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Resumo

JUNG, Ana Emília. Arte Ocupação: práticas artísticas e a invenção de modos 

de organização. 2018. 187 páginas + 2 encartes + site (www.arteocupacao.

com). Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Esta tese é uma pesquisa em Poéticas Visuais que tem como ponto de partida 

o Arte Ocupação — movimento de ações colaborativas nas escolas ocupadas no 

Paraná em 2016, que, por meio de intervenções diretas, gerou uma série 

de situações e proposições, as quais refletem e afirmam a condição-ocupação 

como dispositivo relacional, ao mesmo tempo que interpelam o campo da 

arte sugerindo um território de desbordes com imagens por vir. Partindo de 

um referencial conceitual baseado nas ideias do artista, pensador, político e 

ativista Marcelo Expósito, para quem a arte deve ser articulada por meio de 

uma função organizadora, buscou-se uma contextualização circunstancial, que, 

somada a outras interlocuções artísticas e teóricas sobre arte, política, imagem 

e esfera pública, é indicada aqui como “prática modal”. Ainda como parte 

desta, transcreveu-se e traduziu-se para o português a apresentação El arte como 

producción de modos de organización, de Marcelo Expósito, traduziu-se o texto Sobre 

el Militante Investigador do Colectivo Situaciones e analisou-se o processo de trabalho 

do Arte Ocupação a partir da constituição de seu acervo propositivo, a dizer, a 

oficina Imagin(Ação): narrativas poético-políticas para estados de crise. Atelier-oficina para 

manifestações-exposições-ópera e as proposições Corpos que se descobrem como corpos que se 

manifestam, Colar de Chaves, Mato, A Revolução Francesa e Jogral, que podem ser vistas em  

www.arteocupacao.com.

Palavras-chave: 

Prática Modal; Imagem e Esfera Pública; Ocupações; Arte e Política. 



Abstract

JUNG, Ana Emília. Arte Ocupação: artistic practices and the invention of 

organizational modes. 2018. 187 páginas + 2 encartes + site (www.arteocupacao.

com). Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

This thesis is a research in Visual Poetics that has, as a starting point, the 

Arte Ocupação – a movement consistent of collaborative actions at occupied 

schools in Paraná, in 2016. This movement, through direct interventions, has 

generated a series of situations and propositions, which reflect and affirm the 

occupation-condition as a relational device, at the same time, interpellating the 

art field suggesting a land of overflows with coming images. Starting from a 

conceptual referential, based upon the ideas of the artist, thinker, politic and 

activist Marcelo Expósito, to whom art should be articulated by means of an 

organizational function, it was sought a circumstantial contextualization, which, 

added to other artistic and theoretical interlocutions about art, politics, image 

and public sphere, is here indicated as "modal practice". Still as a part of this, 

it was transcribed and translated into Portuguese the presentation Art as the source-

production of organizational modes, by Marcelo Expósito, it was translated the text About 

the militant investigador from Colectivo Situaciones and it was analized the work process 

of Arte Ocupação from the constitution of it's propositional collection, that is, the 

workshop Imagin(action): politic-poetic narratives for crisis' states. Workshop-studio for opera-

expositions-manifestations and the propositions Bodies that discover themselves as bodies that 

manifest themselves, keys necklace, Bush, The French Revolution and Jogral, wich can be seen at  

www.arteocupacao.com.

Key-words: 

Modal Practice; Image and Public Sphere; Occupations; Arts and Politics.
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INTRODUÇÃO

Figura 01 – Milla Jung, Alunos na ocupação do Colégio Estadual 
Professor Algacyr Munhoz Maeder, 2017.
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Esta tese Arte Ocupação: práticas artísticas e a invenção de modos de organização 

é uma experiência propositiva de leitura, inserção, produção e trabalho 

mútuo nas escolas ocupadas do Paraná em 2016, da qual deriva um 

corpo de pensamento que a reflete e aprofunda. Partindo de um 

referencial conceitual baseado nas ideias do artista, teórico e político 

Marcelo Expósito1, e que traduzo e apresento ao longo desta tese como 

prática modal, todo seu desenvolvimento foi concebido, interrogado ou 

ampliado a partir de um vínculo prático e vivo com o cotidiano nas 

ocupações. Por meio de intervenções diretas, a proposição Arte Ocupação 

realizou oficinas, ações, relatos, debates, roteiros, entrevistas, traduções 

de textos, reuniões e finalmente produziu trabalhos, audiovisuais e 

sonoros, constituindo uma rede de ações/situações que problematizam a 

experiência desse agrupamento voluntário que são as ocupações. Durante 

o tempo desse acontecimento e do espelhamento mútuo entre artistas, 

alunos e professores, surgiram questões e embates que acabaram por 

se tornar seu eixo condutor. 

Apresentada na linha de pesquisa de Poéticas Visuais/Processos 

de Criação em Artes Visuais do PPGAV da ECA/USP, que “privilegia 

formas de operar, no âmbito do projeto e do processo, da obra de 

arte”2 e permite o desenvolvimento de pesquisas experimentais tal como 

esta, a pesquisa articula-se entre um campo de referências artísticas e 

conceituais, um eixo prático e suas considerações teóricas, e finalmente 

propõe um entrecruzamento não hierárquico entre essas bases fundantes. 

Isso ocorre porque, antes de ser “sobre artes visuais”, é “em artes visuais” 

o que implica conceber sua operacionalidade e metodologia no próprio 

ato de sua inscrição. Entretanto, uma vez realizada na universidade, há 

outras implicações que parecem relevantes, entre as quais: dispor para a 

comunidade as ferramentas e o conhecimento adquiridos na pesquisa, 

questionar o paradigma imposto pelo sistema da arte, ampliando, 

aprofundando e expandindo as noções comuns sobre o que é arte, 

construir as pontes para que o conectivo “e” seja um elo possível de 

diálogo entre áreas: arte e ativismo, arte e cultura, arte e política, arte 

e militância, arte e vida. 

No segundo semestre de 2016, as ocupações secundaristas emergem 

rapidamente e tomam o país tornando-se o palco da maior onda de 

protestos de estudantes secundaristas do mundo3. Sem a cobertura da 
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mídia, mas com pautas definidas (contra o desmonte e a precarização 

do ensino público, que inclui a aprovação da PEC 241, a qual congela 

os investimentos públicos por 20 anos, contra uma reforma do ensino 

médio proposta e organizada por agentes de instituições privadas da 

educação, contra a proposta de “Escola sem partido”, entre outras), os 

secundaristas posicionam-se e tornam-se protagonistas da luta em nome 

do sistema público de educação. Na esteira das insurgências de junho de 

2013 (que começou com o movimento Tarifa Zero contra o aumento no 

preço do transporte público), e das ocupações nas escolas secundaristas 

de São Paulo em 2015 (que tinham outras pautas, estaduais, como por 

exemplo a reorganização escolar executada por Geraldo Alckmin e a 

Máfia da Merenda), as ocupações de 2016 espelharam também movimentos 

revolucionários internacionais, tais como a Primavera Árabe, que 

aconteceu no Oriente Médio e no Norte da África a partir de 2010 e 

depunha contra as condições de vida e as ditaduras políticas de países 

daquelas regiões, o movimento Occupy, de 2011, em Manhattan, nos 

Estados Unidos, que depunha contra o poder financeiro e o respon-

sabilizava pela crise mundial e pela discrepante desigualdade social, 

ou ainda o 15-M, também chamado Indignados na Espanha, também 

de 2011, que reivindicava mudanças radicais no aparato democrático 

e na representação política daquele país.

Assimiladas algumas ferramentas e inventadas outras, o que 

os alunos secundaristas fizeram nas ocupações de 2016 no Brasil foi 

montar de forma bastante orgânica e horizontal um novo modo de 

atuar na política, resgatando o espaço público como território público. 

Articulando as questões práticas a partir de um modelo colaborativo 

de gestão, que se delineou nas assembleias, jograis, aulas públicas, 

manifestações, tarefas diárias, arrumações e consertos das escolas, na 

execução da segurança e num sistema de comunicação, os secundaristas 

rapidamente ganharam autonomia, que refletiu na aquisição de um 

determinado vocabulário político, novo e instituinte. Ainda foram 

alvos da tentativa de criminalização do movimento por parte da mídia 

e de parte da sociedade, que insistiam em chamá-los de “invasores”, em 

clara tentativa de desmoralizá-los, alegando que as ocupações eram a 

desculpa para, por exemplo, o uso de drogas ou sexo livre. Eles também 

estiveram expostos aos ataques de movimentos reacionários como o 

MBL (Movimento Brasil Livre) e ainda ao aparato jurídico do Estado, que 

os apontou como ameaça à ordem e como sinônimo de prejuízo a 

milhões de jovens que não poderiam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), devido ao espaço físico ocupado. 

As ocupações, como campo de disputa cultural, ressignificam a 

noção de cidadania, e inclusive tornam visíveis o surgimento de outros 

sujeitos políticos, resultantes das políticas de redistribuição de renda, 

os chamados “desorganizados”4, sujeitos culturais, de nenhum partido 

ou instituição, que até então não se viam representados. Para Peter Pál 

Pelbart, essa ressignificação diz respeito a inventar modos inaugurais de 

vida, abrindo um campo de possíveis, criando novas formas de resistência 

e ação quando o trivial passa a ser intolerável5. Entra em questão a 

inflexão possibilitada por essa “outra geografia da conflitualidade”6, 

na qual a potência psícopolítica recusa as formas de vida disponíveis, 

esgota-se frente à noção de produtividade, consumo e representatividade 

política e abre esforços, linhas de força e desejo para o novo: o novo 

como dispositivo de imaginação social e política.

Nesse contexto, quando as ocupações tomam posição publicamente 

e passam a se organizar num novo modo de fazer política, o Arte Ocupação 

realiza sua proposta de relação entre as ações artísticas e o evento 

político. Compreendendo que a dinâmica que as ocupações fundam 

refere-se ao que entendemos como prática modal, a referência conceitual 

que desenvolvemos para esta tese no Programa de Pós-graduação em 

Artes Visuais na ECA/USP,  convocamo-nos, eu e outros artistas de 

Curitiba, para estarmos juntos nas ocupações, colocando em prática 

algumas ideias comuns e dispondo nosso conhecimento de um campo 

específico para este e outros afins. Assim, imaginando a possibilidade 

de troca e ressonância entre os ocupas e nós artistas, assumimos essa 

proposição como um namoro-trança. Um namoro no qual as 3 partes se 

atravessam – o Arte Ocupação, as ocupações e as práticas modais – para 

coincidir num processo comum, de onde surgem efeitos que reverberam 

em diferentes esferas – a arte, a política, o ativismo – ao mesmo tempo 

em que se articulam com a produção social.7 

Se o rebatimento transversal, que teoriza sobre os “agenciamentos 

heterogêneos que conectam atores e recursos do circuito artístico com 
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projetos e experimentações que não se esgotam dentro de dito circuito, 

mas que se estendem para outros”8, perpassa os argumentos que virão a 

seguir, seja no mecanismo de criação das proposições, na investigação 

teórica e sua análise, na escolha de trabalhos de referência ou ainda 

nos modos de expor e de circular as ações e os trabalhos propostos 

nesta tese, é entretanto a noção de prática modal que os fundamenta 

conceitualmente. 

Prática modal é um conceito tomado a partir das ideias do artista, 

teórico e político espanhol Marcelo Expósito em A arte como produção de 

modos de organização9, que neste trabalho é elaborado a partir do contexto 

brasileiro. Trata-se estrategicamente de tornar o lugar de encontro 

entre arte e outras disciplinas um território instituinte10 onde saberes 

e competências são disponibilizados em favor de construir algo para 

o bem comum. Tal bem comum é aqui tomado como o horizonte de 

sentido humano do que não é valorado no sistema capitalista e por isso 

fortifica o que a filósofa espanhola Marina Garcés denomina como força 

do anonimato11, quando cada um faz de sua vida um problema comum12. 

A noção de “prática”, no termo prática modal ao qual nos 

remetemos para conceituar as ideias de Expósito no contexto brasileiro, é 

enfatizada na medida em que este pensamento, negando o paradigma da 

arte como representação ou como produção de objetos, busca afirmar-se 

como puro processo, no caso como puro processo de socialização, no 

interior do qual justamente inventam-se modos de se organizar (a 

produção, as relações circunscritas nas práticas sociais, a circulação 

dos trabalhos, entre outros). 

Para o artista e professor Fábio Noronha, o conceito de prática 

está atrelado à noção de processo na medida em que “o que interessa 

não é um resultado, imbuído da noção de que a arte tem um fim em 

si mesma, mas os processos de socialização que antecedem esse fim e, 

por isso, devem ser estendidos ao máximo” 13. Entretanto, para ele, 

tomar o processo pelo processo seria reproduzir a tautologia da arte 

pela arte e não é o que ocorre nas práticas que denominamos como 

modais, pois estas almejam resultar em intervenções sociais que, como 

mínimo, sugerem e convocam possibilidades de imaginação, ou melhor 

dizendo, “imagem(ação)”14. 

A partir dessas duas noções, transversalidade e prática modal, armam-se 

as perguntas crucias que circundam nosso esforço em desenvolver 

um campo de ação e pensamento para o Arte Ocupação. São elas: como 

fazer para que, no processo de conjunção entre diferentes circuitos, 

um campo não neutralize nem estetize o outro, abolindo o que seria a 

finalidade comum a ambos, a dizer, a convocação à experiência pública 

e ao exercício de alteridade?; é possível sugerir um desborde que desfaça 

a própria noção de campo e constitua um território ainda não nomeado 

e por isso mesmo dinâmico e em expansão?  

Diante disto, o Arte Ocupação ocupa as ocupações percebendo-as 

por meio do que chamamos de condição-ocupação, termo que especifica 

o tempo além do fato histórico, mas em sua possibilidade de ser um 

devir de cada sujeito ali implicado. Trata-se de uma condição de onde 

surgem os embates que traçam a cartografia de nossa experiência, a 

dizer, a transformação da dimensão psicológica do sujeito que participa de uma 

ocupação. 

Quando as ocupações começam, o que está colocado é um vetor 

que aponta para o fora, uma reivindicação bastante pontual para certas 

instâncias da sociedade. Mas, durante as ocupações, o tempo corre 

diferente e por isso rapidamente constrói-se, em estado de urgência, 

uma cena inédita que dê conta daquele espaço-tempo provisório, num 

estar junto acima de tudo. Assim, no exercício para falar o impres-

cindível, pontuar o fundamental e colocar-se por inteiro, os corpos 

chocam-se, resvalam-se e enfrentam-se. A linguagem expande-se. Todos 

são afetados, contaminados e, consequentemente, o que em princípio 

se direcionava para este fora, gira e passa a demarcar também um 

dentro, num deslocamento para uma arquitetura-situação de construção 

de comunidades em espaços improváveis.

Tornar visível a posição a partir da qual o sujeito fala é um também 

um trabalho de alteridade, um trabalho de implicar-se na fala-posição 

do outro. O jogo exercitado do que é comum [x] singular afina os 

princípios constitutivos do estar-ali nas ocupações. Só assim, nesse 

refinamento, é possível um eixo reflexivo de compreender-se naquilo 

que se compreende. 
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Figura 02 – Imagem do Ne pas plier em apresentação da oficina Imagin(Ação): narrativas 
poético-políticas para estados de crise: atelier-oficina para manifestações-exposições-ópera.

Estar-ali

Dimensão psicológica

Fala-posição

Ser-político

Desejo-ação

Ocupar e existir

Arquitetura-situação

voz

Dessa percepção, nasce uma outra questão que nos interessa 

nesse processo que é a da apropriação do desejo como força de ação. 

Esse desejo-ação é enfim o que articula a potência das ocupações como 

acontecimento, não puramente como fato histórico, mas fundamental-

mente como a inscrição efetiva, a médio e a longo prazo do ser-político. 

Nesta matemática comum, constitui-se o nosso assunto das ocupações, 

ou assim dizendo, a sua voz. 

Para o corpo desta tese, fez-se necessário uma divisão de seu 

conteúdo central em duas partes estruturais e, na sequência, as 

considerações finais. Há também o site (www.arteocupacao.com) onde 

as proposições audiovisuais podem ser vistas. Tem-se, assim, uma 

divisão bem marcada, entre um escopo teórico que leva em conta o 

ambiente do qual emergem os conceitos implicados na prática modal, 

suas raízes e os debates que suscita e as proposições propriamente ditas, 

desenvolvidas pelo Arte Ocupação, seus desdobramentos conceituais e 

reverberações. Além disso, tece-se nas considerações finais a atualização 

espaço-temporal do argumento da prática modal levando em conta a 

produção e a circulação deste trabalho no contexto brasileiro. 

