadas e sofreram interferências ao longo de toda a 

Avenida Pompeia, local onde há uma grande quantidade de prédios sendo continuamente 

construídos e colocados à venda. No dia seguinte, entretanto, todas as placas foram repostas, 

levantando uma série de dúvidas a respeito de sua instalação e sua pronta manutenção. 

Observando a legislação, chegou-se à conclusão de que eram absolutamente ilegais, pois 

diversas leis impunham não apenas autorizações, mas também distâncias mínimas da calçada e 

várias outras exigências que eram visivelmente desrespeitadas: como a de não atrapalhar a visão dos 

motoristas nem a circulação dos pedestres. Assim, compreendeu-se legítima a ação de retirá-las e 

dar-lhes algum outro uso. E fez-se uma chamada pública para o Salão de Placas Imobiliárias. 

O Splac propunha três dias de ação durante o fim de semana. No primeiro dia (uma sexta-feira 
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 Sigla "guarda chuva" de pessoas ou projetos que queriam manter sua anonimidade sem comprometer a sua inscrição 

em um contexto/discurso. A idéia era que qualquer um pudesse usar dentro do contexto antipublicidade da época.  
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à noite), o objetivo era recolher o máximo de cavaletes com propagandas imobiliárias irregulares de 

"novos empreendimentos" imobiliários da Avenida Pompeia e região, na zona oeste de São Paulo, o 

que foi realizado em grupo. As placas foram removidas e levadas por aqueles que compareceram ao 

chamado até o Ateliê Coringa, localizado também na zona oeste. No dia seguinte, um sábado, foram 

efetuadas as alterações e/ou trabalhos artísticos sobre e com as placas retiradas no espaço cedido 

pelo Ateliê Coringa. No último dia de ação, um domingo, foram expostas numa praça pública na 

Rua Cornélia. No total, foram retiradas, transformadas e expostas cerca de oitenta placas, que se 

transformaram em pinturas variadas, muitas pequenas casas, uma espreguiçadeira, uma jukebox 

improvisada. 

 

Foto 16 – Desenho, parte do chamamento para a retirada e intervenções nas placas 

Por: Chico Linares.                      Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Em setembro do mesmo ano, ou seja, dois meses depois, os cavaletes de anúncios 

imobiliários foram proibidos307 na cidade pelo prefeito José Serra, medida que ficaria valendo a 

partir de outubro com a alegação de que havia denúncias de corrupção relacionadas a essa prática. 

Mas essa proibição, que hoje também pode ser vista como um prenúncio da Lei Cidade Limpa 
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 Matéria: "Prefeitura proíbe cavaletes de anúncios imobiliários", do Estado de São Paulo, 10 de setembro de 2005. 

 (Indisponível . Acesso em 2010.) 
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tornada vigente na administração do prefeito Gilberto Kassab, em vez de conseguir retirar 

totalmente as placas imobiliárias das ruas, calçadas, canteiros e outros locais proibidos, levou a uma 

situação ainda mais complexa que se dissemina por diversas outras cidades e pelas ruas de São 

Paulo, mesmo havendo a Lei Cidade Limpa (que proíbe outdoors e limita diversas formas de 

publicidade, incluindo o tamanho do nome de um estabelecimento comercial): o surgimento de um 

tipo de trabalho tão mal remunerado quanto insalubre – o de segurar placas durante todo o dia nas 

ruas e esquinas da cidade para que possam continuar existindo, mesmo com a proibição.   

Posteriormente, o coletivo Elefante utilizou-se dessas mesmas placas para realizar uma 

"barricada simbólica" com o intuito de resistir à invasão da polícia para despejar a Ocupação Plínio 

Ramos, citada na seção 3. Esse despejo foi especialmente violento, infringindo os direitos humanos 

de diversas formas, de acordo com dossiê realizado pelo Fórum Centro Vivo, segundo o qual a 

polícia usou spray de pimenta contra muitas pessoas que estavam sentadas no chão, em frente à 

ocupação.  

De acordo com vídeo do grupo, intitulado Barricada Dignidade308, "o objetivo era uma 

imagem que ocupasse a grande mídia e o espaço público confrontando a iminente invasão da 

polícia" e que continua afirmado "se as autoridades fossem invadir a ocupação, teriam de investir 

contra a dignidade", o que de fato aconteceu. Ainda segundo o vídeo, "a barricada original foi 

apreendida pela polícia durante a desocupação do edifício na rua Plínio Ramos".  

A partir desse relato encontrado no vídeo, é importante notar que a criação de imagens e 

situações que pudessem atrair a grande mídia para o que acontecia nas ocupações foi algo de intensa 

preocupação dos artistas que se envolveram nesse processo e não se dava em busca de mera 

divulgação do próprio trabalho, mas sim como uma forma de fazer com que a mídia fosse obrigada 

a falar de algo que não pretendia, motivo pelo qual tentavam produzir imagens que não pudessem 

ser ignoradas pelo meios de comunicação ou que neles entrassem acidentalmente. Também é 

importante lembrar que, apesar de haver diversos escritos, matérias e artigos publicados em blogs e 

em canais de notícias independentes ou menores, a grande mídia – como emissoras de televisão e 

jornais – praticamente ignorava o assunto e, quando esse aparecia, era geralmente tratado de forma 

a culpabilizar e atacar os próprios moradores e não a política de gentrificação que acontecia (e se 
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 Vídeo Barricada Dignidade, de 2005/2006. 

 (Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ZTlu2mIZuFw> visto em julho de 2012) 
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intensifica nos dias de hoje) no centro de São Paulo. (Um grupo que entendemos atualmente fazer 

boa utilização dessa tática de subversão e desvio dos meios de comunicação é o grupo Frente 3 de 

Fevereiro, com as aparições que já obtiveram de frases como "Know-Go Area", "Brasil Negro 

Salve" e "Onde estão os negros?" em diversos meios de comunicação em diversos e importantes 

jogos de futebol no Brasil e no mundo.309) 

 Essa forma de tentar desviar os meios de comunicação foi algo que, de alguma forma, com a 

mobilização dos moradores, dos artistas e do próprio movimento, em conjunto, foi sendo aos 

poucos conseguido – ainda que não seja possível afirmar que foi de fato conseguida – à medida que 

figuras importantes da cultura passaram a visitar a ocupação e demonstrar apoio a ela, como José 

Mindlin e Aziz Ab'Saber, que doa livros para a biblioteca. Segundo Ab'Saber: "É inusitado um lugar 

de invasão ter uma biblioteca deste tamanho e tão bem organizada". Se a palavra invasão hoje, pelo 

menos no âmbito daqueles que apoiam as ocupações e sua legitimidade, já soa estranha, certamente 

isso é fruto de uma luta conjunta de várias pessoas, tanto do movimento e da ocupação, como 

também daqueles que com elas se envolveram, buscando formas de compreender a legitimidade 

dessa luta, assim como sua importância e necessidade para que diversos problemas de fato da 

cidade (esses sim, os problemas, e não a população pobre: como questões de transporte, trânsito, e 

poluição, para citar alguns exemplos) pudessem ser até minimizados. Por exemplo, uma melhor 

distribuição das pessoas pela cidade seria possível com a ocupação do centro por parte da população 

que se aglomera nas periferias de modo a diminuir a quantidade de deslocamentos.  

Posteriormente, novas placas com a mesma palavra Dignidade foram refeitas e levadas para a 

Ocupação Prestes Maia, outra das citadas na seção 3, que também sofreu despejo durante a 

administração de Gilberto Kassab, também localizada no bairro da Luz, em direta relação com o 

projeto de gentrificação chamado Nova Luz. 

 

4.12 SEMANA DE IMERSÃO - 2005 

 

                                                 
309

 Para mais informações, conferir site do grupo Frente 3 de Fevereiro.  