Percorrendo algumas referências sobre a relação entre arte e 

política na América Latina e na Europa, a primeira parte da tese – Prática 

Modal – avalia os pontos que convergem a partir dos anos 1990 na 

necessidade de reorientar o estatuto da arte diante da funcionalização 

desta e da cultura como aparato do Estado e da mercantilização geral 
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da vida. Uma linha é traçada com algumas plataformas propositivas 

antagônicas ao sistema mais tradicional e que se situam paralelamente 

às praticas modais, entre as quais Estética de Laboratório e da Emergência, 

de Reinaldo Laddaga; Estética Relacional, de Nicolas Bourriaud; Estética 

da participação, de Claire Bishop; práticas site-specific de Miwon Kwon e, 

finalmente, A arte como produção de modos de organização, de Marcelo Expósito, 

nosso ponto de partida para toda a leitura e produção do Arte Ocupação.

A apresentação de Expósito sobre A arte como produção de modos de 

organização é um ponto fundante do trabalho; por isso, nos preocupamos 

em transcrevê-la e traduzi-la integralmente, anexando-a à tese como 

um encarte e possibilitando sua circulação, atrelada ou não a esta. Esta 

transcrição/tradução é considerada uma proposição na medida em que, 

como ferramenta de trabalho, leitura e interpretação, possibilita seu 

acesso em português. 

Partimos então para uma análise da conjuntura da construção 

do pensamento de Marcelo Expósito a partir da revisão de alguns 

de seus textos e trabalhos artísticos. Neste propósito, destacam-se o 

desenvolvimento de noções recorrentes como práticas emancipató-

rias, colaborativas ou cooperativas, esfera pública, ação política, novo 

protagonismo social, ação direta e lutas translocais, que constroem o 

caminho para uma melhor compreensão do embate de suas colocações 

naquele contexto. O exemplo do coletivo ativista da Argentina, o Colectivo 

Situaciones, ganha importância para a discussão de nosso assunto e por 

conta disto também traduzimos o texto de sua autoria, Sobre el Militante 

Investigador, e o anexamos à tese como mais um encarte imprescindível.

É importante enfatizar que as duas traduções para o português 

que fazem parte desta tese são também consideradas práticas modais na 

medida em que acionam um espaço para introduzir questões incontor-

náveis para a compreensão desta ressignificação da arte como operador 

de movimentos no mundo. 

A investigação do movimento zapatista como ponto de inflexão 

na relação política, arte e representação é trazida como referência por 

meio do debate suscitado pelo trabalho Léxico familiar: cambiar el mundo sin 

tomar el poder (retrato de John  Holloway)15, de Expósito. Este vídeo expõe 

duplamente os dilemas de um novo tipo de atuação política e ao mesmo 

tempo a problemática prenunciada por Expósito, que também vai 

aparecer nas proposições do Arte Ocupação, que diz respeito à transposição 

da experiência política para a produção simbólica. Ou seja, em que 

medida essa produção pode conter uma experiência em si mesma, sem 

incidir num sistema de mediação nem de representação. 

Para responder a estas perguntas, esclarecemos o deslocamento 

do termo autovalorização que Expósito recupera do movimento operário 

para as práticas artísticas, sugerindo uma positividade que se coloca 

como possibilidade instituinte. Como exemplo disso analisamos o 

GAC, Grupo de Arte Callejero16, na Argentina, com sua atuação conjunta 

com outros grupos, o H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia 

contra el Olvido y el Silencio)17 e o Etcétera18, que juntos viabilizam uma gama 

diversificada de estratégias simbólicas para escancarar os meandros 

políticos relacionados à obscura ditadura civil-militar na América Latina. 

E analisamos a atuação do Las Agencias19, na Europa, que problematiza a 

relação institucional na Europa quando confrontada com os movimentos 

sociais e ativistas, gerando um esgarçamento do tecido cultural público. 

Dando continuidade à noção de autovalorização, contrapomos 

a experiência das vanguardas russas com práticas contemporâneas, 

sintonizando-as a partir do produtivismo, movimento que dá margem 

ao que Expósito denomina produção de modos de organização e que 

diz respeito literalmente à transformação social. Assim, por esse viés, 

estabelecemos a relação entre as ideias das vanguardas russas e projetos 

contemporâneos, enfatizando em ambos justamente seus modos de 

intervir socialmente, os quais alteram a configuração da comunidade. 

Para compreender o papel das vanguardas no que tomamos como 

prática modal, passamos à releitura dos seguintes textos clássicos de 

Walter Benjamin: A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de 1934, 

e O autor como produtor, de 1936. Para Expósito, estes dois textos não 

respondem a uma categoria estética, mas sim a uma categoria política, 

pois referem-se aos processos de sujeição e efeitos de poder da arte e 

da cultura nas mãos de sistemas econômicos-políticos. 

Benjamin chama de “politização da prática artística” a correspon-

dência que há entre dispositivo e produção de subjetividade. As obras 

passam a ser lidas em suas diferentes condições materiais e estruturais 

e só têm importância a partir de seus efeitos sobre o sujeito-espectador. 

Justamente pelo uso deste termo, sujeito-espectador, Benjamin resgata o 
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espectador de um papel passivo, convocando-o ao papel de produtor. 

Da mesma forma, o autor também é descentrado e deslocado para a 

qualidade de produtor. Essa produção a que se refere diz respeito ao 

esforço prático para que a produção intelectual gere uma função organi-

zadora no cotidiano e com isso não desvie os meios de produção para a 

construção do fascismo, mas para a construção do socialismo. Atualizado, 

esse processo de reversão está também diretamente implicado na prática 

modal, de modo mais fragmentado, porque disputa a reapropriação 

dos modos de produção para gerar antagonismo no sistema capitalista 

sem a ele se submeter. 

Finalmente a parte I termina com um repertório de figuras 

recorrentes no debate dessas práticas artísticas a que nos referimos 

como modais. Puesta en acto, (i)legibilidade artística, multiplicação e 

uma tipologia problematizadora: coletivo, colaborativo e cooperativo. 

Aqui há um esforço em detalhar os sentidos convocados em cada item 

do repertório, com uma análise minuciosa de seus usos, significados e 

exemplos. A intenção é demarcar a borda que se constitui neste território 

de desbordes e montar um diagrama instituinte dessa imagem por vir. 

A segunda parte da tese – Proposições – discorre sobre as propostas 

artísticas desenvolvidas no Arte Ocupação, de que modo aparecem as 

questões a partir das quais as proposições se constituem e como os 

trabalhos chegam a ser imagem. Inevitavelmente estas propostas estão 

conectadas pelo fundo que as constitui e o debate que suscitam. Assim, 

desse modo, elaboramos num plano horizontal alguns desses rebati-

mentos a partir de outras práticas artísticas e conceitos filosóficos, 

artísticos, políticos e sociais. 

A proposta do Arte Ocupação partiu de um convite que fiz a artistas 

de Curitiba para que entrássemos nas ocupações para ministrarmos a 

oficina Imagin(Ação) Narrativas poético-políticas para estados de crise. Atelier-oficina 

para manifestações-exposições-ópera, que consistia em pensar sobre o que podia 

a arte oferecer num momento tenso como aquele. Partimos da premissa 

que os movimentos político-sociais, antiglobalização na Europa, a 

resistência latino-americana e os artistas brasileiros na ditadura militar 

tinham acumulado um conhecimento do campo da arte que precisava 

ser partilhado. Para tal, trabalhamos na apresentação do material 

histórico para os ocupas e na produção de imagens (fotos, cartazes, 

fantasias, espelhos) que serviriam para conceber uma Manifestação ópera 

de várias escolas pelas ruas da cidade. A Manifestação ópera nunca pôde 

ocorrer, pois o clima nos meses das ocupações estava pesado, as notícias 

mudavam a cada meia-hora, o movimento dos pais anti-ocupação não 

dava folga, o Movimento Brasil Livre (MBL), de aberto cunho fascista, e o 

governo estavam tão agressivos que consideramos serem outras táticas 

mais pontuais e mais oportunas para ninguém correr riscos quando se 

dirigissem ao manifesto público e, principalmente, para que ninguém 

estivesse exposto fora da escola, já que a maioria dos ocupas era menor. 

De qualquer modo, durante as oficinas os ocupas ficavam impactados 

com o material e se colocavam imediatamente a pensar em como produzir 

imagens não estereotipadas das ocupações que convocassem as pessoas 

a reverem o senso comum sobre o papel político das ocupações. Entre 

outros trabalhos, apresentamos: as festas de rua do Reclaim the Streets (1991), 

os projetos imagéticos e estratégicos contra-midiáticos do Las Agencias 

(2001), as sátiras táticas como os Book Blocks (2010) e os Pink Blocks (2000), 

as manifestações inventivas dos italianos Tute Bianche (1994- 2001), as 

estratégias de inversão do EZLN ou Neo-Zapatistas (1994), o humor 

poético do Poesia Viva de Paulo Bruscky (1977), o tocante Divisor de 

Lygia Pape (1968), a suspensão causada pelo El Siluetazo (1983) e a força 

dos escraches (1995) na Argentina. 

Das oficinas resultaram muitas conversas entre nós artistas e os 

ocupas, relatos críticos e ações, além de uma série de roteiros de vídeos 

e proposições sonoras que levamos a cabo e as produzimos. De maneira 

mais consistente, nesta parte da tese, discutimos as cinco proposições 

que parecem mais relevantes, sendo elas: Jogral, Corpos que se descobrem como 

corpos que se manifestam, Mato, A Revolução Francesa e Colar de Chaves. 

Em Jogral, três textos formatam uma proposição sonora gravada 

publicamente, um jogral falado pelos alunos que ocuparam o Núcleo 

Regional de Educação em Curitiba no dia 31/10/2016 em reação à 

determinação da justiça de reintegração de posse e desocupação de 25 

escolas estaduais; um trecho do poema Primeira manhã em As Quatro Manhãs 

(1915-1945), do artista e poeta português Almada Negreiros e trechos 

do Manifesto Anarquista do grupo Tiqqun – Orgão Consciente do País Imaginário. 

Este Jogral passa a ser uma nova proposição quando há a proposta de ser 

reproduzido em aparelhos de MP3 com fones de ouvido que permitem 
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ser escutado no centro da cidade. Diante desse processo de trabalho, 

fomos levados a problematizar o lugar do espectador do trabalho, 

que, no caso do Jogral, deixa de ser um participante para tornar-se 

público-agente. Michel Warner, com Públicos e Contra-públicos20, serviu de base 

para a elaboração. Se para ele o público é o espaço social criado pela 

circulação reflexiva do discurso, para Jorge Ribalta21, que o complementa, 

o público só é enquanto projeto, assim sendo deve manter-se ativo para 

que o imaginário social possa ser construído. 

A Revolução Francesa é uma instalação multimídia de quatro vídeos 

projetados  ao mesmo tempo nos quais uma aula proferida pelo Professor 

Gasparetto22 perde sua narratividade linear no esforço descomunal 

de fazer compreender historicamente as bases do sistema neoliberal. 

Incansável, Gasparetto encena a si mesmo em uma sala de aula vazia.  

Trata-se de uma performance, na qual a fala entoada pela voz atua como 

o elo entre o eu e o outro, veículo de alteridade, num momento em que 

o corpo que compreende a matéria alcança um fora e assume-se com 

responsabilidade. Tal fala torna-se uma responsabilidade segundo a qual 

“dizer é agir”23 e por isso designa-se como um espaço de alteridade – um 

debate que é caro às artes, sobre alteridade e espaço público, o qual 

formulamos, na sequência desta tese, a partir de Rosalind Deutsche24. 

A instalação em vídeo Colar de Chaves nos remete ao trabalho e 

às ideias de Hélio Oiticica, por isso nos esforçamos para ensaiar as 

possíveis ressonâncias entre eles. Foi pensado aí o gesto de incorpo-

ração, implicado no ato de vestir um Parangolé, como espelho do ato de 

vestir o colar de chaves na ocupação. Em tal situação ambos alteram o 

estado de quem o veste, de um corpo que gira de posição e assume-se 

outro, sendo que no vídeo tentamos recuperar a imagem de um devir 

em pleno acontecimento. Assim, o pensamento de Oiticica no qual 

“posições radicais não significam posições estéticas, mas posições 

globais vida-mundo – linguagem – comportamento”25 e o ideal de 

uma comunidade utópica, presente nos seus últimos projetos, Projeto 

Éden (1969) e Projeto Barracão (1970) ecoam na experiência da ocupação. 

Sentido que está presente em Corpos que se descobrem como corpos que se manifestam, 

como lugares possíveis para vivências descondicionantes, ou em Mato, 

no qual Ana Júlia Ribeiro26, em discurso na Assembleia Legislativa do Paraná 

(ALEP), sustenta um furioso embate politico. 

Para aprofundarmos as noções respectivas de ação, desejo, condicio-

namento e neoliberalismo, que percebemos na condição-ocupação por meio das 

seguintes formulações: transformação da dimensão psicológica, arquitetura-situação, 

fala-posição, estar-ali, desejo-ação, ser-político e voz, trouxemos a análise da 

psicanalista Suely Rolnik sobre os processos de criação e o coma. De 

que modo o sujeito se molda ao sistema, submete-se a ele ou pulsa em 

direção ao próprio desejo; qual é a ética que corresponde ao corpo no 

sistema capitalista? Associando o mal-estar e a alteridade como forças 

que empreendem essa dinâmica que passa pelo corpo, ou em forma de 

estado vibrátil ou como recalque, reproduzindo um molde ou criando 

modos de viver, tentamos esboçar na tese as impressões e as marcas que 

a condição-ocupação nos causou. 

E, para finalizar, nas considerações finais, formulamos uma análise 

das potências e das falências do Arte Ocupação quando se impõe a partir 

de uma concepção que está construída em pressupostos estrangeiros 

e que, mesmo no esforço de traduzi-lo para este contexto do Brasil 

atual, reverbera de diferente maneira. Preocupamo-nos também, 

neste momento, em redimensionar não só as bases construídas pelo 

Arte Ocupação, mas naquilo que ali não coube ou não pôde estar, seu 

extra-quadro. 

In
tr

o
d

u
çã

o



40 41

Notas

1. Marcelo Expósito é um artista, teórico e crítico de arte, professor, 

curador, tradutor, ativista e político espanhol, com vasta produção artística 

(videográfica, de música experimental e suportes variados). É professor 

e codiretor acadêmico do Programa de Estudos Independentes (PEI) do 

Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) e Professor 

Associado na Faculdade de Bellas Artes da Universidade de Castilla-La 

Mancha, em Cuenca. Cofundou e coeditou a Revista Brumária entre 2002 

e 2006 e participou das redes Universidade Nômade e Conceptualismos 

del Sur. Entre suas principais investigações, estão a relação entre arte e 

política na Espanha a partir dos anos 1960, narrativas não-hegemônicas 

da arte como reconfiguração da cartografia vigente, reformulações das 

tradições estéticas a partir de desbordamentos institucionais, produção 

cultural, ativismo e cinema experimental e político. Militante e ativista, 

participou do movimento de insurgência antimilitarista, do movimento 

antiglobalização, das redes europeias contra a precarização e das 

plataformas cidadãs Movimento 15M, Democracia Real Já e a PAH 

(Plataforma dos afetados pela hipoteca). Atualmente é o terceiro deputado 

da mesa do Congresso dos Deputados pelo partido En Común Podemos, na 

Espanha.

2. Texto de apresentação da Linha de pesquisa em Poéticas Visuais na 

ECA/USP. http://www3.eca.usp.br/pos/ppgav/apresentacao/objetivo-

-do-programa. Acessado em 21/05/2017.

3. BENTES, Ivana. Em A última maça do Paraíso. Artigo publicado na 

Revista Cult, em 24 de outubro de 2016.

4. Ibid.

5. PELBART, Peter Pál . Carta aberta aos secundaristas. São Paulo: n-1 

edições, 2016.

6. Ibid.

7. RAUNIG, Gerald. La industria creativa como engano de masas em 

EXPÓSITO, Marcelo et al. Producción Cultural y prácticas instituyen-
tes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Coleção Mapas nº20, 

Traficantes de Sueños, Madrid, 2008. Tradução nossa.

8. EXPÓSITO, Marcelo et al. Producción Cultural y prácticas 
instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Coleção 

Mapas nº20, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008, p.17.

9. EXPÓSITO, Marcelo. Em gravação da apresentação no dia dois de abril 

no MUSAC, em 2014.

10. Tomando a noção de instituinte como “o exercício da crítica como uma 

condição necessária daquelas práticas que operam contra as formas atuais 

de governabilidade sem se limitar exclusivamente a apontá-las ou desmas-

cará-las, mas extraindo consequências daquilo que Foucault chama o ‘não 

querer ser governados dessa forma’”. Citado por Expósito em EXPÓSITO, 

Marcelo. Producción Cultural y prácticas instituyentes. Líneas de 
ruptura en la crítica institucional. Coleção Mapas nº20, Traficantes de 

Sueños, Madrid, 2008, p.17.

11. “Força do anonimato é o nome de uma subjetividade política que 

escapa à lógica dos nomes: nomes da representação política, identidades 

que nos separam entre maiorias e minorias, e marcas que fazem de cada 

uma das nossas vidas uma empresa de valorização capitalista. A força 

do anonimato é a que tem um nós que desocupa, portanto, nomes, 

identidades e marcas. É um nós que não tem uma resposta fácil para o 

‘quem?’ que o interroga, mas que, com sua presença, desarticula a própria 

interrogação do poder.” Marina Garcès em entrevista. Acesso http://www.

ihu.unisinos.br/entrevistas/44217-%60%60ja-basta-queremos-viver%60%-

60-a-forca-do-anonimato-entrevista-especial-com-marina-garces. Acesso 

em 14/04/2017. Marina Garcès é filósofa, ensaísta e ativista espanhola, 

propulsora do projeto coletivo de pensamento crítico e experimental 

Espaço em Branco.

12. Ibid.

13. NORONHA, Fábio Jabur de. Por todas as partes: um modo compar-

tilhado de viver nas redes, a partir do campo da arte, pela distribuição 

audiovisual (não) mediada por especialistas. Tese (doutorado). 

Instituto de Artes/UFRGS. Porto Alegre, 2013, p.65.

14. O conceito de “imagem(ação)” é tomado na tese como suporte da 

força inquietante do desejo que quando despertado “faz agir”. Imaginar é 

estar em movimento, imagem(ação) é movimento e causa.

15. EXPOSITO, Marcelo. Léxico familiar: cambiar el mundo sin tomar 
el poder (retrato de John  Holloway). Vídeo, 28’, 2008. Ver https://

vimeo.com/22296950.

16. GAC, Grupo de Arte Callejero formou-se em 1997 em Buenos Aires e 

atualmente tem os seguintes membros: Lorena Bossi, Carolina Golder, 

Mariana Corral, Vanesa Bossi e Fernanda Carrizo.

17. H.I.J.O.S é uma organização formada em 1995, em Córdoba/Ar, pelos 

filhos dos desaparecidos políticos na ditadura civil-militar na Argentina. 

Desde seu início, manifesta-se por meio de escraches.

18. O grupo Etcétera foi formado em 1997 em Buenos Aires por jovens 

provenientes de diversas disciplinas propondo-se a criar estratégias para 

sobrepôr vida social, arte e política.
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19. Las Agencias foi uma proposta experimental que aconteceu no MACBA, 

Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, em 2001, que reuniu 

movimentos ativistas, sociais e artistas numa ação conjunta de debate 

e intervenções diretas, que tinha como foco a relação com o entorno 

sociopolítico.

20. WARNER, Michael. Publicos y contrapublicos. Barcelona: Museu 
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Figura 03 – Felipe Prando, documentação 
de oficina no Instituto de Educação do 
Paraná. Em 28/10/2016.

PARTE 1:

PRÁTICA
MODAL
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1 . 
O poder antagonista  
nos anos 1990 e os  
novos modos de fazer

O argumento teórico sobre a prática modal, que fundamenta as 

práticas desta tese, apoia-se nos seguintes casos históricos1: as vanguardas 

russas, os movimentos de contracultura dos anos 1960 na Europa, as 

ações políticas e artísticas latino-americanas – as ações políticas do 

Movimento de Liberação Nacional TUPAMAROS no Uruguai ou nos aconteci-

mentos conceitualistas2, como Tucumán Arde, na Argentina, de 1968, por 

exemplo – e  também outros casos mais recentes, como os movimentos 

antiglobalização, que sucedem pelo mundo a partir de 1999 em resposta 

aos encontros e acordos do Fundo Monetário Internacional e sua agenda 

neoliberal3. Em todos esses casos, as práticas artísticas desenvolvidas 

nesses contextos descendem da tomada de posição dos relutantes diante 

da mercantilização geral da vida e do endurecimento político num 

sistema de representação disfuncional. Também reconhece-se a sensação 

de esgotamento das potencialidades artísticas tradicionais, a descrença na 

ideia de obra e de alta cultura nas artes e a rejeição ao caráter altamente 

financeiro do sistema da arte. Dessas inquietudes e diante desse novo 

ciclo global que responde aos efeitos do capitalismo tardio e ao qual 

se entrelaçam sujeitos insubordinados provindos dos campos do fazer 

artístico, da política e do mundo social, surge então a possibilidade 

de criar outros modos de fazer4. Este entrelaçamento entre insurreições 

que se baseia na intervenção social a partir dos pressupostos da ação 

direta5, do trabalho colaborativo/cooperativo e do compartilhamento 

de saberes, objetivando como fim a emancipação coletiva6, é o que 

denominamos aqui como prática modal. 

Desde os anos 1990, a problematização da esfera pública no 

estatuto arte/política fundou plataformas com a presença de movimentos 

artísticos, culturais e sociais, que contribuíram para o desbordamento 

institucional, radicalizando assim o surgimento de práticas instituintes7 e 

a configuração de novos modos de pensá-las e gerá-las. Essa dinâmica 

reflexiva surge em resposta a um contexto no qual a arte e a cultura foram 
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colocadas, num primeiro momento, como espaço apaziguador de ânimos 

diante de um quadro geopolítico instável; num segundo momento, 

como produto cultural usado estrategicamente para a suavização dos 

conflitos surgidos das diferenças irredutíveis no processo de resistência 

à globalização e, num terceiro momento, como produto de consumo8.

Nas grandes metrópoles, onde é possível perceber o sistema 

da arte e da cultura de modo mais institucionalizado, a chamada ao 

consumo cultural, a terceirização da gestão cultural nos programas 

públicos e a privatização do tecido público concretizaram finalmente 

a implementação de uma política que despolitizou sistematicamente 

as práticas artísticas/culturais e as políticas culturais “em favor de uma 

marca de gestão e produtividade administrativa”9. Isso acabou relegando 

a arte e a cultura ao papel de propaganda e marca de identidade para 

o consumo cultural e turismo e mercantilização geral de seu campo 

por meio das grandes feiras e eventos de arte, em rompante agenda 

neoliberal e desprezo pela sua articulação social. Em resposta a essa 

sequente apropriação da finalidade do campo da arte e da cultura, 

movimentos ativistas, práticas culturais, autônomos do mundo da arte 

e da política, articularam-se para gerar uma ação sistemática e reflexiva 

contra o status quo, numa dinâmica que conferiu aos anos 1990 um 

poder de cunho antagonista. Entre outras denominações a essas ações 

no campo da arte, para além da configuração das práticas modais que 

referenciam esta tese, apontamos algumas configurações metodológicas 

e proposições críticas com pontos confluentes e divergentes àquelas, 

que também pensaram de que modo o que se produziu a partir de então 

respondeu ao contexto daqueles anos.

Para Reinaldo Laddaga10, os artistas envolvidos nesse paradigma 

antagonista dos anos 1990 começam a desenhar e a executar projetos que 

supõem a mobilização de estratégias complexas que implicam a invenção 

de mecanismos que permitem articular processos de modificação do 

estado das coisas, durante tempos longos e entre diversos processos 

colaborativos. Tais ecologias culturais11 mantêm um fundo em comum com 

outras denominações sobre práticas que surgem no mesmo período 

e que incluem experiências sociais, práticas críticas e a criação de 

comunidades temporárias – comunidade no sentido utópico, no sentido 

de criar “formas artificiais de vida social”12 e suspender lugares e sentidos 

já constituídos. Esse utopismo seria menos que um ideal distante no 

horizonte e mais como a inscrição real de processos de emancipação 

coletiva13. Para Laddaga, essas comunidades temporárias, que aparecem 

a partir dos anos 1990, são espaços de experiências no interior das quais 

se percebem “colaborações anômalas, comunidades temporárias que 

concebem sistemas capazes de produzir alguns resultados, mas também 

experimentos da vida em comum em entornos improváveis”14. Para 

o autor, trata-se de ler essas práticas experimentais como signos da 

emergência de outras formas de pensar e de produzir no campo da arte.

Nicolas Bourriaud15 também confere aos artistas que produzem 

sob estas circunstâncias dos anos 1990 uma denominação bastante 

específica: a da Estética Relacional. Esta concepção busca tornar visível 

uma questão recorrente que aparece nos trabalhos convocados por 

este curador no que diz respeito à problematização sobre a qualidade 

das relações humanas num universo totalmente mergulhado na 

comunicação de massa. Objetivando a criação de interstícios sociais 

e preconizando possibilidades de troca, além das vigentes no sistema 

capitalista, esses trabalhos tomam como “horizonte teórico a esfera das 

interações humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de 

um espaço simbólico autônomo e privado”16. Assim, o público passa a 

uma autoria coadjuvante junto ao artista numa plataforma interativa e 

desse modo constrói os significados coletivos do trabalho. Renunciando 

à representação, os trabalhos relacionais assumem a experiência e o 

compartilhamento como linha condutora. 

Bourriaud acredita que as práticas artísticas contemporâneas 

são uma derivação da pintura e da escultura, que se manifestam sob a 

forma de exposição.  Neste sentido formalista, a intersubjetividade e 

a interação são tomadas como elementos que dão forma à atividade, 

sustentando microutopias como sistemas que idealmente produziriam 

cânones sociais. Assim, mesmo que ali se debatam relações externas 

à instituição num contexto sócio-global, esses trabalhos funcionam 

institucionalmente, sem imprevisões.

A exposição é o local privilegiado onde surgem essas coletividades 
instantâneas, regidas por outros princípios: uma exposição criará, 
segundo o grau de participação que o artista exige do espectador, a 
natureza das obras, os modelos de sociabilidade propostos ou represen-
tados, um “domínio de trocas” particular. E esse domínio de trocas 
deve ser julgado de acordo com critérios estéticos, isto é, analisando-se 
primeiro a coerência de sua forma e depois o valor simbólico do mundo 
que ele nos propõe, da imagem das relações humanas que ele reflete.17
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Para Claire Bishop18, entretanto, em Antagonismo e Estética Relacional19, 

o que concebe Bourriaud em seu discurso não leva em conta um espaço 

real de democracia na medida em que as práticas a que se refere não 

sustentam os conflitos intrínsecos à esfera pública, mas restringem 

as relações participantes à “comunidade de sujeitos espectadores que 

tem algo em comum”. Assim, mais que “a articulação de problemas”, 

compactuam com uma “concepção harmoniosa das relações.” Para 

ela, ao contrário, são de especial interesse as práticas que sustentam a 

contradição entre a autonomia e a intervenção social. Sem submeter o 

estético e o sociopolítico nem à ética nem a seus efeitos sociais, o que 

nelas se faz relevante é que mantêm seu potencial de antagonismo20 

onde as relações de fricção são sustentadas e não camufladas. 

As tarefas que se colocam diante de nós atualmente são analisar como 
a arte contemporânea se dirige ao observador e avaliar a qualidade 
das relações com o público que ela produz: a posição do sujeito que 
qualquer trabalho pressupõe, as noções democráticas que sustenta e 
como essas se manifestam na experiência do trabalho.21

Sobretudo as práticas artísticas que radicalizam e problematizam a 

dimensão social de participação a partir dos anos 1990 como continuida-

de das ações dos anos 1960 (o Situacionismo na França, os Happenings 

nos Estados Unidos e o Neoconcretismo no Brasil) respondem melhor 

ao que Bishop denomina Estética da Participação. Apoiando–se na “crença 

na  criatividade da ação coletiva e nas ideias compartilhadas como forma 

de tomada de poder”22, reconhece três pontos em comum entre essas 

experiências, que são: o desejo de que o sujeito se ative e se empodere 

a partir de sua participação na experiência artística para, a partir disso, 

determinar sua própria realidade (social e política), a defesa de uma 

produção compartilhada e colaborativa entendida como modelo social 

positivo e não-hierarquizado e, por último, a restauração da ligação 

social a partir da elaboração pública de significado23. Encontra em 

Guy Debord, com sua crítica à sociedade do espetáculo, o fundamento 

daquilo que impulsiona essas práticas em sua tentativa de produzir 

novas relações sociais a partir da construção de outras realidades, pois, 

para Debord, “o espetáculo é por definição imune à atividade humana 

(...) o oposto do diálogo. É o sol que nunca se põe no império da 

passividade moderna”24. 

Para Miwon Kwon, essas práticas que despontam nos anos 1990 

também decorrem dos movimentos insurgentes dos anos 1960. Para 

problematizá-las, a autora recorre à noção de site-specific, que diz respeito 

a trabalhos que investigam as possíveis articulações para a construção 

de um lugar – site25 – partindo de seu respectivo contexto, seja um lugar 

físico e enraizado, ou lugares que sejam vetores discursivos e virtuais. 

Trata-se de um método, não de um gênero de arte, que possibilita 

à ação artística constituir-se num contexto autêntico e auto-crítico, 

uma forma despojada de virtuosismos, desestetizada, até “agressiva-

mente antivisual”26, características que por si as tornam dissidentes 

do paradigma moderno. 

Essas práticas, no processo de desmaterialização do objeto, seu 

comprometimento com o contexto (e consequente imobilidade) e 

engajamento público, acabam forçando certa resistência ao sistema 

de valorização dado pelo mercado trazendo à tona, consequente-

mente, questões sociais, participações coletivas e elaboração crítica 

às próprias instituições. Entretanto, para Kwon27, as apropriações 

equivocadas do site-specific e a dinâmica permissiva do uso do termo 

em diferentes contextos e situações acaba por exceder aquilo que em 

princípio representava e, deste modo, em vez de potencializar o que 

antes se fundamentava em abordagem reflexiva, corre o risco de servir 

às bases do capitalismo, apoiando a produção e o consumo de diferença 

e fazendo disso vitrine para projetos de marketing institucionais, do 

Estado e/ou corporativos28.

...um princípio metodológico de produção e disseminação artística 
é recapturado como conteúdo; processos ativos são transformados 
em objetos inertes novamente. Desse modo, a arte site-specific vem 
representar a criticidade, mais do que exercê-la. O “aqui-e-agora” 
da experiência estética é isolado como o significado, afastado de seu 
significante.29

Analisando as práticas de arte pública nos Estados Unidos que 

operam site-specifity, Kwon esquematiza-as em três modelos30, que são: 

arte em espaços públicos (literalmente esculturas em espaços urbanos), 

arte como espaço público (projetos urbanos que de algum modo estejam 

comprometidos com o espaço social da cidade em projetos a longo 

prazo, organizados com os membros da “classe gerencial urbana”) e 

arte no interesse público, ou novo gênero de arte pública, (projetos colaborativos 

temporários que investigam questões sociais da comunidade com uma 

tendência a uma troca mais horizontal entre os participantes). 
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Neste último modelo, pesquisando o deslocamento de suas 

denominações para outras, por exemplo, para issues-specific31 ou communi-

ty-specific32, em suas possíveis implicações e consequências políticas, tanto 

para o debate da arte pública quanto  para as próprias comunidades, 

a autora formula33 que a relação entre artista e comunidade impõe-se 

como uma relação de alteridade, em que ambos estranham-se. Porém 

essa relação torna-se obscura na medida em que a instituição a media 

e a administra, resultando numa imagem ambígua: uma figura de 

artista fortalecida ao mesmo tempo em que denunciada em sua dupla 

identidade: “o artista se engaja num processo contínuo de descrever e 

promover sua lealdade e comprometimento, construindo e mantendo 

uma identidade dupla (como artista aqui, como membro da comunidade/

representante lá)34”.  Se os projetos de arte no interesse público geram uma 

instabilidade nas identidades e subjetividades dos envolvidos em ambos 

os lados do processo (esquema da arte e comunidade) isso parece ser, 

para Kwon, sua maior relevância ou sua melhor razão de ser35.  