       (Disponível em: <http://www.frente3defevereiro.com.br/>. Acesso em: jul. 2012) 
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Em 2005, realizou-se nova semana de imersão, precedida por um mês de debates – que 

aconteciam semanalmente em São Paulo no mês anterior à semana de imersão –, em que foram 

discutidos diversos temas que nos auxiliariam a pensar a cidade e a relacionarmos esta com as 

ações. Nabil Bonduki foi convidado para falar de reforma urbana, num desejo de aprofundar a 

discussão sobre as questões da cidade. Também foram convidados o grafiteiro Rui Amaral e o grupo 

de pixadores Pigmeus para discutirem relações entre criação, legalidade e a rua; Mário Ramiro e 

Gavin Adams, que debateram acerca de ética e práticas artísticas; além da fala de Euler Sandeville, 

que posteriormente integraria o grupo organizador do EIA. Os debates tinham o objetivo de 

aproximar questionamentos que entrecruzavam a cidade, a criação e as ações, de forma que 

pudessem ser de friccionados com as propostas de ações enviadas.  

Nesse ano, também houve um aumento considerável na quantidade de trabalhos inscritos, 

cerca de setenta projetos, sem que nenhum deles fosse recusado pelo grupo organizador, que 

também se ampliou em integrantes durante o Splac. Por mais difícil que fosse a realização de tantas 

ações de uma só vez em programações de uma semana, que por vezes se estendiam por até dez dias 

– e que invariavelmente levavam a demissões e abandonos de empregos (precários) dos integrantes 

todos os anos para que fossem reobtidos no ano seguinte e, às vezes, perdidos novamente – o fato é 

que não parecia ser possível saber de antemão, ou seja, antes de realizar a ação, se ela de fato seria 

potente. Entretanto, nesse ano, a grande quantidade de projetos executada levou o grupo a 

questionar o formato e a dificuldade na organização do encontro, que começaram a prejudicar o 

aspecto da convivência e da dedicação a cada ação.  

Diversos trabalhos, da mesma maneira que no ano anterior, traziam interessantes 

questionamentos, tanto no sentido de apontar as limitações da cidade, as impossibilidades de 

convivência, como também naquele de apontar caminhos para as possibilidades fecundas de 

criação, de encontro.  

Uma das ações realizadas de forma a mostrar justamente as limitações e as contradições da 

política vigente no centro da cidade, enquanto apontava para um exercício das possibilidades do 

espaço do prédio onde fica a prefeitura e certamente levou a um estado de corpo de experimentação 

micropolítica muito singular foi a ação realizada por Mariana Cavalcante e chamada de Imperfeito. 

Mariana Cavalcante entrou no prédio da prefeitura toda vestida de preto, usando um gorro na 

cabeça e, sob os braços, levando uma faixa enrolada que perguntava: "Quem representa o povo?", 
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no que foi acompanhada por alguns integrantes do EIA e amigos que permaneceram dentro do 

prédio, mas afastados dela. Um vez dentro, Cavalcante abaixou seu gorro, que se transformou numa 

máscara de esqui, cobrindo todo o seu rosto, e levantou o cartaz também negro com a pergunta, 

cartaz este que permaneceu sustentando durante cerca de 40 minutos, tempo durante o qual diversos 

policiais fizeram uma barreira em frente ao portão principal da entrada do edifício, para que ela não 

fosse vista pelo lado de fora, onde também acontecia uma manifestação da luta por moradia. Dois 

policiais (um feminino e um masculino) passaram a tentar convencê-la a sair através de uma 

conversa calma, educada e desmobilizadora, que durou o tempo que Cavalcante conseguiu sustentar 

seus braços sem se mexer, sem responder às suas sutis mas polidas provocações, como se não os 

ouvisse, até que seus braços começaram a tremer quase imperceptivelmente e ela finalmente deixou 

o prédio, assim como alguns integrantes do EIA que permaneciam discretamente espalhados pelo 

prédio do lado de dentro e muitos outros do lado de fora. Essa ação, que também trazia algumas 

preocupações e questões a respeito de como poderia ser impedida, talvez violentamente, 

especialmente por Cavalcante estar com o rosto coberto e dentro de um lugar onde a segurança é 

certamente reforçada em relação a outras partes da cidade, trouxe muita tensão, em especial para 

ela. 

 

Foto 17 – Imperfeito: ação de Mariana Cavalcante dentro do prédio da prefeitura de São Paulo 
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Foto: Ôlho Seco               Fonte: Gira-me 

 

Logo em seguida, foi realizada uma ação enviada por Clarice Pinheiro e que consistia em 

amarrar pequenos barquinhos de papel a uma árvore com fitinhas do Senhor do Bonfim enviadas 

pela proponente. Essa ação tomou um novo significado quando se estendeu um pouco mais o tempo 

em que ela ocorria e se relacionou a um momento e à criação de um espaço, ali bem próximo da 

prefeitura, onde foi capaz de criar fortalecimento e ressonância novamente, quando fomos 

acompanhados por alguns passantes, moradores de rua ou algumas crianças numa experiência 

simples mas repleta de delicadezas que nos mostravam as ainda tantas brechas e fendas presentes na 

cidade, na invenção de relações entre pessoas. 

 

4.13. 2006: OCUPAÇÃO PRESTES MAIA E O BAILE DOS ESPANTALHOS 
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Nesse ano, antes da semana de imersão (que ocorreria em dezembro) aconteceram duas ações 

consideradas bastante significativas pelo grupo, o Baile dos Espantalhos, em 27 de março de 2006, 

e nossa controversa participação na Virada Cultural com o evento Interrogacidade, que aconteceu 

pouco depois em 20 de maio de 2006 e que se concluiu com a ação Cortejo Fúnebre, essa última 

realizada com o grupo Trancarua. 

Para falar do Baile dos Espantalhos, ação realizada em 27 de março de 2006 pelo EIA no 

edifício da Ocupação Prestes Maia – que havia sido inicialmente ocupado em 2002 pelo Movimento 

sem Teto do Centro (MSTC) –, é necessário nos reconectarmos a todos os acontecimentos 

macropolíticos referidos na seção 2 desta dissertação. São Paulo passa(va) por um intenso processo 

de gentrificação e, se a Ocupação Prestes Maia havia recebido apoio durante a gestão Marta 

Suplicy310, a partir da mudança, com a gestão de Gilberto Kassab, sofreu ameaças de reintegração 

de posse até sua concretização em 7 de julho de 2007, quando o Edifício Prestes Maia sofreu o 

despejo definitivo. Seus antigos moradores (cerca de 470 famílias, a maior ocupação vertical da 

América Latina, na época) se dividiram entre novas ocupações e casa de parentes na periferia de 

São Paulo, no interior de São Paulo e talvez em outros destinos desconhecidos, bem como houve 

retorno de alguns para suas cidades de origem, possibilitado pelo que Fernandes311 chamou de 

cheque-despejo – insuficiente para o pagamento de aluguel em qualquer lugar da cidade por mais 

que poucos meses. 

O processo de envolvimento de diversos artistas com a ocupação se deu inicialmente a partir 

de processos de Fabiane Moraes Borges, a princípio com moradores de rua e posteriormente com a 

ocupação.312 Daí em diante, estreitou-se o contato de artistas com a ocupação e seus moradores em 

2003, quando aconteceu uma espécie de exposição realizada dentro da ocupação, organizada 

também por Tulio Tavares e chamada de Arte Contemporânea no Movimento Sem Teto do Centro 

(ACMTSC), movimento de luta por moradia responsável pela ocupação do edifício à época313. A 

exposição teve bastante repercussão nos meios de comunicação tradicionais e abriu espaço para 

uma luta que começava a se travar na tentativa de evitar a ameaça de reintegração de posse, a favor 

de Jorge Hamuche, que estava em dívida com prefeitura, conforme poderemos observar no excerto 

                                                 
310

 Que auxilia a ocupação enviando um caminhão para o auxílio na remoção de enorme quantidade de lixo que se 

encontrava alagada em seu subsolo. 
311

 FERNANDES, 2009. 
312

 Esse processo é detalhadamente contado em seu livro Domínios do Demasiado. 
313

 Atualmente, o edifício encontra-se novamente ocupado, entretanto, agora pela Frente de Luta por Moradia (FLM). 



 

182 

abaixo: 

 

Há mais de 27 anos, o proprietário do imóvel ocupado na Avenida Prestes Maia, Jorge 

Nacle Hamuche, dono da Axel Empreendimentos Imobiliários, não paga os impostos do 

local. A dívida soma atualmente R$ 4.950.412,00. Em 2002, o prédio já havia sido ocupado 

e estava abandonado há mais de 10 anos. Uma ordem judicial de 2007 despejou os então 

ocupantes, 438 famílias. O não pagamento dos impostos e o abandono do imóvel 

seguiram.
314 

 

Sobre a realização dos sábados culturais, era uma forma de criação de um ponto de contato e 

diálogo entre moradores da ocupação e aqueles que gostariam de apoiá-la ou pelo menos conhecê-

la. Desse modo, muitas pessoas que anteriormente jamais visitariam a ocupação espontaneamente 

passaram a fazê-lo, passaram a participar e a se envolver inclusive na criação de atividades e 

programações, ainda que estas dificilmente conseguissem envolver a multiplicidade dos moradores 

e dos visitantes. 

Assim, a Bienal de Havana, como os sábados culturais (ou encontros semanais na ocupação 

em que cada pessoa ou grupo realizava algum tipo de atividade: mostra de filmes, apresentação de 

música, dança, performance, conversas, debates, festas e diversos outros tipos de atividades, que 

também levaram a manifestações, protestos e até ao fechamento total da Avenida Prestes Maia, 

localizada no bairro da Luz, causando um enorme congestionamento na cidade). O objetivo, além 

de ser ponto de contato, além da própria experiência de convivência, era também aquele de criar foi 

uma maneiras de deslocar as notícias da ocupação do Prestes Maia dos cadernos policiais para os 

cadernos de cultura, o que, em certa medida, foi obtido com diversas manifestações públicas de 

apoio de políticos, artistas e pesquisadores conhecidos, bem como visitas e doações de livros para a 

biblioteca organizada por Seu Severino e sua mulher Roberta. 

Muito do que foi realizado nesse período está de alguma forma contido no blog "Integração 

sem Posse", nome dado por Yili Rojas e os Dragões da Gravura) presente em uma gravura. 

Integração sem Posse pode ser compreendido como um grupo bastante aberto e fluido, constituído 

                                                 
314

 Matéria intitulada "Alunos de Artes Cênicas apoiam ocupação em prédio da Prestes Maia" assinada por Mariana 

Queen Nwabasilli na edição de n
o
 397, julho de 2012. 

 (Disponível em: <http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/05/alunos -de-artes-cenicas-apoiam-ocupacao-

em-predio-da-prestes-maia/>. Acesso em: jul. 2012.) 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/05/alunos-de-artes-cenicas-apoiam-ocupacao-em-predio-da-prestes-maia/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/05/alunos-de-artes-cenicas-apoiam-ocupacao-em-predio-da-prestes-maia/
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de pessoas que ativamente contribuíram para a realização de alguma parte do que ali se encontra 

representado, bem como de propostas, fotos, textos, vídeos e também da própria proposição e 

organização do blog e de muitas outras atividades, o que era feito em grande parte por Mariana 

Cavalcante, mas também por diversas outras pessoas. Esse blog pode ser visto como excelente 

forma de comunicação das diversas ações realizadas nesse período, por conseguir mantê-las em 

contexto e em direta relação com a luta de onde partem. 

Tais encontros acabaram levando a um convite para a participação na IX Bienal de Havana 

(uma bienal sem muitos recursos que segue lógica bastante diferente de eventos regulares de artes 

como a Documenta de Kassel na Alemanha, a Bienal de Veneza ou até mesmo a Bienal de São 

Paulo no Brasil). Impossibilitados de arcar com os custos da viagem, tanto a própria bienal quanto 

os artistas, foi proposta a realização de uma cerimônia chamada Bienal de Havana – Território São 

Paulo, cuja “abertura” foi realizada no subsolo do edifício Prestes Maia, e o Baile dos Espantalhos 

(ação de dois dias de duração um primeiro dia de confecção dos bonecos com os presentes no 

edifício) e um baile de abertura com os bonecos confeccionados. 

A confecção dos espantalhos foi uma forma de aproximar dois mundos diferentes – o dos 

integrantes do EIA ao dos moradores (principalmente crianças e mulheres) durante sua confecção –, 

propiciando conversas, trocas e contatos. O Baile, que convocou participações musicais de todos 

que desejassem tocar seus instrumentos (levando inclusive alguns instrumentos simples e 

confeccionados pelo próprio grupo para distribuição na hora), foi um maracatu improvisado em que 

foi possível reunir tanto moradores da ocupação quanto seus visitantes. Entre outras diversas 

possibilidades de interpretação, os espantalhos uma maneira simbólica de buscar “espantar” a tropa 

de choque a possibilidade do despejo através de uma ação (a construção e a utilização dos bonecos 

para o baile) que fosse capaz de integrar moradores e não moradores do edifício.  

A experiência de tantos coletivos e artistas na Ocupação Prestes Maia certamente foi um 

momento de grande transformação para todos que dela participaram, seja para aqueles que se 

envolveram diretamente com as lideranças do movimento e na organização dos encontros e toda a 

sua complexidade, como era o caso de muitas pessoas, seja para aqueles que conviviam apenas com 

os moradores nos encontros aos sábados, como era o caso do grupo EIA. Não se pretende, portanto, 

nesta dissertação, abarcar a totalidade de processos longos, complexos e intensivos como esse, 

sendo apenas um pequeno recorte pessoal. 
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4.14 INTERROGACIDADE E VIRADA CULTURAL 

 

O Interrogacidade foi a realização de um projeto que já havia sido anteriormente pensado 

pelo EIA e era compreendido, a princípio, como uma mostra dos vídeos contendo as ações 

realizadas em 2004 e 2005 e que, como a maioria das ações, deveria acontecer na rua. Surgido o 

convite através do Centro Cultural São Paulo (CCSP) – com quem já havíamos realizado parcerias, 

trabalhos e debates no ano anterior – para participar da Virada Cultural, após muitas discussões 

entre os componentes do grupo organizador e também deste grupo com outros coletivos e artistas, 

decidiu-se participar de forma a tentar desviar o propósito do evento, realizando o Interrogacidade, 

que aconteceu em 20 de maio de 2006, e terminou com a ação Cortejo Fúnebre. Realizado em 

parceria entre EIA e Trancarua e contando com a participação de moradores da ocupação, o Cortejo 

Fúnebre convidava315 a todos para uma saída da Praça Paulo Duarte (próximo ao Largo São 

Francisco, também na Luz) – onde aconteceu o Interrogacidade, já citado nesta seção –, indo em 

direção à prefeitura, também no centro.  

O Cortejo surgia exatamente como um questionamento a respeito da ideia de que o centro da 

                                                 
315

   Convite: 

 NESTE DOMINGO, DIA 20/11 CONVIDAMOS PARA A AÇÃO 

 "CORTEJO" 

 

 LAMENTAREMOS A MORTE DO CENTRO DE SÃO PAULO 

 EM NOME DA "REVITALIZAÇÃO" DO CENTRO, A PREFEITURA DE SÃO PAULO 

 TIRA A VIDA DA CIDADE EDE MILHARES DE PESSOAS 

 SEM-TETOS, MORADORES DE RUA, CATADORES, CARROCEIROS, CAMELÔS 

 ESTÃO SENDO PRIVADOS DE SEU DIREITO À CIDADE 

 .... 

 AÇÃO SIMBÓLICA APÓS O EVENTO "VIRADA CULTURAL" 

 EM CORTEJO,CAMINHAREMOS DA OCUPAÇÃO PRESTES MAIA ATÉ A PREFEITURA 

 .... 