Contradizendo as diversas perspectivas sobre as práticas artísticas 

realizadas em/com comunidades, que, tomadas pelas instituições como 

unidades fechadas, estáveis e imanentes, acabam por atrair projetos 

que presumem fortalecê-las, formalizando-as e tornando-as mais 

aptas a negociar seus lugares no espaço público, Kwon infere que 

a rearticulação possível seria antes de afirmar tal teor, questionar a 

própria noção de autenticidade e mesmo de comunidade36. Citando 

Jean Luc Nancy,  para quem “não há comunhão, não há ser comum, 

mas há ser em comum”37, Kwon propõe, em oposição à community based 

art, uma Collectiv artistic práxis, configurando-a como uma 

(...) tarefa transpositiva. O que envolve um grupo provisório, produzido 
em função de circunstâncias específicas, instigado por um artista e/
ou uma instituição cultural, ciente dos efeitos dessas circunstâncias 
nas condições de interação, performando seu próprio chegar junto 
e tomar distância como um necessariamente incompleto modelo ou 
atuação num processo coletivo social38.  

Nesse sentido, o que sugere Kwon é que o processo de trabalhar nesses 

processos coletivos sociais sejam antes de mais nada a possibilidade de 

imaginar sua deslocalização crítica antes da afirmação acrítica de sua 

localização39. É neste sentido que a cultura verdadeiramente se empodera 

e a noção de comunidade reaparece como outra coisa, colocando em 

questão a serialização40 dos sistemas atuais. 

2.
Práticas modais e  
a invenção de modos  
de organização

O argumento de Marcelo Expósito, nossa referência conceitual 

para a realização desta pesquisa41, sobre as práticas antagonistas que 

descendem do plano conectivo entre arte e política a partir dos 

movimentos políticos e contraculturais dos anos 1960, e que reaparecem 

a partir dos anos 1990 num campo desbordante da arte, é que elas 

devem ser compreendidas a partir da invenção de funções organiza-

doras. Num trabalho de organizar a cooperação social, essas práticas 

não mais respondem ao paradigma artístico da representação nem à 

compreensão da arte centrada na produção de objetos, mas podem ser 

tomadas como a disponibilização e o compartilhamento de ferramentas 

tangíveis e intangíveis na esfera social42. 

 A arte como produção de modos de organização é o título da apresen-

tação de onde partimos para investigar o pensamento de Expósito. 

Esta apresentação43, conferida no Museu de Arte Contemporânea de 

Castilla y León –  MUSAC – dentro do VIII Curso de Introdução à Arte 

Contemporânea: Estéticas e Políticas do Comum, em 02 de abril de 

2014, foi primeiramente, parcialmente transcrita e traduzida por mim 

do espanhol para o português, para a publicação Sí, tiene en português44 e 

depois integralmente transcrita e traduzida também por mim para esta 

tese. Nela, esmiuçando os pressupostos básicos do raciocínio da arte 

como função social de intervenção nos modos de produção a partir das 

concepções de Walter Benjamin e de exemplos de práticas políticas e 

artísticas, Expósito percorre o caminho para pensar o desbordamento 

institucional em que essas operam logrando a constituição de novos 

campos. Tais campos nascem atrelados à iluminação de possíveis instru-

mentos para a criação de outras conjunturas na esfera social hoje. Esse 

é o argumento do qual nos apropriamos para nos envolver com as 

ocupações secundaristas no Arte Ocupação.  
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Por este motivo, para uma compreensão contextual mais 

aprofundada desses argumentos, pareceu-nos importante retomar 

publicações anteriores a esta, para acompanhar o desenvolvimento 

e a problematização de alguns de seus conceitos ao longo dos anos 

e podermos finalmente formular um repertório mais direto sobre a 

prática modal. Esta compreensão sobre os argumentos teóricos que 

culminam na perspectiva de Expósito sobre a invenção de modelos de 

organicidade potencializa a articulação de nosso raciocínio e sugere um 

fluxo de esforço contínuo para novas reconfigurações epistemológicas 

do campo da arte. 

Em Modos de hacer, Arte crítico, esfera pública y acción directa, editado por 

Marcelo Expósito, Paloma Blanco, Jesús Carrillo e Jordi Claramonte, 

e publicado na Espanha, em 2001, pela Universidade de Salamanca, 

é possível ter acesso aos escritos de base relacionados à arte crítica e às 

práticas artísticas e políticas de intervenção, de ação direta ou ainda de 

arte pública. Na apresentação, os editores justificam que a pretensão 

do livro é a de apresentar as chaves para a compreensão de movimentos 

simultâneos – artísticos, políticos, sociais e ativistas – que ocorrem em 

diversos locais e confluem numa busca comum, sendo ela a de: “(…) 

novas coordenadas para a ação – seja esta assumida ou não explicita-

mente como artística – sobre o meio social e a reflexão de práticas com 

tendência ao deslocamento e a não ficarem contidas dentro dos campos 

de produção cultural pré-fixados”45. 

Dessa maneira, mesmo que neste livro apareçam nomeadas, 

naquele momento, algumas linhas de ação, entre as quais “modos de 

fazer”, “estética relacional”, “práticas antagonistas ou emancipatórias”, 

há um cuidado em ampliar a complexidade de suas tessituras. Trata-se 

de um território potencial que, ao mesmo tempo em que se abre para, 

e admite, movimentos imprevisíveis, também exige um delineamento 

de suas dinâmicas: “A inexistência de um marco conceitual ou estético, 

ou inclusive ideológico, que defina claramente o terreno pelo qual nos 

movemos, faz necessária uma constante reflexão crítica, tanto sobre a 

própria prática quanto sobre a interpretação da mesma”46.  Assim, o livro 

solidifica a base para pensar este território conectivo entre as práticas 

culturais, artísticas, políticas e ativistas reconfiguradas enfaticamente 

nos anos 1990. 

Além da edição de Modos de hacer, Arte crítico, esfera pública y acción directa, 

Expósito responde pelo texto Vivir en un tiempo y un lugar y (acaso) representar 

nuestra lucha. Para introducir (y problematizar) la relación entre esfera pública y prácticas 

antagonistas47, no qual posiciona-se sobre o que chama neste momento 

de práticas emancipatórias. Importante ressaltar como o conceito vai sendo 

desenvolvido, de práticas emancipatórias para a arte como produção de modos de 

organização, partindo não só do que são os processos artísticos mas da 

relação conectiva entre arte e política que ali se reconfigura.

As práticas colaborativas dos anos 1990 são uma tentativa de voltar a 
ligar a arte com a política emancipatória mediante práticas coletivas 
de colaboração entre “especialistas” da produção simbólica e os novos 
movimentos surgidos no interior das crises em contrarreação às políticas 
neoliberais.48 

Trata-se de um processo para a concepção de termos que passa pela 

atualização da noção de esfera pública49, na medida em que o espaço 

público não é algo que está dado de antemão, mas aquilo que deve ser 

construído. Ao mesmo tempo, tem-se aí a concepção de um espaço 

público articulado como o que não pode ser apreendido em sua 

totalidade, só via fragmentos, onde as experiências se chocam para 

fundar diferentes esferas por meio de exercícios de alteridade que 

almejam afastar o poder do capital e inventar outros valores para o 

estar no mundo e em comunidade. Tal processo passa também pela 

crítica às formas convencionais de representação e de qualquer forma 

artística centrada necessariamente na produção de objetos, no qual o 

que está em questão como modo de operar é a modificação das subjeti-

vidades no encontro entre artistas e movimentos sociais, possibilitando 

“intercâmbio e compartilhamento de saberes, de conhecimentos, de 

competências, ferramentas (…)”50. 

Ainda aparecem como características das práticas configuradas 

nos anos 1990 pontos como autonomia de experiência, princípios 

colaborativos, autocrítica, ações articuladas e restituição de vínculos, 

demarcando a possibilidade das circunstâncias que prenunciam o que 

apontamos como prática modal. Essas características não são intrínsecas à 

arte ou à política, e sim surgem na articulação entre um campo e outro, 

justamente no meandro do “entre”51. Assim, a afirmação deste território 

intermediário a partir dessas características específicas visa diminuir 
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os riscos de essas práticas, supostamente emancipatórias, recaírem em 

seu oposto: mascarando, mistificando, estetizando, neutralizando e 

fetichizando a ação política. 

Em 2005, num texto de introdução ao volume 5 da publicação 

Brumária, Arte: la imaginación política radical, Expósito analisa a visibilidade 

alcançada pelos movimentos que conectam arte e política pontuando que 

os movimentos artísticos somam-se a outros movimentos (não ligados 

à arte) que já concebiam esses diferentes percursos político-sociais 

como forma de militar, investigar e praticar novas formas de pensar 

e agir a política. 

(…) um reflexo no campo artístico do mesmo tipo de presença 
irrefutável que as novas formas de protagonismo social (em termos 
do coletivo Situaciones) e da recomposição das redes políticas autônomas 
e antagonistas vieram expressar em escala global há uma década.52

Assim, protagonismo social, autonomia, antagonismo e a ideia de rede 

somam-se à caracterização do universo dos circuitos artísticos, que se 

definiam por ações diretas e lutas translocais, diluindo/desfazendo/

reconfigurando o que neles se reconhecia como artístico. Daí surgem 

os territórios os quais tratamos como práticas modais, caracterizando 

finalmente a possibilidade de pensarmos as práticas emancipatórias na 

arte num plano desbordante de seu próprio meio, ou seja, como práticas 

orgânicas e vivas que escapam à contenção de disciplina e refazem, para 

um certo circuito, a própria genealogia do que chamamos arte. Neste 

novo âmbito, essas práticas passam a espelhar-se numa variedade de 

identidades e são caracterizadas por três atravessamentos gerais, sendo 

eles: a noção de compromisso (protagonismo social), a autonomia (ação 

política autônoma – rede) e a autovalorização (positividade).

2.1. 
Compromisso 
(protagonismo social)

O coletivo argentino Situaciones pode ser tomado como exemplo 

do que Expósito chama “novas figuras do compromisso”53, uma noção 

que nasce do deslocamento conceitual que rompe com a figura clássica 

do intelectual que acompanha os movimentos sociais para um tipo de 

proposta de “co-investigação que põe em comum ferramentas e saberes 

intelectuais e militantes de diferentes origens sem hierarquiza-los, num 

tipo de prática que faz circular relatos e descrições internas às lutas e 

às formas de organização social autônomas”54. Surgido no ano 2000, 

na Argentina, de um grupo de ativistas, o Situaciones, já num trabalho 

de base desde os anos 1990, exigia participar de modo pleno contra o 

estado de crise em sua fase mais crítica, instaurada pela entrada à força 

do neoliberalismo naquele país e, de forma mais geral, na América 

Latina. Nem militantes convencionais, nem investigadores intelectuais 

ligados à academia, estes ativistas se posicionaram como um coletivo de 

investigação militante, que segundo eles pode ser definido como “(…)

uma prática que pretende contribuir à auto-representação social, a 

dizer, à fabricação de conceitos e imagens desde baixo, à autogestão do 

sentido da vida pelos viventes, para além dos filtros políticos, culturais 

ou midiáticos estabelecidos”55. 

Em Sobre el militante investigador56, que traduzimos como encarte 

para esta tese, o Situaciones expõe seus nove pontos de considerações 

fundamentais, explicando sua operacionalidade conceitual. De um viés 

antipedagógico, autônomo, militante e múltiplo, esclarece um modo 

de fazer por composição, entremeado pela paixão e pela amizade como 

motores da investigação. Opõe-se à investigação acadêmica e à militância 

política, na medida em que, como conjunto de dispositivos alienantes, 

afastam o militante de seu verdadeiro ofício, que é justamente o de 

produzir um corpo de saberes práticos de contrapoder.
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Fig. 04: Coletivo Situaciones e 
Atelier Hacer-Ciudad. Cena no 
Parque Indoamericano, 2010.  
Fonte: http://colectivosituaciones.
blogspot.com.br

Fig. 05: Colectivo Situaciones e Atelier 
Hacer Ciudad. Mapa conceitual Parque 

Indoamericano57, 2010. em CALÓ, 
Susana. Dossiê Devir Menor, Espaço, 

Território e Emancipação Social. 
Revista Lugar Comum, Universidade 
Nomade. Em http://uninomade.net/

lugarcomum/41/

Desde seu surgimento, o trabalho do Situaciones está presente em 

diferentes formas de resistência, tanto na cidade quanto no campo, 

oferecendo oficinas, propondo trabalhos de desenvolvimento de 

linguagens e ferramentas, registrando, editando materiais, escrevendo 

artigos e, principalmente, circulando e dispondo esses materiais publica-

mente. A ocupação do Parque Indoamericano em 2010, na grande 

Buenos Aires, é um exemplo desse suporte, uma co-participação que 

contribui para refletir sobre as questões daquele evento. Esta ocupação, 

realizada em sua maioria por imigrantes na Argentina, ocorreu de forma 

radical quando 1.500 famílias ocuparam um prédio deste parque na parte 

sul de Buenos Aires. Entretanto, quatro dias depois sua desocupação 

foi executada à força, de forma violenta, causando quatro mortes entre 

seus ocupantes e muitos feridos. Trabalhando junto com a população 

na nova fase de politização na Argentina, o Situaciones propõe-se a ser 

um movimento ágil, reativo e sem pré-disposições. Para eles, trata-se 

de criar um território político de ação imediata e de produzir “interro-

gantes sociais coletivos”58 para contribuir na formulação de elementos 

de contra-poder que não cabe nas categorias clássicas. 

Assumem um modo de fazer política apartidária, que, sem tomar 

partido, assume posição, mirando seus efeitos e não intenções, visando 

a abertura da imaginação social e a revalorização da cultura como 

condição política comum59. As estratégias são inovadas não só para 

enfrentar a crise mas, e sobretudo, para pôr em crise o que se resiste a 

pôr em crise: os modos de falar, de pensar, de conceber as instituições, 
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ou de representá-las60. Assim, se nessas circunstâncias surge do coletivo 

Situaciones um outro modo de fazer política, também surgem de outras 

práticas, engajadas não somente à política, mas também ao campo da 

arte, outros modos de fazer arte-política numa trama que fundamenta 

o debate do Arte Ocupação.

2.2. 
Autonomia 
(ação política autônoma – rede)

É importante ressaltar que o ponto de inflexão para o início dessa 

série de dinâmicas emancipatórias é o movimento político zapatista61, 

movimento que propõe um modelo de sociedade auto-gestionada e 

autônoma. A partir dele, surgem outros movimentos sociais pós-guerra 

fria, como o Movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, no 

Brasil, os piqueteros na Argentina, os cocaleros na Bolívia, os okupas na 

Europa ou ainda os movimentos antiglobalização (em Seattle, Praga 

ou Madrid, entre outras cidades); que aparecem e tornam visível uma 

série de denominadores comuns: são de esquerda, não têm a intenção 

de tomar o poder, opõem-se às diretrizes do sistema neoliberal e a uma 

ideia falsa de cultura quando apropriada pelo capitalismo e usada como 

ferramenta de afirmação da máquina cultura-estado-mercado. Sobre a 

articulação destes com as práticas artístico-políticas, Expósito comenta: 

Não são poucos os coletivos que – como o Grupo de Arte Callejero ou o 
Etcétera na Argentina, La Fiambrera e Las Agencias na Espanha, Ne pas plier 
ou Asrrg na França – começaram realizando intervenções selvagens na 
circulação de signos nos canais e espaços de ordenação do domínio 
capitalista-estatal (meios de comunicação, centros metropolitanos) 
para, progressivamente, passar a explorar a produção de tais signos 
e ferramentas em situações colaborativas e cooperativas de produção 
coletiva, mão a mão com os novos movimentos sociais que emergiram 
desde o interior da hegemonia liberal ou nos processos de crescimento 
do movimento global. 62  

Desse modo, as práticas artísticas se põem em movimento fundando 
novos parâmetros de valoração, exibição e circulação para a dinâmica de 
suas ações e intervenções, certamente à margem dos circuitos convencio-
nais. Mas a relação arte e política que permeia os movimentos artísticos e 
sociais é, entretanto, paradoxal e exige um esforço contínuo de reflexão. 

Fig. 6:  Prints de tela a partir do filme 
Léxico familiar: cambiar el mundo 

sin tomar el poder (retrato de John  
Holloway), que pode ser acessado em 

22/03/2016. https://www.youtube.com/
watch?v=grhXymcGUUM&spfreload=10.

Em Léxico familiar: cambiar el mundo sin tomar el poder (retrato de John  
Holloway)63, produzido por Expósito em 2008, estão indicadas 
importantes questões sobre a relação entre política e representação. 
Ele se pergunta primeiramente, a partir do trabalho, se seria este 
sistema de códigos, formulados em processos de edição e montagem 
num sistema de representação, uma possível experiência política. E, 
ainda, se seria possível usar o conhecimento e as ferramentas da arte 
como ação política via produção simbólica64. Tal pergunta nos remete 
diretamente às proposições do Arte Ocupação.