 VENHA DE PRETO, TRAGA VELAS 

 PARTICIPEDESTA PERFORMANCE COLETIVA 

 .... 

 DOMINGO, DIA 20/11, ÀS 17H 

 AV. PRESTES MAIA, 911 

 .... 

 EIA - Experiência Imersiva Ambiental 

 Tranca-RUa 

 Disponível em: <http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-11-01_2005-11-30.html>. Acesso em: jul. 2012.) 

http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-11-01_2005-11-30.html


 

185 

cidade estivesse "morto" para necessitar de uma "revitalização" e também questionava os 

investimentos em cultura concentrados naquele único dia da Virada Cultural, em detrimento de 

atividades ao longo do ano – cujo objetivo e foco podem ser entendidos como sendo exatamente a 

publicidade da região central para a classe média.  

Compreendendo o sentido da Virada Cultural, graças a longas e intensas discussões das quais 

participavam todos os coletivos e indivíduos que compartilhavam as questões e ações do Integração 

sem Posse, e ciente do sentido político de querer aproximar a classe média de um centro que em 

nada se parecia com a região da Luz no dia a dia – ou seja, um centro higienizado, altamente 

policiado e preparado para o consumo da classe média –, decidimos realizar uma ação que pudesse, 

de alguma forma, desvirtuar ou desviar, ainda que minimamente, as funções e os objetivos da 

Virada Cultural.  

 

Foto 18 – Imagens do Cortejo Fúnebre 
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Fotos: Isaumir Nascimento.           Fonte: Site Integração sem Posse.316  

 

Foi importante a escolha da Praça Paulo Duarte como ponto de partida importante para tais 

ações, por se tratar de um local (próximo ao Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP) 

onde moravam e ainda moram nas ruas muitas pessoas. Atualmente essa praça está cercada de 

grades com lanças, como podemos observar no excerto de artigo317 abaixo, assinado por Kleber 

Luiz Zanchim (29 anos, doutor em direito pela USP e advogado, é diretor do Viva o Centro e 

professor universitário) e Paulo Doron Rehder de Araujo (29, doutor em direito pela USP e 

advogado, é professor da FGV-SP), no qual afirmam seu descontentamento com a presença dos 

moradores de rua na região: 

 

                                                 
316

 Disponível em: <http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-11-01_2005-11-30.html>. Acesso em: jul. 2012.) 
317

 Artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, na seção Tendências/Debates, intitulado "Os donos do largo de São 

Francisco", em 26 de junho de 2012. 

 (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1110470-tendenciasdebates-os-donos-do-largo-de-sao-

francisco.shtml>. Acesso em: jun. 2012.) 

http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-11-01_2005-11-30.html
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1110470-tendenciasdebates-os-donos-do-largo-de-sao-francisco.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1110470-tendenciasdebates-os-donos-do-largo-de-sao-francisco.shtml
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A ampla calçada em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, tem 

donos: por volta de 30 pessoas acomodam suas roupas e colchões ao longo das paredes da 

faculdade e ocupam a área por todo o dia.  

À noite, somam-se mais umas 50, cada qual com seu espaço. O histórico Território Livre – 

palco de manifestações das mais importantes, como a leitura da Carta aos Brasileiros em 

1977, marcando a reação contra a ditadura militar – vive hoje uma esquizofrenia: é uma 

área pública, mas foi apropriado por indivíduos sem propriedade.  

Diariamente, às 7h da manhã, o cenário se repete: lixo, dejetos e dezenas de pessoas 

amontoadas em suas últimas horas de sono.  

Perto das 8h, a prefeitura passa com seu caminhão de água de reúso, despertando-as e 

retirando restos de alimentos e outras misturas.  

Seco o chão, parte do grupo retorna e parte se distribuiu pelas calçadas laterais, como a da 

frente do prédio histórico da Fecap.  

O dia passa numa sequência de mendicância, brigas eventuais e até consumo de drogas. Ao 

anoitecer, como numa cena de "Ensaio Sobre a Cegueira", um contingente enorme se reúne 

à espera da doação de alimentos para retomar o ciclo: lixo, dejetos e aglomeração 

madrugada à dentro até que a água da manhã venha para lavar tudo.  

O texto parece frio e cruel, mas traduz a rotina de um dos locais mais importantes da 

história de São Paulo -- e também de outros, como a praça da Sé, o largo São Bento e o 

entorno da BM&F Bovespa.  

Estranhamente, não se fala disso.  

Talvez por medo da acusação de preconceito, "higienismo" ou outros "ismos" destinados a 

desqualificar o orador em vez de debater argumentos. Seja como for, uma coisa é fato: 

ninguém em sã consciência pode achar que a situação de rua é normal ou aceitável. 

 

Organizamos, em parceria com os moradores do local, bem como passantes e artistas de rua 

do Centro, um encontro em que foram exibidos os vídeos e ações realizados pelo EIA, enquanto 

também aconteciam performances e outras ações. Mantinha-se um microfone aberto durante grande 

parte do encontro, que era utilizado para anunciar o cortejo, e por todos que quisessem manifestar-

se, inclusive questionando as práticas da prefeitura a todo momento. Uma multiplicidade de 

pessoas, entre moradores de rua, artistas e muitos desconhecidos, puderam entrar em contato uns 

com os outros e participar de forma intensiva dos questionamentos levantados, ainda que essa 

participação no encontro que promovíamos fosse muito menor do que aquela de pessoas que se 

aglomeravam para ver as grandes atrações da Virada Cultural. 

Não é possível chegar-se à decisão universal sobre se a participação no encontro realizado 

pelo EIA durante a Virada Cultural é definitivamente uma forma de desvio dos propósitos do 
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evento ou se ela se constitui um equívoco e uma forma de captura. Talvez seja importante entender 

que ela talvez tenha sido ambos, tanto um desvio quanto uma forma de captura. Para os 

participantes do EIA e para aqueles que participaram e com quem tivemos a chance de conversar 

sobre o encontro na Virada Cultural, foi sentida a potência de um desvio, entretanto, sempre haverá 

aquilo de mais concreto que há em se ter participado de uma ação dentro da Virada Cultural, cujos 

objetivos são justamente esses, o de propagar a ideia de que o centro é um local democrático, onde 

tudo acontece pacificamente, quando, na verdade, há uma luta e uma resistência muito grande 

contra esse mesmo processo que quer se colocar como o responsável por essa suposta democracia, o 

projeto Nova Luz, no caso. Assim, talvez a ideia de que tenha sido um desvio só se dê para aqueles 

que ali de fato estiveram presentes e com os quais o grupo teve a chance de conversar a respeito, e 

no âmbito das questões macropolíticas da cidade ele não passe de mais um componente de 

gentrificação. 

 

 

 

Foto 19 – Vista superior do evento Interrogacidade durante a Virada Cultural 
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Foto: EIA                Fonte: blog EIA.  

 

 Por outro lado, não existe alguma potência em se estar dentro de um evento como esse, 

multiplicando seus discursos? Deve-se evitar a participação ou o simples comparecimento em 

qualquer situação que ofereça a possibilidade de captura? Ou deve-se experimentar? Certamente 

não existe resposta correta, e a decisão do grupo EIA foi pela tentativa de desvio. Assim, se 

podemos entender que não seria possível criar um "resistenciômetro", ou seja, uma medida 

universal ou ciência exata capaz de determinar de fato qual é a contribuição predominante que essa 

ação traz, como lidar com essa ambiguidade? Esta dissertação não possui as respostas para tais 

perguntas. 

Observemos que não existe possibilidade de se estar fora do capitalismo, sendo essa ideia 

parte do próprio sentido do conceito capitalístico, usado por Deleuze e Guattari quando tratam de 

países e sistemas que não se consideram capitalistas a priori, mas que, ainda assim, estão 

completamente imbricados no sistema capitalista: 

 

Guattari acrescenta o sufixo "ístico" a "capitalista" por lhe parecer necessário criar um 
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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 sociedades, 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 [...].
318 

  

Compreenderemos aqui, portanto, que as discordâncias e conflitos a respeito dessa 

ambiguidade precisam ser mantidas e sustentadas para que se mantenham também as 

multiplicidades de vozes acerca delas. Assim, não buscaremos criar um falso consenso, uma falsa 

possibilidade de síntese a um único termo definitivo capaz de criar uma verdade a respeito da 

preponderância do desvio dos objetivos da Virada Cultural ou da captura que ela poderia fazer para 

si da totalidade do encontro. 

 

4.15 SEMANA DE IMERSÃO (2006) 

 

Nesse ano, para que não houvesse o mesmo sobrecarregamento dos organizadores, como 

havia acontecido no ano anterior, de forma que pudesse comprometer a capacidade de envolvimento 

dos presentes em todas as ações, decidiu-se novamente por não realizar uma seleção para reduzir 

esse número, e, sim, buscar criar uma possibilidade de envolvimento por parte de quem enviasse 

propostas de ação, de modo que eles mesmos também pesquisassem e se interessassem por 

diferentes regiões da cidade, escolhendo o local onde gostariam de realizar sua ação a partir de 

bairros da cidade previamente escolhidos pelo grupo organizador, que a princípio não precisaria 

mais se encarregar da tarefa de distribuir as ações pela cidade. 

Foi criada, então, uma página em nosso blog, que foi alimentado com algumas informações a 

respeito dos bairros, para que assim os participantes pudessem fazer perguntas, comunicar-se entre 

si e envolver-se mais ativamente na criação a partir dos lugares dados. Para cada lugar, escolheu-se 

também um ponto de encontro e de partida, colhendo informações de pessoas que morassem ali e o 

conhecessem e pudessem também nos auxiliar encontrando brechas e possibilidades de realização 
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das ações de forma mais potente que nós mesmos, que éramos visitantes e havíamos feito o contato 

com eles alguns meses antes. Esses lugares foram o Terreiro do Pai Josias em Diadema; a 

Associação Internacional de Interesse à Humanidade, uma associação comunitária no Jardim Irene; 

o Centro Cultural da Juventude (CCJ) (um centro cultural público como o CCSP mas menor e 

recém-inaugurado à época) na Vila Nova Cachoeirinha; e, no centro, o Ay Carmela!, prédio onde se 

reuniam alguns indivíduos e grupos relacionados a movimentos políticos e culturais, como o Centro 

de Mídia Independente (CMI) e o Fórum Centro Vivo. 

A participação e o envolvimento anteriores à semana, imaginados pelo grupo organizador, não 

aconteceram da forma prevista. Não houve muita comunicação a partir do blog e as propostas 

recebidas, em sua maioria, não estavam especificamente baseadas nos locais propostos, talvez pela 

insuficiência de informações no blog para aqueles que não conhecem a cidade, talvez por outros 

motivos. Assim, novamente as ações precisaram ser distribuídas na cidade pelo grupo organizador. 

Uma ação coletiva proposta em conjunto com o grupo Esqueleto Coletivo, nesse mesmo ano, 

discutia a utilização do espaço público, em especial a vigilância, e foi chamada Atitude Suspeita. A 

parte inicial foi realizada na Oficinas Culturais Oswald de Andrade e a ação propriamente dita 

aconteceu durante a semana de imersão. A proposta consistia em alguns dias de "oficina", que na 

verdade era apenas o nome da atividade na oficina Oswald de Andrade, pois não se pretendia criar 

uma relação professor-aluno, nem mesmo se pretendia ensinar algo; o propósito era trocar 

informações, ideias e planejar uma ação em conjunto. Um mapeamento feito previamente pelo 

grupo de vinte das cerca de 35 câmeras que, naquele momento, haviam sido recém-instaladas foi o 

ponto de partida para alguns dias de encontros e discussões que resultaram em uma série de ações a 

ser desenvolvidas em frente às câmeras mapeadas.  

O objetivo era discutir com a população sobre as câmeras, alertando para os lugares onde 

estavam instaladas, e também discutir com os alvos delas (os ambulantes – de acordo com a 

divulgação feita pelo subprefeito da região da Sé, Andrea Matarazzo, à época). Seriam abordadas 

questões como sua eficácia ou não, a invasão que promoviam na privacidade daqueles que 

circulavam na região, e ainda as possíveis maneiras de interagir com as câmeras, fosse através de 

críticas ao governo municipal (José Serra) ou através da criação de mecanismos e dispositivos para 

burlar uma vigilância de mão única, como por exemplo os guarda-chuvas posicionados sob as 

câmeras com a inscrição "Ponto Cego" – um dos trabalhos criados durante a oficina. 
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As câmeras de vigilância instaladas pela prefeitura no centro da cidade certamente são parte 

das medidas tomadas em relação ao centro, visando aos objetivos do projeto Nova Luz. 

Inicialmente, foram instaladas 35 câmeras na região central, no ano de 2006, o que pode ser 

confirmado em documento televip319, do grupo Telefônica, responsável por instalar as câmeras na 

cidade. De acordo com o documento, 64 novas câmeras seriam instaladas em diferentes regiões da 

cidade. Ele acrescenta: "Somam-se a elas, as localidades contempladas na primeira série do projeto, 

finalizada em 2006, que abrangeu 35 câmeras para a visualização de 94 vias do Centro Novo, 

Centro Histórico, Vale Anhangabaú, Nova Luz e região da Rua 25 de Março." A essas câmeras já 

instaladas, somar-se-iam ainda cem outras, que seriam instaladas especificamente para dedurar 

camelôs, segundo excerto de matéria320 a seguir: 

 

Até o fim de março deste ano, 100 novas câmeras inteligentes devem flagrar a 

movimentação de ruas do centro expandido de São Paulo. Por meio de um programa de 

computador, os equipamentos são capazes de avisar a central de monitoramento da Guarda 

Civil Metropolitana (GCM) sobre a presença de camelôs na calçada ou o início de um 

tumulto, por exemplo.  

Pelo menos 20 equipamentos já foram instalados, segundo o secretário municipal de 

Segurança Urbana, Edsom Ortega, que não revelou a localização dos dispositivos. "As 

câmeras foram colocadas em pontos estratégicos. A previsão é de que todas estejam 

funcionando em março", disse o secretário em 9 de fevereiro, durante compromisso oficial. 

Uma das principais funções das novas câmeras dedos-duros da Prefeitura será combater o 

comércio ambulante. Quando alguém ficar parado muito tempo na área de cobertura do 

equipamento, a central da GCM receberá alerta. Caso a imagem mostre um ambulante, um 

guarda poderá ser enviado ao local. 

 

Nessa ação, foram mobilizados diversos grupos diferentes que interagiram com cerca de vinte 

câmeras, localizadas e mapeadas pelo grupo durante os encontros na Oficina Oswald de Andrade, 

em 6 de dezembro de 2006, durante a semana de imersão. 
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 (Disponível em: <en.latamtraining.com/UserFiles/File/premsa/televipbrasil.pdf>. Acesso em: jul. 2012.) 
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4.16. 2007: DESDOBRAMENTOS 

 

No ano de 2007, o grupo não realizou a semana de imersão em São Paulo, entretanto, 

participou de alguns encontros semelhantes ao EIA, realizados por outros grupos em suas próprias 

cidades, como foi o caso do Multiplicidade, em Vitória (ES), e do Interurbanos, em Fortaleza (CE), 

além de ter iniciado contato com o grupo Fora do Eixo, de Brasília, que também passou a organizar 

um encontro semelhante.  