Baseado numa espécie de dicionário organizador de ideias, 
como no célebre Abecedário de Gilles Deleuze65, Léxico familiar: cambiar 
el mundo sin tomar el poder (retrato de John  Holloway) contrapõe as imagens do 
primeiro levante zapatista em 1994 com a edição de uma entrevista com 
John Holloway, autor do livro Mudar o mundo sem tomar o poder66, gravada 
no México em 2005. Na entrevista, Holloway resume as questões 
do livro que, baseado na experiência mexicana zapatista, convoca 
um pensamento sobre um “poder-fazer livre e autônomo”. Segundo 
Expósito, o livro de Holloway havia sido muito bem recebido em boa 
parte dos movimentos contra a globalização neoliberal na Europa e 
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também no sul, somando-se às expectativas suscitadas pelos “aconteci-
mentos destituintes dos poderes estatais e econômicos” na Argentina, 
em 200167, e de onde entreviu-se a possibilidade de novos processos 
políticos na América Latina em geral68. No Brasil este livro também 
havia sido uma espécie de manual para os Fóruns Sociais Mundiais (com o 
slogan “Um outro mundo é possível”) realizados anualmente, em 2001, 
2002, 2003 e 2005 em Porto Alegre, Brasil. Portanto, na expectativa 
de materializar esses conceitos que nascem com os novos movimentos, 
Expósito, no vídeo, entrelaça imagens e palavras, propondo que essa 
linguagem exponha-se como um léxico.

 Resumidamente, o que Holloway explana no vídeo sãos os 

conceitos-chaves do livro no qual o autor sugere o grito como o lugar 

de encontro do mal-estar, da rebeldia, do começo dos movimentos 

revolucionários: “Começar com a negatividade, com um não, com 

uma recusa ao que está aí”, diz ele, e daí, a partir de então, gerar uma 

reflexão de como mudar as coisas. Se o grito contra o que existe é o que 

une, tem em sua forma também a dissonância, o múltiplo: “E abrir a 

ideia de outro mundo possível requer socialidade, a começar com um 

‘nós’(…)”. 

Holloway concebe também a relação entre poderes assimétricos: 

o poder-fazer que diz respeito à capacidade de fazer coisas e o poder-sobre, 

que consiste em mandar fazer, uma relação de subordinação manejada 

pelo poder do dinheiro, que aparece via trabalho assalariado e que 

é justamente contra o que se resiste nos movimentos autônomos. 

Finalmente denomina anti-poder a capacidade de inventar outras formas 

de fazer as coisas, que não estejam dominadas nem pelo dinheiro, 

nem pelo capital. “É a luta pela dignidade humana criando fendas no 

tecido de dominação capitalista”69, fendas que não são necessariamente 

espaciais, mas temporais. O que significa dizer que, mesmo que não 

haja solução a longo prazo, nem uma revolução possível, a luta está em 

saber e colocar que “aqui neste momento não vamos aceitar(…)”70.

 Sobre a ressonância dessa luta, ele assegura que não é possível 

prever seu alcance ou extensão, na medida em que este movimento é 

subterrâneo, latente como um vulcão, imprevisível. Por exemplo, o 

EZLN teve enorme ressonância no mundo, mas não como os zapatistas 

pensaram que o seria. Em sua 1ª declaração, falavam da extensão de sua 

revolta a todo o país, pois isso imaginavam, porém esse êxito nacional 

não aconteceu. Mesmo assim tiveram ampla visibilidade e repercussão 

internacional. Desse modo, mesmo que Léxico familiar... seja também 

reapresentação – da interlocução conceitual entre Holloway e o EZLN 

– pela própria configuração de sua linguagem, o que de fato se propõe 

a ser é um exercício experimental de apresentação política, que propõe 

uma experiência em primeira instância. 

2. 3. 
Autovalorização 
(positividade)

A partir de 2006, para pensar a dinâmica e a operação das práticas 

artísticas autônomas que inauguram esse território entremeado com os 

movimentos sociais e ativistas concebendo novos modos de organização 

e de produção, Expósito lança mão do termo “autovalorização”, termo 

proveniente do movimento operário, e o abre e aplica ao debate nas 

artes71. 

No movimento operário este termo refere-se ao processo de 

valorização dos elementos que não se reduzem ao valor de troca represen-

tativo do estado neoliberal; elementos que, quando alcançam expressivi-

dade e se consolidam, são capazes de suspender certas forças de opressão 

e fazer despontar momentos de hegemonia dos movimentos antagônicos. 

É fato que essa força acabe sempre sendo presumida e sistematica-

mente destruída pelo sistema capitalista, pois este sistema consegue 

enfraquecer tudo o que fragiliza sua dominação. Entretanto, nesses 

momentos de autovalorização há desequilíbrio do estado hegemônico e 

o sistema responde gerando artificialmente um estado de crise no qual 

as forças se reestruturam para destruir o adversário. “As reestruturações 

capitalistas são operações para reformar a produção e as condições 

sociais de produção que compreendem a força autovalorizante da classe 

operária”72. Quando re-sintonizado, o sistema adquire diferentes 

contornos de poder.

Em relação às práticas artísticas, o conceito de autovaloriza-

ção é usado por Expósito com a mesma conotação de antagonismo 

frente a valores institucionais e recusa de pertencimento à lógica do 

sistema neoliberal. Criando outras lógicas e inserções, essas práticas 
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produzem e circulam seus trabalhos com autonomia frente a isso. 

Também inauguram, segundo Expósito, sua própria positividade, na 

medida em que não são a negação nem a alternativa a nada, mas sua 

própria consistência e estruturação. 

 Partindo de uma recusa a sua inserção institucional, se colocaram 
em movimento por conta própria ou de maneira colaborativa ou 
cooperativa, processos de produção estética, simbólica, política, 
comunicativa, que não eram imediatamente reduzíveis à dialética de 
valorização institucional e/ou neoliberal. Esses processos poderiam ter 
produzido ou ajudado a produzir, desde este ponto de vista, saberes, 
ferramentas, artefatos comunicativos ou simbólicos, expressões 
de luta(…) que teriam atualizado a herança de outras experiências 
históricas de entrecruzamento da arte e da política, gerando ao mesmo 
tempo seus próprios critérios e códigos de valorização, recusando 
ser coisificadas de acordo com a lógica de valor de troca econômica 
e simbólica sustentada por umas instituições artísticas e culturais  
fortemente tramadas com o neoliberalismo numa parte importante 
do mundo já na década de 1990.73

Dentre possíveis exemplos desses processos descritos acima, o GAC, 

Grupo de Arte Callejero, da Argentina, e o Las Agencias, da Europa, servem para 

pensarmos o processo de invenção de dinâmicas e circulação próprias, a 

partir da noção de autovalorização, na medida em que exploram novos 

modos de operar, desfazendo-se dos referenciais e limites do sistema da 

arte para se organizarem sob outros pressupostos, que incluem, entre 

outros, o compartilhamento público de um saber adquirido em nome 

das transformações sociais e da consciência política. 

2.3.1. 
GAC, Grupo de  

Arte Callejero

AiO GAC surgiu de uma mobilização de alunas da Escuela Nacional 

de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón em Buenos Aires, em 1997, em prol de 

uma greve de professores que se contrapunha ao desmonte do sistema 

de educação pública posto em marcha pelo governo do Presidente 

Menem, na Argentina. Nesta greve, as ativistas do GAC intervinham 

com desenhos de guarda-pó em preto e branco em lugares–chaves da 

cidade, já despontando questões que acompanhariam projetos futuros: 

disposição de instrumentos e ferramentas para movimentos de protesto 

e ativismo, comunicando-se com o público de rua, desenvolvendo 

Fig. 07: Grupo de Arte Callejero. Terceiro mural do GAC, cruzamento das ruas Austria e Las Heras. 
Buenos Aires, 1997. Fonte: CARRAS, Rafaela, Pensamientos, prácticas y acciones del GAC. Editora 
Tinta Limón, Buenos Aires, 2009.

ícones visuais de comunicação no espaço público, trabalhando de 

forma anônima e fomentando a reapropriação de seus trabalhos por 

quem desejasse. A partir de então, esse grupo, com diversos membros, 

agregados e parceiros, seguiu esse desenvolvimento de ações diretas, 

produção de signos e material gráfico no espaço público.

O GAC, num movimento militante entre arte e política, usou a 

denúncia como modo de produção e a subversão das mensagens e das 

imagens institucionais como metodologia. Desde o início, “o uso de 

imagens simbólicas sintéticas, a ocupação do espaço de rua alterando 

seus códigos hegemônicos, o trabalho coletivo e cooperativo, o próprio 

corpo implicado na ação”74 deu origem a uma comunicação visual 

incisiva, fora do espaço convencional do sistema da arte. Levando em 

conta as características dos contextos socioculturais onde performavam, 

o GAC procurava “se infiltrar na linguagem do sistema e provocar 

desde aí pequenas rupturas, falhas, alterações, para desmascarar ou 

evidenciar os jogos de relação de poder”75. 

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão aqueles que manifestam 

publicamente a denúncia a genocidas não julgados da ditadura argentina 

ou ainda a personagens poderosos que de alguma maneira ferem um 

estado de dignidade pública. Trata-se de um trabalho de médio prazo já 

que algum tempo é despendido para publicizar a informação e sensibi-

lizar o público. Como procedimento, os ativistas começam colocando 

cartazes, mapas ou fôlderes de mapas pelo bairro para tornar público o 

endereço do denunciado e o motivo pelo qual protestam. Após isso, é 

marcada uma data específica e os habitantes do bairro são convidados a 
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aparecer em frente a essas casas. Neste momento é feito um espetáculo 

público, com muito deboche, teatro e escrache, uma espécie de performance 

que dramatiza as denúncias em questão: encenam, gritam, simulam 

julgamentos, etc. Nessas ações o GAC trabalha em parceria com diversos 

coletivos, entre eles o coletivo H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la 

Justicia contra el Olvido y el Silencio) e o grupo Etcétera. 

Aquí viven genocidas, de 2001, pode ser tomado como exemplo 

deste procedimento. Primeiramente divulgaram cartazes com um 

mapa da cidade de Buenos Aires onde aparecem em vermelho as casas 

dos genocidas não julgados e seus endereços. Também inseriram nos 

arredores dessas casas placas de trânsito assinalando a localização de 

seus respectivos domicílios. Agendas de bolso com as informações e 

seus números de telefone foram distribuídas na marcha de 24 de março 

de 2001, data de aniversário da ditadura civil militar na Argentina, e 

um vídeo76 de 12 minutos foi realizado com uma excursão por Buenos 

Aires apontando as casas que estão no mapa, as acusações que recaem 

sobre esses homens e também mostrando os lugares que foram centros 

clandestinos de detenção e assassinato. Essas filmagens são mostradas 

em dois momentos, em dias comuns e em dias de marcha. Os cartazes 

foram refeitos nos anos consecutivos com mais endereços dos genocidas.  

Fig. 08: Grupo de Arte Callejero. Aquí viven genocidas, 2001. Fonte: http://grupodeartecallejero.
blogspot.com.br e prints de tela do vídeo.

Fig. 09: GAC, Liquidación por cierre, Casa Rosada, Buenos Aires, 2000. 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/gacgrupodeartecallejero

Entre outros trabalhos, assinalamos: Galería Callejera, na qual 

se intervém com pinturas e desenhos nos espaços de publicidade, 

convidando as pessoas para a abertura da exposição ali mesmo na 

rua. Juicio y Castigo expõe placas de trânsito com o lema “julgamento 

e punição” em razão do julgamento do Almirante Massera, general 

militar argentino que teve ampla participação da ditadura cívico militar 

naquele país, tendo inclusive dirigido a ESMA (Escuela de Mecánica de la 

Armada) um dos principais centros de tortura e detenção, em 1998. 

Gatillo Fácil, é uma ação com cartazes sobre o abuso da violência policial, 

em 1998. Plan Cóndor, realizada no Brasil em 2000, apresenta 36 placas 

de trânsito denunciando a aliança entre as ditaduras na América do 

Sul. Invasión, ação realizada no auge da crise política Argentina, em 

2001, que consistiu em lançar 10.000 soldadinhos de brinquedo, 

pendurados em paraquedas, de um edifício na região dos bancos no 

centro da cidade. Neste momento, na Argentina vivia-se um momento 

de absoluta instabilidade; o então ministro da economia Domingos 

Cavallo havia imposto o famoso corralito que impedia que as pessoas 

sacassem livremente seu dinheiro do banco. 

Também houve vários trabalhos realizados com organizações 

pró-democráticas, sindicatos, grupos de desempregados, vítimas da 

repressão policial, desalojados, militantes contra as intervenções 

americanas e o alastramento do neoliberalismo, entre os quais: El 
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Fig. 10: Slogan do projeto Las Agencias, Espanha, 2001.
Fonte: http://www.sindominio.net/fiambrera/web-agencias/

pueblo ya sabe de qué se trata; No alimente a los animales, Una incursión sobre los vallados 

policiales; Para muestra basta un botón; Poema visual para escaleras; Plan Nacional de 

Desalojo; Festival del desalojo y la repression; Mapa del Petróleo; Todas las tierras las roba 

Benetton; Segurí$imo; Comisión antimonumento a Julio Argentino Roca. Também 

realizam seminários, editam publicações e vídeos. 

2.3.2.
Las Agencias 

Um exemplo na Europa de práticas que já engendram sua própria 

positividade é o projeto Las Agencias, uma rede anticapitalista de grupos 

europeus autônomos que operaram entre diversos campos culturais e 

políticos, construindo posições de antagonismo biopolítico77. Por um 

lado, artistas inscritos no território da crítica institucional e insatisfeitos 

com o limite dos trabalhos da arte com teor político no interior das 

instituições; por outro lado, movimentos sociais e ativistas diante de um 

momento-político-chave, que passaram a inventar modos de inserção 

na sociedade e de desbordamento de seus campos protagonizando ações 

artísticas a partir de situações-problemas encontradas em âmbitos locais. 

Em 2001, o MACBA, Museu de Arte Contemporânea de 

Barcelona,  convidou-os para desenvolver suas proposições dentro e a 

partir do Museu. Aceitado o desafio, organizaram-se em cinco agências: 

uma gráfica, que produzia cartazes e material impresso (contra a cúpula 

do Banco Mundial e parodiando as campanhas municipais oficiais), uma 

fotográfica (responsável pelas imagens e arquivos dos trabalhos), uma 

de mídia (como instrumento de opinião pública e comunicação), uma 

de desenho de intervenção (que tratava de produzir objetos e artefatos 

para serem usados nas manifestações) e ainda uma agência que se 

encarregava de gestar o bar do próprio museu, investindo em relações 

interpessoais, celebrações e em programas de vídeos e internet gratuita. 

Entre as ações, destaco as seguintes: a coleção Pret à Revolter, os 

escudos-exposições Artmani, o show-bus e Dinero Gratis.  Pret à Revolter foi 

uma coleção de roupas e acessórios desenvolvida para ser usada em 

protestos contra a visita da cúpula do Banco Mundial a Barcelona. Sua 

estratégia era desconstruir a imagem que os meios de comunicação de 

massa criavam a respeito dos movimentos sociais e ativistas. Concebida 

como uma cilada, Pret à Revolter confrontava a polícia e a mídia de modo 

sarcástico, pretendendo desfazer qualquer intenção de criminalizar 

publicamente os ativistas e de julgá-los por um estereótipo. Os moldes 

das peças podiam ser apropriados, reformulados e adaptados às situações 

de cada manifestação. Segundo Felipe Prando, 

os ativistas do movimento antiglobalização em outras manifestações 
como Praga, 2000, já haviam desenvolvido aparatos que produzissem 
visibilidade dos sujeitos e suas reivindicações e ao mesmo tempo funcio-
nassem como proteções contra a provável repressão que sofreriam por 
policiais devido aos obstáculos que estes impunham ao percurso da 
manifestação com o claro objetivo de desmobilizá-la.78

As ações Artmani, criadas pela agência de fotografia, intervinham 

com imagens fotográficas nos escudos utilizados nas manifestações 

formando uma exposição imagética itinerante, com imagens de 

movimentos de resistência de todas as partes do mundo, enfatizando 

as questões que se escondiam por trás das manifestações. Como proposta 

de ser uma ferramenta de organização, defesa e visibilidade daquele e de 

outros movimentos, potencializava o fenômeno de “resistência global 

Fig. 11: Las agencias, Pret à Revolter, 2001.
Fonte: http://leodecerca.net/textos/acerca-de-lasagencias.