Apesar das muitas diferenças de propósito de cada encontro, o EIA considerava importante a 

disseminação desse tipo de prática, pois acreditava que, dessa forma, se ampliavam as 

possibilidades de participação e troca, e esta seria mais fecunda se esses encontros seguissem 

lógicas próprias. Ainda que parte desse desejo de criar seu próprio encontro fique comprometida à 

medida que se fazem alguns vínculos institucionais (como, por exemplo, a adoção de algum critério 

prévio de seleção que seja condizente com o entendimento daqueles que selecionem, bem como a 

limitação dos recursos e a exigência de prestações de contas que necessariamente limitam as 

participações), por outro lado, o financiamento faz possível cobrir os custos de passagens e 

hospedagens para os selecionados, algo que também amplia as possibilidades de participação, em 

especial, de moradores de outras cidades que não podem arcar com a passagem, tampouco com a 

hospedagem, tanto que em todos esses encontros se hospedaram, muitas vezes, na casa de 

integrantes do grupo organizador e de amigos de integrantes. Ainda com as limitações do vínculo 

institucional (público, geralmente através de editais ou prêmios), dadas as diferenças, as 

especificidades e os propósitos de cada encontro, é possível realizá-los com mais liberdade quando 

se trata de encontros organizados por indivíduos e grupos, e neles encontrar interlocutores para as 

discussões que se referem à criação e à cidade, assim como a outras questões de interesse, do que 

quando se participa de eventos e encontros que são organizados por grandes instituições do sistema 

das artes, como museus, galerias ou mesmo um salão público de arte, que nem sempre estão 

dispostos a abrir mão de critérios como o currículo, ou seja, a participação anterior em outros 

eventos de arte, e uma certa circunscrição do trabalho àquilo que o sistema compreende como sendo 

arte de qualidade. 

O ano em que aconteceu o despejo da ocupação Prestes Maia, 2007, pode ser visto como um 
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período de certo desencontro entre parte dos grupos e artistas que se mobilizavam em torno do 

Integração sem Posse, ou como apenas um momento de avaliação e pausa para alguns grupos, após 

tão intensas experiências de envolvimento, que, se por um lado, se mostraram potentes, por outro, 

também se mostraram frustradas, em razão do próprio despejo dessa ocupação e de outras, aquilo 

que com a luta se queria evitar. Assim, para diversos grupos e indivíduos, esse foi um momento de 

entrar de maneira mais direta nas lutas macropolíticas e participação direta com os movimentos de 

moradia, ou, ainda, um momento de direcionar-se para outras questões e lutas, bem como para o 

aprofundamento de estudos e pesquisas. 

Certamente, para o EIA, 2007 foi um ano de reavaliação e questionamento de nossa própria 

prática, que, enquanto se mostrava fecunda e intensa, também se aproximava de uma realidade de 

crescente acumulação de funções. Algumas destas consistiam em etapas de produção e organização 

ao longo de todo o semestre, que, embora se desse de forma compensadora, se tornava cada vez 

mais inviável em termos de disponibilidade dos integrantes. Entretanto, para todo o grupo, foi 

considerado um ano muito importante por esses desdobramentos de outros encontros semelhantes, 

muitos deles capazes de reunir pessoas interessadas em pensar a criação em relação à cidade de 

forma mais ampla e não necessariamente restrita aos eventos já existentes e propagadores da lógica 

do sistema de artes. Não é possível esquecer-se, por outro lado, que  cada um desses encontros 

realizados por pessoas e grupos (e não por grandes instituições) é também singular em seus desejos 

e possibilidades. 

 

4.17. 2008 

 

Em 2008, forma-se o grupo Política do Impossível (PI), com integrantes saídos de diferentes 

grupos e indivíduos aqui mencionados como, por exemplo, Mariana Cavalcante, ex-membro tanto 

do Trancarua quanto do EIA. O PI fez durante todo o ano de 2008 um importante trabalho de 

pesquisa-ação em torno do bairro da Luz e do projeto Nova Luz,baseada em pesquisa e ações, bem 

como em entrevistas com moradores da região, pesquisadores, políticos, além de ações no bairro da 

Luz, que resultaram no livro Política do Impossível, algumas vezes citado nesta dissertação. 
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4.18 SEMANA DE IMERSÃO 2008: JOGO 

 

O grupo EIA, já insatisfeito com o formato da semana de imersão e numa contínua tentativa 

de transformar as proposições da semana de imersão, tendo em vista os desejos daqueles que iam 

entrando para o grupo de organizadores, que seguia aumentando, decidiu em 2008 pela abolição dos 

projetos em lugar da adoção de algum critério qualitativo para um eventual processo de seleção. 

Embora se tenha pensado em outras alternativas, nenhuma delas pareceu satisfatória para a 

totalidade do grupo, enquanto a experiência da realização sem projetos parecia interessante, pois, 

em todos os anos, percebia-se que nesses momentos se davam experiências intensivas quando havia 

mais liberdade e não havia a pressão das predeterminações de cada ação. De alguma forma foi uma 

retomada do processo de tentar trazer mais envolvimento por parte daqueles que enviam as 

propostas, como em 2006, mas de forma mais radical, deixando todas as decisões a cargo de quem 

fosse participar. 

Se é possível compreender a ideia de jogo e a não escolha dos participantes como uma forma 

de se ausentar da responsabilidade pela escolha, é também possível compreender essa postura como 

uma maneira de não fechar caminhos nem eliminar possíveis, buscando aumentar as possibilidade 

de ação, de bons encontros e experiências que qualquer proposta poderia trazer, independentemente 

do currículo do participante ou da aparente irrelevância da ação para um ou outro integrante. 

Alguns locais de ação foram determinados de antemão, com planejamento dos dias em que se 

estaria em cada um desses lugares, assim como foram encontrados parceiros que moravam nesses 

locais e puderam nos auxiliar, tanto antes quanto durante a semana, mas não houve criação de 

cronograma. Outros dias da semana ficavam sem programação e iam-se construindo a partir dos 

desejos dos presentes. Foi sugerido que trouxessem mochilas, além de elementos para que ações 

coletivas fossem propostas (como cartazes ou quaisquer outros objetos, materiais que parecessem 

importantes para a realização) ou simplesmente comparecessem com suas ideias, que seriam 

discutidas e talvez realizadas entre todos.  

Outra importante diferença na semana e imersão desse ano foi o empréstimo de uma casa em 
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que todos puderam conviver ininterruptamente durante os cerca de dez dias de ação, o que seria um 

importante fator, capaz de criar uma regularidade nas conversas após cada dia de ação, 

aprofundando a discussão e potencializando a organização das ações do dia seguinte. Também foi 

possível comprar alimentos em maior quantidade e coletivamente cozinhar, o que diminuía em 

muito o gasto com a alimentação e aumentava a possibilidade de participação das pessoas 

interessadas. Criaram-se também intervalos, ou seja, dias em que não havia programação alguma 

para que houvesse mais espaço para o improviso. 

 Os locais escolhidos foram: Itapecerica da Serra, município vizinho de São Paulo, para onde 

então havia sido transportada a biblioteca que anteriormente ocupava o Prestes Maia e onde então 

moravam Seu Severino e Roberta; Centro Independente de Cultura Alternativa e Social (Cicas), 

antiga associação de moradores abandonada que foi ocupada pelo grupo Sinfonia de Cães no Jardim 

Julieta, na zona norte de São Paulo; o Grajaú, bairro na zona sul de São Paulo, onde moram os 

integrantes do grupo Imargem; Morro do Querosene, onde fica o bar de Irene, ponto de encontro na 

zona oeste de São Paulo; e o bairro do Glicério, no centro da cidade. 

Assim, com a decisão de abolir as formas de seleção, estabeleceu-se para a realização dessa 

semana o formato de um jogo não competitivo que combinava regras e acaso em relação às tomadas 

de decisões e às intervenções individuais. A regra número um do jogo era: todas as regras podem 

mudar. Outras regras foram combinadas inicialmente pelo grupo organizador e foram ficando mais 

complexas e transformando-se durante a semana, com a participação dos que chegavam. Seguem 

aquelas estipuladas a princípio:  

 

1- Todas as regras podem mudar. 

2- A ação do jogo deve se dar prioritariamente nos espaços públicos.  

3- Os movimentos dos jogadores devem buscar a interação com as pessoas. 