Pa
rt

e 
1:

  
P

rá
ti

ca
 m

o
d

al



70 71

que se expressa em uma situação particular”79. No momento em que 

batiam nos manifestantes, os policiais batiam nas imagens das crianças 

e dos vulneráveis. Esta cena, quando noticiada pela mídia impressa, 

de fato desmobilizava o senso-comum da sociedade.

Show-bus, acción directa sobre ruedas foi o desenvolvimento de uma 

plataforma móvel de exposição audiovisual por meio da aquisição de um 

ônibus pelos artistas, com o dinheiro dado pelo MACBA, e transformado 

em espaço de trabalho e apto a viajar. O ônibus continha telas laterais 

exteriores para projeções, internet e palco em seu topo para que rua 

e instituição deixassem de ser espaços adversos e passassem a habitar 

momentaneamente um território comum. 

No modo de executar esses projetos realizavam-se um dos pressu-

postos de Las Agencias, que, segundo Expósito, era o de articular o dentro 

e o fora de forma concomitante pensando problemas locais a partir 

de questões tanto locais quanto estrangeiras80. Tal escolha acabava 

configurando um processo de experimentação conjunta, gerando 

produtos e situações que por sua vez eram multiplicados. Isso do ponto 

de vista dos artistas/ativistas; para o MACBA, entretanto, tratava-se de 

abrir-se para “processos de experimentação complexa” que permitissem 

para todos os participantes momentos de riqueza, algo chamado por 

Expósito “institucionalidade monstruosa”81, momentos em que todos 

de algum modo saem transformados. 

Uma pessoa-chave para o processo de Las Agencias foi o artista 

espanhol Jordi Claramonte, integrante do coletivo Fiambrera Obrera, que já 

havia desenvolvido diversas ações de âmbito local, entre Sevilla e Madrid, 

realizadas com base em intervenções diretas e também pensadas a partir 

da prática modal. Em paralelo, ele publica diversos artigos pensando o 

propósito do termo Estética Modal82 e apresenta o capítulo dedicado a 

ele no livro Modos de Hacer83, do qual também é coeditor. 

Refletindo sobre o fundamento de Las agências, Claramonte intui que:

A discussão sobre as políticas de ação direta reatualizada pelo 
movimento global e sua relação com certas tradições artísticas 
articuladas politicamente (como o situacionismo e suas 
derivações mais diretamente antagonistas) se achava eviden-
temente no centro do projeto.84

Figs. 12 e 13: Las agencias e Los 
Invisibles, Artmani , 2001.

Fonte: http://periodismohumano.
com/culturas/creatividad-y-humor-

para-tomarse-el-activismo-en-serio.
html

Fig. 14: Las agencias,  
Show-bus, 2001.

Fonte: http://leodecerca.
net/showbus/

A relação de Claramonte com o MACBA era anterior às Las Agencias,  pois 

lá ele já havia estado um pouco antes como coordenador da oficina/

seminário De la acción directa considerada como una de las Bellas Artes, em outubro 

de 2000. Este evento já havia incorporado vários integrantes, que 

depois também participaram de Las Agencias, entre os quais: o coletivo 

francês de trabalhos gráficos Ne Pas Plier, o grupo de ativistas alemães 

da comunicação a.f.r.i.k.a gruppe, o Reclaim the Streets  responsável pelas 

maiores manifestações e festas de rua na Europa, o coletivo de artistas 

alemães Kein Mensch ist Illegal85, o grupo norte-americano de sabotagens 

às corporações grRtMark, um grupo de intervenção em videogames e 

programas educativos, o centro de comunicação independente e de 

acesso livre Indy Media Center-UK, entre outros movimentos sociais e 

organizações pró-imigrantes, minorias, ecologistas, etc.

Diferentes versões narram o final de Las Agencias dentro do 

MACBA: a versão de que a instituição acabou cedendo à pressão política, 

descontente com a rápida e ampla visibilidade que Las agencias adquirira 

a partir de seu teor crítico e levando a uma série de intromissões no 

espaço do projeto que, consequentemente, acabou gerando a saída dos 

integrantes do museu para buscarem outro espaço mais plausível com 

suas demandas em Barcelona; e a versão do então diretor daquele museu 
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Manuel Borja-Villel de que a atitude anti-institucional dos movimentos 

comprometia a possibilidade de negociação com a estrutura do MACBA 

e que este não necessariamente conseguia sustentar tal “experimentação 

tão vertiginosa”86 por um longo período de tempo, como relata:

Tratou-se de uma experiência muito pioneira e no museu não tínhamos 
nem ideia de como construir os dispositivos que se adaptariam a este 
tipo de agenciamentos. Se você não acredita nas mediações adequadas, 
que funcionem de maneira flexível e com capacidade de adaptar-se, 
torna-se impossível a relação entre a estrutura do museu que é habitu-
almente rígida ou está pensada para outras finalidades e a improvisação 
e urgência dos movimentos. 87

Entre as versões, o fato é que, por um determinado momento, 

instituição e antagonismo estiveram juntos potencializando a relação 

entre práticas artísticas e movimentos sociais e deste modo abriram 

um campo radical e novo para o contexto europeu, que seguiu dando 

frutos ao longo dos anos até hoje. Foi um experimento que não logrou 

ser absorvido nem neutralizado pela força institucional, mas que de 

fato serviu para que a própria instituição formulasse uma autocrítica 

e seguisse apostando em processos que possibilitassem uma maior 

abertura do papel deste museu na construção da cidadania a partir dos 

programas levados a cabo por seu departamento de programas públicos. 

Vê-se clararamente aí uma situação pouco comum na qual os artistas 

conseguiram se apropriar dos instrumentos e subsídios institucionais 

para articular um espaço fora da instituição.

  

3.
A herança das vanguardas 
e as práticas modais

Nesse ponto interessa-nos relacionar de que modo a conjuntura 

para que as práticas de vanguarda ocorressem, que desenvolveu-se a 

partir da transformação radical de mentalidades produzida em casos 

históricos, nos quais foi determinante o desenvolvimento de modos 

próprios de operar, reincide em práticas contemporâneas que desbordam 

o campo da arte e rebatem no campo social88. As vanguardas históricas, 

especialmente na passagem do construtivismo ao produtivismo, são 

momentos-chaves para pensar a comunhão entre arte e política, e suas 

consequências. Para Expósito,  

A hipótese produtivista, de alguma maneira, é bem simples: trata-se de 
passar da fase experimental, de laboratório, especulativa das vanguardas, 
a literalmente extravasar a estrutura da instituição artística, fazer isso 
sem abandonar as hipóteses, as ferramentas, os protótipos colocados 
em funcionamento ou inventados justamente pelas vanguardas nessa 
fase especulativa, nessa fase de laboratório. Não abandonar, porém 
extravasar o âmbito da instituição artística, colocando-o a serviço de 
outra coisa. Que é essa outra coisa? É a produção social, posta a serviço 
de organizar a cooperação social. 89

O ponto fundamental do papel das vanguardas politizadas no 

desbordamento institucional colocado por Expósito em Walter Benjamin, 

productivista (2009) é o aniquilamento do ilusionismo para lidar com a 

própria realidade do mundo. Naquele momento, houve uma transfor-

mação de paradigma no qual abriu-se mão do status representacional 

da obra de arte para adquirir ela mesma o poder de instrumentalizar 

a emancipação da sociedade, superando o que até então tinha sido um 

limite intransponível: sua lógica interna. Para as vanguardas soviéticas, 

essa emancipação da sociedade dizia respeito a caminhar rumo ao 

socialismo. 

 Em outros contextos, a noção de produção social admite outros 

delineamentos, nem tão precisos ou palpáveis, pois noções totalitá-

rias são mais difíceis de apreender em tempos atuais. Nas práticas 

artísticas contemporâneas, a própria noção de emancipação pode ser 
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até questionada e admite-se a complexidade em alterar o equipamento 

cultural de uma sociedade. Mas o esforço e seus efeitos aparecem 

como articuladores dessas práticas que pretendem intervir socialmente 

contribuindo para a construção de uma esfera pública.

Os pavilhões de propaganda desenhados por El Lissitzky para 

os governos da União Soviética na década dos anos 1930 não estão 

necessariamente atrelados ao campo da arte, nem a ideia de obra, mas 

exemplificam, na visão de Expósito, o desbordamento institucional 

que está em questão também nas práticas contemporâneas:

A obra pode ser todo o conjunto do dispositivo, o trajeto da prática de 
cooperação entre sujeitos que provêm de determinadas disciplinas, a 
inter-relação entre o trabalho autônomo cooperativo de especialistas 
desta disciplina, a articulação disso com as linhas e as diretrizes políticas 
que emanam de um governo socialista, a interação disso com um projeto 
de construção do socialismo numa sociedade delimitada no tempo e 
no espaço, a inserção destes pavilhões em dispositivos de comunicação 
mais amplos – como são as exposições universais, por exemplo, a 
subjetivação do público no interior destes pavilhões. Tudo em seu 
conjunto é a obra, e aí não há obra de arte, não há sequer um autor.90

Este desbordamento institucional e as relações que Expósito aponta 

a partir da experiência dos pavilhões de El Lissitzky estão igualmente 

implicados, deslocados no tempo, em Cozinha Temporária, uma experiência 

de convívio no Jardim Canadá (2012) do coletivo Thislandyourland91 das 

artistas Louise Ganz e Inês Linke. 

Fig. 15: El Lissitzky, Pavilhão da União Soviética na Exibição de Imprensa internacional, PRESSA,   
em Colônia, na Alemanha, em 1928. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/318348267390649471/

Cozinha Temporária propõe o debate sobre “o grau de autonomia 

ou dependência dos moradores aos sistemas econômicos de mercado, 

partindo da hipótese da escassez de uma produção de alimentos no 

local” 92. Desse modo, as artistas convidaram moradores e empresas para 

cozinharem em suas próprias casas ou nos estabelecimentos industriais 

e comerciais, usando como recurso somente o que fosse encontrado 

na vizinhança, em quintais e terrenos locais. Também produziu-se um 

mapa dos produtos encontrados, dos percursos e das receitas, além da 

preparação da comida com os achados. Foi um evento que aconteceu 

a partir do universo da arte, já que fazia parte de um programa de 

residência artística, mas que não pode ser tomado como uma obra 

de arte, se não via prática modal. Nele estão reunidos especialistas e 

interessados, em prol de uma necessidade vital, num âmbito local, 

logrando alcançar um saber comum para a comunidade. Intervindo 

no campo social a partir dos modos de produção, inventam modos de 

organizar a alimentação em torno do contexto dado. 

Em meados dos anos 1930 a visualidade da vanguarda russa do 

período produtivista repercute como linguagem para a comunicação de 

massas nos cartazes de Gustav Klutcis, os quais também eram estrate-

gicamente inseridos no espaço público através de mobiliários especiais 

Fig. 16: Cozinha Temporária. Residência Artística JA.CA, Jardim Canadá, Nova Lima, MG, 2012.
Fonte: http://thislandyourlandtrabalhoseprojetos.blogspot.com.br
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Fig. 17: Gustavs Klucis. Toda 
Moscou está construindo o metro. 
Cartaz de propaganda, 1934.
Fonte: http://taboogenocide.com/
five-year-plan-industry/gustav-klucis-
all-moscow-is-building-the-metro-
1934-c-dr/

Fig. 18: Luz Broto. Un día 
sin cartels. Video digital, 
60’, 2013.
Fonte: http://www.
luzbroto.net/castellano/19-
meterme-donde-no-me-
llaman.html

desenvolvidos para tal fim, como cenários e quiosques. Tem-se aqui o 

exemplo de uso de ferramentas e conhecimento adquiridos no campo 

da arte voltados à produção social. 

Numa proposição recente, Meterme donde no me llaman, de Luz Broto93, 

executada na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos 

Aires, em 2013, parte-se de uma inversão produtiva em relação a Klucis, 

em nossa perspectiva, e propõe-se a eliminação da comunicação visual. 

A partir da proposta de tirar os cartazes que cobrem as paredes daquela 

universidade por um dia, via decisão coletiva, num espaço bastante ativo 

de movimentos estudantis com forte tradição militante, um documen-

tário passa a ser realizado, Un día sin carteles, acompanhando os diversos 

grupos de estudantes reivindicando espaço para suas ideias, por meio 

dos cartazes. Fica explícito neste debate a força política dos grupos 

que já tem seus espaços de cartazes delimitado e a proposta de tirar os 

cartazes acaba causando um grande debate sobre o espaço público, que 

toma diferentes delineamentos de acordo com cada ponto de vista. Este 

trabalho que provém do campo da arte intervém no cotidiano concreto 

da comunidade desestabilizando os lugares de poder e instituindo outras 

correlações entre os grupos da universidade. 

Na década de 1920 o projeto teatral de Meyerhold rompe com 

o ilusionismo do dispositivo para revelar a representação material da 

obra, possibilitando um paralelismo capaz de suscitar a tomada de 

consciência das condições de exploração às quais as pessoas estariam 

submetidas, objetivando, diante de tal desvelamento, que o espectador 

pudesse ativar-se numa ação transformadora da realidade94.

 A Bandeira-performance do grupo de arte/ativismo Frente 3 de fevereiro95 

é uma das peças que compõem seu trabalho multidisciplinar. Poesia, 

vídeo, música, artes visuais de forma geral, são usados para registrar 

suas intervenções diretas. O movimento do grupo busca investigar, 

denunciar e debater as “raízes do preconceito racial no Brasil e promover 

ações para colocar o tema em debate”96. Daniel Lima, integrante do 

grupo e curador da mostra Agora Somos Todxs Negrxs?, que esteve em cartaz 

no Galpão Vídeo Brasil no segundo semestre de 2017, em São Paulo, 

comenta o trabalho Onde estão os negros?:

É a pergunta que não quer calar no Brasil, o país que mais recebeu 
negros escravizados em todo o mundo. O trabalho é uma luta para 
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Fig. 20: Frente 3 de Fevereiro. Onde estão 
os negros? Bandeira-performance no MAR, 

Museu de Arte do Rio, R.J., 01/2015.

Fig. 19: Meyerhold (Diretor),  
O Alvorecer, 1920, Moscou.
Fonte: https://www.
pinterest.com.mx/
pin/373939575285372237/

inscrever novas perspectivas e passa pela reinvenção dos conceitos que 
possam nos colocar todos num mesmo lado de uma mesma resistência. 
Convocar o negro não como fortaleza identitária, mas como ponto de 
partida comum, referência a partir da qual se tem aonde ir.97

Assim como a aversão de Meyerhold pelo naturalismo e pela 

dramatização psicológica o levaram a compor um tipo de teatro, a 

biomecânica, no qual o ator deve se expressar corporalmente antes do 

que verbalmente, e onde elementos como a cenografia e a iluminação 

se destacam para desfazer a transparência e espessar sua opacidade, 

a assunção experimental do Grupo 3 de fevereiro também procede por 

desvelamento, expondo ao público à estrutura e à lógica do racismo 

no país e, também, no caso deste trabalho que acontece no Museu de 

Arte do Rio, no sistema da arte. 

 Estes são alguns exemplos que surgem em vários campos das 

vanguardas russas – música, teatro, plásticas, literatura, etc. – nas quais 

a prática social toma o lugar da obra artística supondo um movimento 

de ação contínua diante da (e em conjunção com) a esfera social. A 

par com isso, as práticas modais aprofundam-se como sua própria 

paisagem, sempre visando ocupar “outro lugar em favor de uma nova 

ênfase sobre os procedimentos de imaginação e construção experimental 

de outras realidades possíveis que o espectador pode experimentar, 

habitando-as”98.

3.1. 
A releitura de  
Walter Benjamin

Para analisar essa herança das vanguardas nas práticas modais, 

seguimos a proposta de Expósito de releitura de dois textos emblemá-

ticos de Walter Benjamin para o campo da teoria estética ou da teoria 

política. São eles A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1934) e O 

autor como produtor (1936). 

Em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1934),  Benjamin 

detecta que as vanguardas lançam um movimento revolucionário quando 

superam seu limite tautológico e assumem os efeitos da arte como prática 

emancipativa. A obra deixa de ser um problema central e passa a ser uma 

questão de segunda ordem: “O que importa são os diferentes efeitos 

sobre o espectador que a prática da arte provoca, com ou sem ‘obras’”99. 