4- É proibido alegar a condição de "artista" para realizar os trabalhos. 

5- Não realizar performance com cara de performance/ fome. 

6- Não mais que três pessoas no registro fotográfico e fílmico
321 
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As regras obviamente tinham um tom bem-humorado e não se pretendiam fixas, mas eram 

uma forma interessante de trazer para a discussão alguns pontos em que certos vícios e práticas 

bastante embebidas e capilarizadas de práticas do sistema de artes que se interpunham no contato 

com a cidade, atentando para o fato de que não estávamos em um museu nem em uma galeria, o 

que, apesar de parecer óbvio, nem sempre o é para tantos cujas práticas de criação se formaram a 

partir justamente desses preceitos institucionais. 

Cada um dos locais de ação foi considerado um "território" do jogo e os moradores ou grupos 

responsáveis por aquele lugar ficaram sendo os anfitriões. Nesse ano, conseguiu-se de fato que a 

participação daqueles que já eram dos territórios fosse muito mais determinante do que em qualquer 

outro ano, não só tirando várias responsabilidades dos organizadores, mas também permitindo uma 

criação coletiva que estivesse diretamente relacionada com aqueles que habitavam o local, 

espalhando um pouco da proposta inicial por todos que se envolveram na semana de imersão 

daquele ano.   

Cada dia foi muito diferente do outro, mostrando-nos de forma abrupta as enormes diferenças 

entre elas, em todos os aspectos. Em Itapecerica da Serra, muitas pessoas da cidade compareceram à 

praça, fazendo apresentações de teatro, música, dançando e conversando, enquanto em outros 

lugares o encontro se constituiu de modo discreto. Algumas vezes o jogo andou na borda entre o 

vagar em bando – por lugares relativamente desconhecidos para alguns e completamente novos para 

a maioria – e o passeio turístico; alguns se olhavam sem saber o que fazer, aguardavam, outros iam 

simplesmente, com uma sensação de não buscar nada, guiando-se pelos anfitriões em caminhos 

improváveis para alguns e que também eram o dia a dia de muitos outros. Um aspecto considerado 

muito potente por todos aqueles que participaram foi a presença dos próprios grupos anfitriões nas 

outras partes da cidade, o que, durante esses dez dias, levou a desdobramentos que perduram até 

hoje, como a interação entre os grupos do Cicas e do Grajaú, o Imargem, cujos integrantes 

permanecem em contato, realizando atividades em conjunto, como saraus e outros encontros. De 

qualquer maneira, percebeu-se que essa forma de organização tornava a participação daqueles que 

não faziam parte do grupo organizador muito mais intensiva e determinante. 

                                                                                                                                                                  
 (Disponível em: <http://mapeia.wordpress.com/ata-reuniao-dia-19-08-no-bar-chamego/>. Acesso em: jul. 2012.) 
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A partir de 2009, o foco do grupo deixou de ser a realização de encontros de chamada aberta, 

ou semanas de imersão, e até agosto de 2012, momento de conclusão desta dissertação, não foi 

manifestado pelo grupo novamente o interesse de retomar essa prática por diversas dificuldades em 

relação à disponibilidade dos integrantes. Como autora desta dissertação e estando afastada de São 

Paulo, cidade onde acontecem as reuniões presenciais do grupo e a maioria das ações, não pude 

participar de nenhuma das outras proposições realizadas pelo grupo nesse período de 2009 em 

diante e elas, portanto, não serão analisadas nesta dissertação. Outro motivo pelo qual essas ações 

não serão discutidas aqui é a mudança de foco do grupo, que, ao deixar de realizar chamadas 

abertas, de alguma forma, acabou por criar ações que se relacionam menos com a cidade – foco de 

interesse primordial desta pesquisa, além da criação – e estão mais associadas a aspectos de 

convivência das proposições, que, em alguns casos, passam também a acontecer em ambientes 

fechados, guiadas pelo interesse nas relações entre as pessoas que tais propostas possam criar. 

 

4.19 REFLEXÕES 

 

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 perpassam 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 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 sinta 

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 aparente e, ainda assim, eram grandes 

experiências, celebrações, motivo de questionamentos, alegrias, lugares de pergunta e poesia. 

Mesmo que muitas ações não fossem do agrado de algum integrante, elas pareciam altamente 

potentes para outros. Assim, o grupo não se recusava a realizar trabalhos que para uma ou outra 
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pessoa não parecessem interessantes ou questionadores, pois apenas a sua experiência realizada é 

que poderia ser capaz de dizê-lo e, outras vezes, nem isso: jamais seria possível determinar a 

importância daquela 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 importante 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 

propositor, tão calcado no sistema das artes e tão incomunicável fora dele, é que ficava encarregado 

de ser ignorado pelos próprios passantes, do mesmo modo que o sistema das artes ignora ou 

impossibilita 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 cidade 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 certamente 

o EIA foi, ainda, outras coisas para cada um dos tantos participantes, em variadas situações. 

Entretanto, também vai se desenhando, imaginariamente, 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 impossibilidades. 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 potencializa nos encontros 

alegres, no contato com outros corpos também abertos ao novo. Nosso corpo 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 possibilidade 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 

acontecem os encontros mais difíceis, aqueles que demandam um esforço do corpo e, por vezes, 
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algum 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 

realizam 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 desenhar no sacrifício do corpo? Qual é o lugar da luta alegre que desenha no corpo a vida?  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não será possível, nesta dissertação, e nem em nenhum outro texto, encontrar a maneira 

correta, justa e universal como deveremos agir com certeza e firmeza para irmos em direção à 

resistência. A resistência são muitas, assim como a hegemonia, se é que podemos falar utilizando-

nos desses 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 constantemente buscadas e reatualizadas de acordo 

com as realidades e características em que se inserem.  

Assim, a cultura, sendo também uma multiplicidade heterogênea, não consiste, em si, em uma 

maneira ou forma de luta contra quaisquer lógicas dominantes ou hegemônicas, o que podemos 

observar na aspereza da citação de Eagleton: 

 

Deixada à própria conta, nossa natureza perversa 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.
322 

 

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 construir formas diversas de sua lógica, ou até semelhantes a ela, mas que não tenham 

em si embutidos 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 
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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 

Eagleton 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 venha a significar erudição e as artes, atividades 

restritas a uma pequena proporção de homens e mulheres, a ideia é ao mesmo tempo 

intensificada 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 

delicadas para sustentar, desintegrando-se a partir 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 dessa carga opressiva de ansiedade, deixando-as 

assim livres para uma espécie razoavelmente frívola de independência.
323  

 

Entretanto, para o próprio Eagleton e para aqueles que de alguma forma experimentam os 

fazeres relacionados ao sistema das artes, pode-se compreender 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 associada à justiça para grupos minoritários, como 

tem sido atualmente, é, assim, um desenvolvimento decisivamente novo. 

Com essa recusa do partidarismo, a cultura aparenta ser uma noção politicamente neutra. 

Mas é precisamente nesse compromisso formal com a multiformidade que ela é mais 

clamorosamente partidária.
324 

 

Assim, pretende-se construir a ação a partir de um desejo de transformação, de devires 
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revolucionários, compreendendo-se que a revolução de que aqui se trata não funciona ou funcionará 

de forma abrupta, mas de modo contínuo, um revolucionar permanente; será necessário afastar-se 

um pouco dos mundos da cultura exclusivamente como cultura-valor e aproximar-se da cultura das 

mais diversas lutas, como revela novo excerto de Eagleton: 

 

Ser civilizado ou culto é ser abençoado com sentimentos refinados, paixões temperadas, 

maneiras agradáveis e uma mentalidade aberta. É portar-se razoável e moderadamente, com 

uma sensibilidade inata para os interesses 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 politicamente 

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.
325 

 

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 coloca de novo num patamar isolado e 

autorreferente, muitas vezes incapaz de potencializar aquilo da criação que está ligado à sua 

potência de contaminação e de abertura. Assim, fazer uso 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 sistema das artes (mas não necessariamente a 

criação) precisa enquadrar e fazer caber aquilo que é produzido dentro de sua própria lógica, que 

está inevitavelmente ligada ao mercado.  

Logo, a questão não está diretamente ligada ao financiamento 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, experimentar 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 ininterruptamente – é importante que se dissolvam, 
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que se transformem e se reinventem grupos e práticas, assim como também é importante não se 

fixar 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 indicar caminhos de potência. Ou seja, 

em cada momento, 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 questionar 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 

poderiam desenhar. Concluo esta dissertação desejando 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 inventando 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 decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como 

uma transparência calma, profunda, indefinidamente 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 todos aí para lhe mostrar que o 

discurso está na ordem das leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi 

preparado um lugar que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de 

nós, só de nós, que ele lhe advém".
326 
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8.2 ANEXO B 

"O Globo – 25/11/2005  

Cesar Estuda Construção de Centro Cultural no Píer Mauá 

Arquiteto e lugar são os mesmos do projeto do Museu Guggenheim" 
 

"Canal Contempôraneo - 25/11/2005 

Cesar cede e projeta museu na área portuária sem marca Guggenheim, do Globo Online 
Cesar Maia quer tratar da criação da Cidade das Artes, um museu que poderá ser construído 

na Zona Portuária." 

 

"Folha de S. Paulo - 18/10/2005 

Guggenheim irá a Guadalajara 

A Fundação Guggenheim praticamente enterrou a possibilidade de uma filial do museu no 

Rio." 

 

"Folha de S. Paulo - 28/05/2005 

Cesar Maia tenta trazer Hermitage ao Rio 

O prefeito tenta levar a filial de um grande museu estrangeiro para o Rio." 

 

"Estadão - 27/05/2005 

César Maia negocia filial do Museu Hermitage 
Prefeito do Rio de Janeiro iniciou processo de negociações com o museu da cidade russa de 
São Petersburgo para ter filial carioca." 

 

"O Estado de S. Paulo - 03/03/2005  Guggenheim pode nunca ter museu no Rio, diz 

diretor 
Thomas Krens e Maia discutem outras possíveis colaborações diante dos altos custos para 
instalação do Guggenheim no Rio." 

 

"Agência Estado - 27/02/2005 

Depois do Guggenheim, Maia quer o Pompidou no Rio 
Prefeito César Maia anuncia que recebeu "uma nota" do centro cultural Georges Pompidou, 
em Paris, comunicando o interesse em se instalar no Rio." 

  

"Folha de S. Paulo - 27/01/2005 

Prefeitura do Rio reabre negociações para construir Guggenheim 
A prefeitura do Rio de Janeiro e a Fundação Guggenheim reiniciaram as negociações para 
que esta cidade possa se tornar a primeira da América Latina a ter um museu da instituição." 

  

"Folha Online - 20/01/2005 

Mecenas afasta-se do Guggenheim por se opor a expansão mundial 
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Doador mais generoso do Guggenheim demite-se do Conselho da instituição por se opor à 

política expansionista de Krens." 

 

"O Estado de S. Paulo - 18/10/2004 

César Maia retoma projeto do Guggenheim no Rio 

Prefeito do Rio continua firme na idéia de trazer uma filial do museu à cidade. E mandou 

representante aos EUA para retomar contatos." 

 

"Folha de S. Paulo - 26/08/2003 

Justiça do Rio suspende contrato com arquiteto responsável pelo Guggenheim 

Juiz suspende o pagamento de US$ 16 milhões a Nouvel referente ao projeto do Guggenheim 

no Rio." 
 

"Folha de S. Paulo - 04/07/2003  

Diretor do Guggenheim critica o Rio por veto ao museu 

Thomas Krens, diretor do Guggenheim, critica o veto à implantação da instituição no Rio, 

alegando que houve falta de comunicação dos benefícios que a instituição trará para a 
cidade." 

 
"Folha Online - 26/06/2003 

Tribunal do Rio Bloqueia Plano de Construção de Museu Guggenheim 

Tribunal alega que o contrato compromete o orçamento por dez anos e a atual gestão conclui 
em 2003." 

 
"Reuters - 22/05/2003 

Prefeitura do Rio poderá recorrer de liminar que proíbe museu 

A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que pretende recorrer da liminar judicial que suspende 
os efeitos do contrato para a construção de uma filial do museu Guggenheim na capital 

carioca. 

 
"Folha de S. Paulo - 03/05/2003 

Rio de Janeiro antecipa verbas para o Guggenheim 
A Prefeitura do Rio decidiu antecipar em quase um mês os primeiros desembolsos pela 

construção do Museu Guggenheim. 

 
"Folha de S. Paulo - 23/02/2003 

Manifestantes vão às ruas contra museu Guggenheim no Rio 
Os manifestantes vão enviar ao ministro da Cultura, Gilberto Gil, um documento em que 

criticam o gasto para a construção e manutenção do museu. 
 

"Reuters - 03/02/2003 

Arquiteto do Guggenheim responde a críticas sobre filial no Rio 
"Somente quem for contra o Rio de Janeiro ou o Brasil vai ser contra o museu", disse o Jean 

Nouvel a jornalistas. 
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"Folha de S. Paulo - 02/02/2003 

Gil desaprova ajuda a filial de Guggenheim 

Gilberto Gil afirmou que seu ministério tende a "não dar força" ao projeto de construção, no 
Rio, de uma filial do Museu Guggenheim." 

 

"JB Online - 14/12/2002 

Projeto do museu será adaptado às leis brasileiras 

Cesar Maia admitiu ainda que a irregularidade acabou atrasando a assinatura do contrato com 
a Fundação Guggenheim. 

 

O Estado de S. Paulo - 05/11/2002 

Guggenheim tem CPI no caminho 

Este texto comenta da CPI que estuda o caso das irregularidades no acordo firmado entre a 
prefeitura do Rio de Janeiro e a Fundação Guggenheim para a implantação do museu no Rio. 

 

Folha de S. Paulo - 17/09/2002 

Guggenheim no Rio sobe para R$ 634 mi 

A passagem de Thomas Krens pelo Rio de Janeiro revelou um substancial aumento no valor 
da filial do museu: em vez dos US$ 150 milhões estimados inicialmente, o custo irá se 
aproximar a US$ 200 milhões (R$ 634 milhões). 

 

O Globo On Line - 10/09/2003 

Como seria o Guggenheim no Rio de Janeiro 

Artigo sobre a exposição das obras do arquiteto Jean Nouvel, mostra na qual foi exibida a 
maquete do projeto para o Guggenheim do Rio de Janeiro. 

 
Folha OnLine - 23/06/2003 

IPHAN ainda aguarda projeto do Guggenheim no Rio para avaliação 

O Ministério da Cultura está aguardando há três meses o encaminhamento do projeto de 
construção do Museu Gugghenheim, no Rio de Janeiro. Para ser aprovado, o projeto deve ser 

analisado pelo Iphan. 

 

Reuters - 30/04/2003 

Rio pagará conta da construção do museu Guggenheim na cidade 

A cidade do Rio está bancando a conta, embora Maia tenha dito que acreditava que o número 

de 250 milhões de dólares estava acima das estimativas. 
 

Guggenheim  - 30/04/2003 

Agreement signed for a new Guggenheim Museum in Rio de Janeiro 
Este texto trata do projeto e da parceria da construção do Guggenheim na cidade do Rio de 

Janeiro, ressaltando os benefícios que o museu trará para a cidade. Relata os aspectos físicos 
da construção e oferece um breve currículo sobre o arquiteto Jean Nouvel. 
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O Estado de S. Paulo - 20/11/2001 

Guggenheim chega mais perto do Rio 
Trata-se da proposta de construção do sexto Guggenheim no Rio de Janeiro, são, também, 

relatadas as condições financeiras da Fundação Solomon Guggenheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

235 

8.3 ANEXO C 
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8.4 ANEXO D 
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