Na era da reprodutibilidade técnica rompe-se com o efeito aurático 

da obra, impossibilitando que esta possa continuar sendo percebida 

no interior de um ritual100. Justamente por distanciar-se do rito, sua 

refuncionalização101 passa a ser validada pelo seu modo de funcionamento 

ou por sua operação técnica. É o caso do cinema, cuja reprodutibilidade 

faz com que sua produção esteja automaticamente conectada com sua 

difusão em massa, pois não se produz um filme para um só espectador. 

E é nesta lógica que dispositivo102 e produção de subjetividade passam 

a corresponder à mesma matéria política para o espectador, na qual se 

dão “as diversas formas de interpelação ao sujeito-espectador que as 

obras de arte articulam de acordo com sua diferente condição material 

e estrutural”103.

Esse é o processo que descentraliza a obra de arte e cede seu lugar 

para como os dispositivos artísticos produzem determinados tipos de 

subjetividade espectatorial: “A obra é um dispositivo de produção de 

subjetividade ou de politização através da subjetivação espectatorial no 

interior de um dispositivo artístico”104. Essas são as novas condições 

sociais do espectador que o requerem então em outra posição, precisa-

mente porque

o trabalho do artista ou literato consiste em construir as condições 
para favorecer uma tomada delegada da palavra, mediante a produção 
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de um tipo de obra que pode ser recebida de maneira dessacralizada 
e liberadora por um terceiro que conforma um triângulo junto com 
o ‘autor’ e ‘sua obra’: o sujeito-espectador.105

Se em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica Benjamin 

reposiciona o sujeito-espectador afirmando que “o leitor está sempre 

preparado para se converter em escritor”, em O autor como produtor (1936) 

o autor também é descentrado e deslocado para a qualidade de produtor. 

A politização da prática artística infere num novo tipo de articulação 

na qual o autor renuncia sua autoridade e na qual “sua transformação 

em produtor de uma ‘obra’ que se articula no interior de condições 

de recepção não-auráticas é a pré-condição para que o leitor assim 

socializado exerça seu próprio trabalho de leitura emancipada”106. 

É pela intervenção nos modos de produção que, para Benjamin, 

logra-se a engenharia capaz de articular uma mudança no estado das 

coisas. “Limito-me aqui a aludir à diferença essencial que existe entre 

abastecer um aparelho e modificá-lo”107, polemiza Benjamin. Sua 

crítica se dirigia aos escritores que, tendo afinidade ideológica com a 

esquerda, tratavam de representar as formas de vida da classe operária 

alemã meramente como tema de seus conteúdos sem necessariamente 

comprometerem-se em sua refuncionalização. Para o autor esse “seria 

um procedimento altamente questionável”, mesmo que os materiais 

e conteúdos tivessem uma aparência revolucionária. Sua provocação 

para isso é que a politização do escritor não pode renovar-se somente 

por seus conteúdos, mas deve “traduzir-se numa transformação radical 

da técnica literária, da forma em que o escritor reflita em sua prática 

os conflitos sociais, e de acordo a como ele mesmo se coloca em ditos 

conflitos”108. Tal posição passa a inscrever o autor dentro do processo 

produtivo, como operador e organizador dos meios de produção: 

O autor consciente das condições da produção intelectual contem-
porânea está muito longe de esperar o advento de tais obras, ou de 
desejá-lo. Seu trabalho não visa nunca a fabricação exclusiva dos 
produtos, mas sempre, ao mesmo tempo, a dos meios de produção. Em 
outras palavras: seus produtos, lado a lado com seu caráter de obras, 
devem ter antes de mais nada uma função organizadora. 109

Nesta chave o que a prática modal produz então não é um produto, 

mas uma função organizadora via intervenção social e compartilha-

mento de ideias e instrumentalizações. Nesse contexto, a prática modal 

teria outra função que é a de gerar antagonismo dentro do sistema 

hegemônico, num processo de reversão. Isso deve ocorrer porque, se 

por um lado as ferramentas desenvolvidas pelas vanguardas são usadas 

experimentalmente no interior dos movimentos sociais, por outro lado 

são também apropriadas e usadas pelo sistema capitalista. Assim, essas 

práticas retomam a apropriação pelo uso do capital retornando seu 

uso e funcionamento para o bem comum. Essa reflexão segue a mesma 

lógica benjaminiana, segundo a qual a cultura de massas poderia servir 

tanto para a construção do fascismo quanto do socialismo e liberá-la 

de um uso perverso dependeria precisamente da intervenção em seus 

modos de produção, invertendo o caminho e reapropriando-se desses 

mesmos só que para a emancipação social. 
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4. 
Repertório de 
prática modal

Avista-se uma figurabilidade da prática modal quando alguns 

pontos que são recorrentes neste debate servem para o delineamento 

de propriedades específicas de um campo. Trata-se de um campo 

refletido em plano de desborde do campo da arte e da política, mas 

também no esboço de território novo, que funda paralelamente um 

plano instituinte de outro destituinte. O que se pretende com isso é 

aproximar-se da problemática da constituição de territórios: 

 
Esboçar um novo diagrama que nos ajudará a pensar o território no 
interior do qual vem se produzindo estes novos religamentos da arte 
experimental, o ativismo social, a comunicação de massas e a política 
autônoma dos movimentos. Descrever que técnicas inventaram e que 
resultados essas práticas produziram, seus processos de subjetivação, suas 
formas de organização política e suas experimentações institucionais 
no atual ciclo de conflitos.110

Esses pontos do repertório foram coletados reiteradamente nas práticas 

artísticas e no escopo teórico que fundamenta esta tese e são a tentativa 

de melhor visualizar nosso debate. 

4.1. 

Puesta en acto

 O termo puesta en acto é usado por Expósito para referir-se a 

situações que não podem ser pensadas como representação, entre os 

quais o Siluetazo.111 O Siluetazo foi um projeto artístico de três artistas 

argentinos, Guillermo Kexel, Julio Flores e Rodolfo Aguerreberry, 

que tinha sido pensado para o museu, mas que acabou sendo realizado, 

por uma série de fatores práticos, no centro da cidade de Buenos 

Aires, em 1983, pela primeira vez, repetindo-se nos anos seguintes, 

em plena ditadura civil-militar argentina. Durante a 3ª marcha das 

Mães da Praça de Maio, marcha que sinalizava a resistência ao regime, 

Fig. 21: Julio Flores, Guillermo Kexel, Rodolfo Aguerreberry, El Siluetazo, 3ª Marcha das Mães de 
Maio, Buenos Aires, 1983. Fonte: http://revistamutt.com/visuales/el-siluetazo-ponerle-el-cuerpo-
a-la-desaparicion/Acesso em 15/09/2017.

produziram-se, entre os participantes e o público transeunte, silhuetas 

em escala natural que presentificavam os desaparecidos da ditadura. 

A ideia era produzir 30.000 silhuetas, quantidade que representava 

a estimativa dos desaparecidos, e marchar com estas silhuetas em pé 

reivindicando que os desaparecidos aparecessem com vida. Segundo 

Expósito, o Siluetazo mudou o que entendemos por comunicação política, 

pois, além de não ser literal, comovia as pessoas a ponto de participa-

rem do acontecimento, o qual, por sua vez, restituía o vínculo social, 

elemento de aniquilamento por parte das ditaduras, e ainda produzia 

cooperação.

Puesta en acto não tem tradução literal para o português; em palestra 

Expósito usa este termo para contrapor a noção de representação. Numa 

primeira versão da tradução de sua apresentação A arte como produção de 

modos de organização112, foi trabalhado, para dar conta de seu sentido naquele 

discurso, com a noção de realização em ato. Mas parece importante, 

nesse momento, problematizar esta tradução para aprofundarmos 

nossa compreensão.  

A tradução do termo puesta en acto se aproximaria mais de encenação, 

mas como esta palavra está associada às artes cênicas, ela automati-

camente nos remete à representação, palco e montagem, justamente 

apontando o que no sentido objetivado seria seu contra-sentido, que 

é a representação. “Não é uma representação da multidão. Não é uma 
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representação da cooperação, é uma ‘puesta en acto’, literalmente da 

cooperação. É uma produção de multidão em ação, mas não é uma 

representação”113, diz ele.

Também podemos imaginar que puesta en acto pode ser pensada 

como apresentação, mas este termo supõe um acontecimento e espectado-

res. E a suposição de espectadores não diz respeito ao que acontece no 

Siluetazo, pois é uma ação que se desenvolve com as pessoas e não para 

as pessoas. Por mais que se somem outros espectadores ao longo do 

dia, este acontecimento tem essa propriedade de converter as pessoas 

em público, público pensado como espaço criado pela atração entre 

discurso e interlocutores114. 

Mais próximos estaríamos de um sentido mais “preciso” se 

levássemos em conta o termo manifestação, que diz respeito a um pronun-

ciamento público coletivo. De fato, o Siluetazo é também uma manifestação 

nesse sentido, mas antes de se caracterizar por ser este tipo de expressão, 

é acontecimento. Isso ocorre porque, outra vez, ao que remete uma 

manifestação é a uma exibição para fora, algo que se manifesta para 

alguém. Tal fora continua sendo enigma para pensar o termo puesta en 

acto na medida em que seu sentido remete exatamente a um dentro, 

espaço de cooptação, empuxo, que revira dois lados para um só. 

Fig. 22: Julio Flores, 
Guillermo Kexel, Rodolfo 
Aguerreberry, El Siluetazo, 3ª 
Marcha das Mães de Maio, 
Buenos Aires, 1983.
Fonte: http://revistamutt.
com/visuales/el-siluetazo-
ponerle-el-cuerpo-a-la-
desaparicion/Acesso em 
15/09/2017.

 Teixeira Coelho115 em O que é ação cultural, tem uma definição interes-

sante sobre ação cultural, em contraposição à fabricação, que possivelmente 

nos aproxime do sentido da tradução de puesta en acto. Diz ele:

Ação é um conceito cujo sentido fica mais claro quando confrontado com 
outro, fabricação, de amplo trânsito não explicitado e não confessado. 
A fabricação é um processo com início determinado, um fim previsto 
e etapas estipuladas que devem levar ao fim preestabelecido. A ação, 
de seu lado, é um processo com início claro e armado mas sem fim 
especificado e, portanto, sem etapas ou estações intermediárias pelas 
quais se deva necessariamente passar – já que não há um ponto terminal 
ao qual se pretenda ou espere chegar. Na fabricação, o sujeito produz 
um objeto, assim como o marceneiro faz um pé torneado. Na ação, o 
agente gera um processo, não um objeto. O objeto pode até resultar 
de todo o processo, mas não se pensou nele quando se deu início ao 
processo, e nisto está toda a diferença.116 

A definição de ação cultural como processo, provindo de um início claro, 

porém sem o estabelecimento de continuidades a priori, nem a produção 

de objetos, cabe aqui como categoria, mas ainda escapa o sentido 

daquilo que acontece durante o processo. Esse é o embate, porque o 

que Expósito parece defender é que naquele dentro, naquele processo, 

naquela ação cultural, algo imponderável acontece e é isto que nomeia 

com puesta en acto. Num compartilhamento de operações através das 

quais se articula o sentido comum daquela experiência e se inventam 

modos de relação, puesta en acto é aquilo que diante de algo põe o sujeito 

em ação e nisso algo se revela. Então, realiza-se de três maneiras, como 

ação, como imponderável e naquele momento também se realiza como 

imagem, ou como uma presentificação117.

4.2.
(I)legibilidade
artística

O sentido da produção das práticas modais é que se dissolvam 

na vida, não havendo prerrogativa para que sejam legíveis como arte: 

“O que justamente têm a ver com a condição de sua eficácia têm a ver 

com que não sejam legíveis como artísticas”118, coloca Expósito. Trata-se 

de pensar o acontecimento em si, em como isso tem o potencial de 

desencadear uma série de articulações que envolvam a vida social em 
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Fig. 23: CADA, Colectivo de Acciones de Arte, NO +, 1982.
Fonte: http://archivosenuso.org/cada-accion/no. Acesso em 15/09/2017.

seu sentido comunitário e, na sequência, num sentido mais amplo, 

pensar sua reverberação junto a outros movimentos e ações num plano 

discursivo maior. Essas ações não rebatem necessariamente de volta 

para o campo da arte, o que de algum modo ali as legitimaria, mas 

se realizam em diferentes formas, formatos, espaços e circuitos. Sua 

legimitidade passa a ser seu valor de uso: quanto mais apropriável e 

multiplicável, maior sua pertinência. 

 Como exemplo dessa ilegibilidade como artística, o Slogan 

NO + do Grupo chileno CADA, Colectivo de Acciones de Arte, pode ser um 

bom exemplo. Nos anos 1980 o CADA passa a dispor este Slogan em 

telas, cartazes, pinturas e pichações pelo espaço urbano, convocando 

o imaginário social para refletir sobre as configurações negativas no 

período da ditadura de Pinochet naquele país. A ação durou anos e foi 

rapidamente apropriada e multiplicada em diferentes lados do país. 

4.3.
Multiplicação

Ao contrário da mística que está por detrás do estatuto de artista/

autor, que é a singularidade e a distinção de seu gesto na construção de 

sua obra, as práticas modais operam em sua desmistificação. Interessa 

justamente o seu oposto, a dizer, que a invenção dos procedimentos 

que levam a cabo a ação dessas práticas sejam de simples execução e 

exercitáveis pelo maior números de pessoas comuns. Essa é a condição 

para que o trabalho seja apropriado e multiplicado. Esse compartilha-

mento e a livre multiplicação, na medida em que acontecem, são seu 

valor e eficiência. A dizer ainda mais, são seu objetivo. 

 Na conversa entre Expósito e Valentin Roma sobre o papel do 

cineasta alemão Alexander Kluge119 na ampliação do escopo cinema-

tográfico do novo cinema alemão, eles explicitam seu ponto de vista 

sobre os cineastas de vanguarda, neste caso Vertov e sua estrutura de 

montagem: o que os singularizava era como intervinham nos modos 

de produção. Não era o perfil desses artistas/cineastas em si que estava 

implicado na contundência de seus trabalhos, mas o fato de inventarem 

procedimentos apropriáveis, não estilos. Esse desenvolvimento de 

procedimentos, que resolvem questões técnicas e políticas, quando 

dispostos para o uso comum, é ponto indesviável para a construção da 

figurabilidade da prática modal. 

 O projeto de vídeo comunitário Video Nou, realizado na Catalunha 

depois da morte do General Franco e do fim da ditadura espanhola, 

usando os primeiros equipamentos de vídeo portáteis, desenvolveu 

práticas de comunicação experimentais e alternativas diante de um 

campo comunicacional completamente centralizado, autoritário e 

estatal. O projeto atuou num bairro operário de Barcelona, Can Serra, 

com tradição de resistência, e configurava uma série de vídeos com 

entrevistas e reportagens sobre o contexto local e sua dinâmica política. 

O importante desse procedimento era o modo como reproduziam-se 

publicamente os vídeos, tratando de buscar 

situações e modos de recepção que privilegiassem a intervenção nos 
espaços característicos de socialização daquela comunidade: desde os 
locais onde se celebram habitualmente a reuniões ou atos públicos das 
associações de vizinhos até a praça do mercado.120
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Também se gravavam as exibições, os debates e as interações resultantes 

desses encontros de modo que o vídeo funcionava como um disparador 

e agente de uma forma socializadora da comunidade. Expósito chama 

de “dispersão progressiva do formato ‘obra’”121 o disparo de uma ação 

que automaticamente se engendra na comunidade e segue de forma 

multiplicável, um procedimento que articula a possibilidade de uma 

dinâmica autônoma nesta sociedade.

 Poderíamos pensar num equivalente brasileiro do Vídeo Nou, 

o Vídeo nas Aldeias, criado em 1986, por Vincent Carelli. Apoiando as 

lutas indígenas, com início entre os índios Nambiquara e posteriormente 

repercutido em diversas aldeias no Brasil, propunha-se criar uma 

mobilização coletiva a partir da fala e da identidade indígena. O procedi-

mento nada mais era que ensinar aos índios a tecnologia e as questões 

operatórias e de montagem da narrativa cinematográfica para que 

realizassem seus próprios filmes, além de dispor os equipamentos para 

que trabalhassem. Essa produção audiovisual compartilhada possibilitou, 

Fig. 25: Projeto Vídeo nas Aldeias.
Fonte: http://www.videonasaldeias.org.br

Fig. 24: Projeto Video Nou, 
1978, Barcelona.
Fonte: Marcelo Exposito 
em palestra Participación y 
democratización de las prácticas 
audiovisuales a partir de las 
nuevas tecnologías, Congreso 
Estéticas y narrativas en 
el audiovisual colombiano, 
Bogotá, 2008.

durante estes trinta anos que vem durando o projeto, a constituição de 

um acervo com mais de 70 filmes produzidos por cineastas indígenas, 

reconhecidos e premiados nacional e internacionalmente. 

Segundo Dominique T. Gallois e Vincent Carelli122 o método 

audiovisual contribui para o sucesso do trabalho em Vídeo nas aldeias em 

dois pontos fundamentais, as imagens comunicam melhor o conteúdo 

em línguas tão diferentes na medida que “(...) as imagens se impõem 

sozinhas. Elas abrem espaço para a circulação de características culturais 

que essas sociedades, inclusive, sempre manifestaram através de gêneros 

não-verbais (...)123”e sua apropriação é coletiva, potencializando 

(...) a transmissão participante, própria às sociedades de tradição 
oral. A difusão de imagens em vídeo nos pátios das aldeias favorece 
a continuidade na transmissão de símbolos próprios a cada cultura, 
na medida em que as imagens reiteradas por uns são também vistas e 
realimentadas por outros.124

Esses exemplos sobre práticas que operam por multiplicação são 

também diretamente sobre sua consequência, que é sua apropriação 

pública.

4.4.
Coletivo, colaborativo 
e cooperativo, uma tipologia 

problematizadora

 Uma questão fundamental que vai aparecer desde os primeiros 

esboços para pensar as práticas modais é o tipo de abordagem sobre 

seus agrupamentos. Primeiramente aparecem denominadas como 

práticas coletivas, depois como práticas colaborativas e atualmente como 

práticas cooperativas. Esta diferente tipificação tem como base uma 

problemática sobre o agenciamento entre as diferentes formações de 

propositores, sejam artistas, intelectuais, movimentos sociais, ativistas, 

ou outros, levando em conta como se encontram as questões de cada 

qual, como o trabalho é articulado e quais são as combinações possíveis 

entre grupos heterogêneos. Assim, perguntas e dinâmicas indicam que 

o tipo dessas agrupações configuram diferentes tomadas de posição 

diante da organização da experiência na relação arte e política. 
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 O plano coletivo suporia um trabalho em comum, de partida 

coletiva rumo a um percurso determinado. Neste sentido não haveria 

encontro entre diferentes partes, mas a junção de um mesmo. Tal 

imagem é bastante utópica, porém responde bem a certos encontros, 

preferencialmente de um mesmo campo, mas que corre riscos diante 

do embate com a diferença, entre diferentes campos ou grupos. Um 

plano que, diante da trama complexa que as práticas emancipatórias 

acabam por engendrar, não aprofunda nem problematiza a questão 

de “como gerar processos participativos eficazes, que não se deixem 

encurralar num tipo de ‘serviço social voluntarista e romântico’”125.

 O plano colaborativo já considera as diferentes naturezas de 

propositores, por exemplo entre especialistas e movimentos espontâneos, sem 

supor uma origem comum, mas um encontro por finalidade126. O perigo 

que pisca o alerta nas práticas colaborativas é ainda uma não equivalência 

entre poderes, podendo esbarrar na crítica à velha figura do intelectual 

que dirige as massas. Hal Foster em O artista como etnógrafo127 problematiza 

esse nó clássico argumentando que o lugar do artista/intelectual como 

produtor está sempre em risco de ser exercido como um patronato 

ideológico numa luta de classes e assim contribuir para a construção de 

falsas representações que mascaram a dominação de classes. Na recente 

virada etnográfica da arte, coloca ele, na qual convergem os princípios 

da antropologia com os da arte, e na medida em que ambos passam a 

utilizar os mesmos investimentos teórico-práticos – a dizer, a alteridade 

como fundamento, a cultura como objeto de investigação, a necessidade 

de contextualização, a interdisciplinaridade e a reflexividade em seu 

sentido autocrítico – recai-se no seguinte risco de alienação: uma 

política cultural da alteridade que reduza ou idealize as representações 

do outro. 

A crítica de Foster afirma que a alteridade é um campo de 

representações de natureza ideológica, no interior do qual o outro 

está localizado na cultura a partir de sua identidade ou etnia. Sua 

estrutura binária faz com que suas duas únicas variáveis não ocupem 

o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas joguem o jogo do ou um ou outro. 

O autor problematiza o uso instrumental dessa relação pelo artista 

comprometido, que, espelhado no papel do etnógrafo, configura sua 

prática no campo ampliado. Mesmo apostando numa reflexividade 

e negociação do status contraditório da alteridade, por exemplo, de 

modo que o artista se exporia na medida que expõe o outro, mesmo 

assim, poder-se-ia proclamar o eu e obscurecer o outro, tanto numa 

super-identificação quanto numa não identificação, que são, nesse caso, 

os dois lados da mesma moeda. Seria um processo de risco autoritário, 

pois “(…)a auto-diferenciação pode tornar-se auto-absorção, na qual 

o projeto de uma ‘auto-modelagem etnográfica’ torna-se a prática de 

uma ‘auto-restauração narcisista’”.128 

 Talvez seja então a concepção de práticas cooperativas que 

melhor conserve a autonomia dos proponentes em suas especificidades, 

cooperar como exercício de horizontalidade, na construção de conteúdo 

ou compartilhando saberes e competências em nome do comum. Neste 

tipo de troca, cada qual mantém um centro e ao mesmo tempo se 

contamina e se transforma com aquilo recebido do outro. Segundo 

Expósito, 

com a ideia de trabalho cooperativo queremos aludir tanto à centra-
lidade das formas de cooperação e intercâmbio que estão atualmente 
na base da produção social, como às formas específicas de colaboração 
e cooperação com os novos movimentos sociais, implantadas por uma 
diversidade de práticas artísticas-políticas desde os anos noventa. (...) 
Esta perspectiva é bem diferente, como clareiam What, How & for Whom, 
de reivindicar inocentemente “o trabalho de grupo” como algum tipo 
de panaceia idealizada: significa antes de tudo pensar no trabalho 
artístico e cultural como algo ligado às formas atuais da intelectualidade 
de massas.129

Fig. 26: Alexander Kluge e Edgar Reitz, Cartazes do filme In Gefahr und größter Not bringt der 
Mittelweg den Tod, 1974. 
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Estabelecer essas diferenciações clareia nossa perspectiva sobre a 

abordagem dos modos de experiência na hora de atuar politicamente, 

o que significa dizer que cooperar neste contexto significa enfrentar 

o e resistir ao sistema que nos condiciona desde a base, que pode ser 

chamado de um processo de imaginação radical130, ou seja, de imaginar 

desde a raiz dos problemas ações que convoquem a participação da arte 

na esfera pública e na vida comum.

O cineasta Alexander Kluge, para convencer as lideranças de 

um prédio ocupado sobre a realização de um possível filme sobre seu 

desalojo131, argumentava que seria o trabalho cooperativo entre quem 

detém a experiência, no caso os ocupantes do prédio, e quem detém o 

conhecimento cinematográfico, no caso sua equipe, que juntos criariam 

as condições de construir esfera pública. Para ele, a soma da narrativa 

com o conhecimento sobre como transmiti-la tornam-se indissociáveis 

e, em comum acordo, cooperam. E acrescenta que - para convencê-los 

da filmagem - não compartilhar a experiência seria agir igualmente como 

o capitalista com seu capital, detendo-o para uso próprio. Expósito 

narra o convencimento de Kluge, ao ser barrado quando iria filmar 

na ocupação por não ser membro interno:

Evitemos a dissociação dessas duas esferas públicas, porque isso 
é o que o capitalismo quer de nós, que estejamos fragmentados. 
Que vocês tenham a esfera pública de oposição de vocês e que 
eu tenha a minha. O que eu proponho é ver como fazer essa 
articulação entre fragmentos pode se dar sem que nenhum 
de nós tenhamos que deixar nossa própria? Essa articulação 
tem que partir da base de que efetivamente a experiência é 
consubstancial a vida dos seres humanos. E a experiência é 
fundamental na hora de desenvolver uma política de  oposição. 
Esta experiência sendo consubstancial a cada um, só tem valor 
na hora de ser transmitida. E para tal tem que ser canalizada, 
traduzida e narrada para que possa ser construída uma cadeia 
de associações. A capacidade de narrar, além da racionalidade 
argumentativa, é a capacidade de pôr a experiência em comum. 
E nossa experiência fruto de cooperação e de sociabilidade.132 

Assim, a esfera pública é senão o que surge da articulação dos fragmentos 

narrados contra um bloco articulado que se pretende total. E o que 

nas práticas modais pode ser denominado como trabalho cooperativo 

num esforço de modelagem recíproca e soma de forças. 

Notas

1. É fato que algumas das práticas artísticas/políticas tratadas ao longo deste 
capítulo foram realizadas em meados dos anos 1980, por meio do posicionamento 
político dos corpos nas ditaduras da América Latina, por exemplo, porém nosso 
recorte busca enfatizar o ativismo artístico a partir do embate com a entrada 
radical do neoliberalismo, que é mais visível a partir dos anos 1990.

2. O termo “conceitualismo” é usado, em retrospectiva, para apontar as práticas 
ecléticas que, a partir dos anos 1960, problematizam a relação entre arte e 
sociedade apostando em diferentes estruturas e ideias como modo de operar. 
Mesmo com características comuns às práticas conceituais do mainstream, não é 
plenamente correspondente, pois, diferentemente daqueles, entre outros pontos 
divergentes, tem como base a conjuntura política dos países latino-americanos. 
Para Mari Carmen Ramírez, o conceitualismo funciona como uma “estratégia 
de antidiscursos cujas táticas evasivas põem em causa tanto a fetichização da 
arte como os sistemas de produção e distribuição de arte nas sociedades do 
capitalismo tardio”. Desse modo, não se restringe particularmente a um meio e 
“pode traduzir-se numa variedade de ‘manifestações’ (in)formais, (i)materiais ou 
mesmo objetuais”.  Ver RAMIREZ, Mari Carmen. Táticas para viver da adversidade. 
O conceitualismo na América Latina. In: Arte & Ensaios, Revista do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais – EBA, UFRJ, ano XIV, número 15, 2007. 
Disponível em: http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wpcontent/uploads/2012/01/
ae15_Mari_Ramirez.pdf

3.  No Brasil é visível a atuação do movimento anticapitalista, posto em cena por 
ativistas, estudantes e intelectuais, a partir da articulação com o movimento Ação 
Global dos Povos (AGP) – uma “carta de princípios” que se dispunha a  organizar 
globalmente os movimentos sociais contrários ao neoliberalismo – do desenvol-
vimento do Centro de Mídia Independente (CMI), da resistência do movimento 
estudantil e dos movimentos de contracultura e, ainda mais recentemente, nos 
encontros anuais do Fórum Mundial Social. Desse modo, redes de solidariedade, 
horizontalidade, participação e ação direta eram postos em ação em nível local 
e internacional, articulados pela internet. Segundo o filósofo Pablo Ortellado, 
no Brasil o movimento antiglobalização surge de modo singular no final dos anos 
1990 na confluência de diversas coisas: “Tinha essa cultura anarquista ligada à 
contracultura, ao hardcore, ao punk; tinha uma tradição libertária no movimento 
estudantil, principalmente na FFLCH; e tinha esse contexto mundial de resistência 
ao neoliberalismo”.Ver Pablo Ortellado em entrevista: https://umaincertaantro-
pologia.org/2013/09/13/entrevista-com-pablo-ortellado-desentorpecendo-a-ra-
zao/

4. Usamos como partida o termo “modos de fazer” por este vir diretamente 
de um dos materiais que fundamenta esta tese: o livro EXPOSITO, Marcelo, 
BLANCO, Paloma, CARRILLO, Jesús, CLARAMONTE, Jordi (Ed.) Modos 
de hacer, Arte crítico, esfera pública y acción directa, Universidade de 
Salamanca, Espanha, 2001.
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5. A ação direta configura-se, segundo Lucia M. B. de Oliveira, como “a 
capacidade individual de agir e compor vontades coletivas, em detrimento da 
representação, gerando outras formas de resistência, tanto em confronto direto 
quanto na criação de universos paralelos, de alargamento da existência”. Ver DE 
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Figura 27 – Pátio do Instituto de Educação do Paraná ocupado.

PARTE 2:

PROPOSIÇÕES
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As notícias das ocupações veiculadas pela mídia nos impõem, por 

meio de um jornalismo que responde aos interesses da classe dominante 

e para o qual as ocupações são invasões, um muro intransponível entre 

o lá e o cá. Na tensão dos acontecimentos recentes no Brasil, ficamos 

estupefatos, no limite, sem imagin(ação). Uma era do impasse que se 

materializa como “realidade cujos signos não são evidentes e se propõe 

como chave de inteligibilidade da atmosfera em que vivemos”1. Segundo 

o Colectivo Situaciones, esse impasse amortece as dinâmicas de criação do 

antagonismo social2, não supõe um desenlace à vista e ainda sobrepõe 

“lógicas sociais heterogêneas, sem que nenhuma imponha seu reinado 

de maneira definitiva”3. Ao contrário da ideia de transição, “período no 

qual coexistiam elementos distintos ou contraditórios que se orientavam 

para um resultado esperado, o impasse não comporta tal confiança”4, 

uma vez que ele é um tempo em suspenso, sem horizonte. 

Então, nos perguntamos, o que podem as práticas artísticas em 

estados de crise? Inventar outros parâmetros, ficcionalizar, voltar ao 

enigma, dilatar as experiências? Para Peter Pál Pelbart, “não há outra 

escapatória que criar(…) para que algo faça sentido novamente”, produzir 

os desvios, os dispositivos de interrupção, impedir a reatividade, pois 

isso se dá dentro do campo do próprio adversário5. Para nós não houve 

outra escapatória que entrar nas ocupações, entramarmo-nos com 

isso para formular perguntas que nos conduzissem a um espaço de 

imagin(ação), perdendo o factual para alterar as correlações de forças 

e finalmente criar, arriscando-nos ao poético, e não ao científico, que é, 

segundo Paul Zumthor, a qualidade da inteligência que sabe dizer as 

coisas6. 

Iniciamos então o trabalho, cortando o espaço-tempo contínuo 

para começar uma série determinada. Gesto sem retorno, mesmo em 

sua desistência, precariedade ou abandono, que requer que a prudência 

preceda sua inauguração, porém uma vez flexionada esta ordenação, 
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seus fluxos e variáveis não mais pertencem a predeterminações, mas 

encontram suas próprias dinâmicas, figurabilidades e constelações. 

Do gesto que se fez processo, perguntas e embates foram gerados e 

retornam ao campo da arte problematizando-o, ao mesmo tempo que 

rebatem e se correspondem em outros lugares. 

O Arte Ocupação não foi desde o princípio um projeto em seu 

sentido mais elementar, daquilo criado no futuro7, mas atração, 

chamamento, reinvindicação de um estar junto no tempo presente. 

Iniciamos um movimento em direção às escolas ocupadas oferecendo a 

oficina Imagin(Ação): Narrativas poético-políticas para estados de crise: atelier-oficina 

para manifestações-exposições-ópera, e depois produzindo com os ocupas 

proposições artísticas que levavam em consideração as questões ali 

vivenciadas. Assim, como laboratório de produção de subjetividades, 

o Arte Ocupação inventou modos de produção, compartilhando procedi-

mentos e dispondo de instrumentos e ferramentas para uso comum. 

Na condição ocupação, o Arte Ocupação foi o des-tempo que possibilitou 

flagrar-se como dispositivo.

Opondo-nos ao uso da imagem-estereótipo, que é “quando a imagem 

circula amputada de seu contexto, como modo de vida que se oferece 

para ser consumido”8, consideramos seu contrapeso: a noção de imagem-

-crítica, de Rosalind Deustche. As imagens-críticas são imagens que abrem 

um novo tipo de relação significante no espaço de interatividade entre 

a imagem e o sujeito que a olha, propondo uma desnaturalização do 

plano discursivo e político nela contido e uma reflexividade capaz de 

questionar o sujeito sobre suas certezas, “forçando-o a outros modos de 

ver e a construir-se pelo mesmo objeto diante do qual anteriormente 

afirmava uma distância”9. Uma definição de imagem, como mediadora 

das relações sociais, que nos leva ao objetivo das proposições do Arte 

Ocupação, que é o de produzir modos de organização, sempre em busca 

de modos mais democráticos de ocupar os espaços públicos.

Fig. 28: Documentação das oficinas nas escolas ocupadas. 2016.
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1 . 
Oficinas  

Imagin(Ação): narrativas poético-políticas  
para estados de crise: atelier-oficina para  
manifestações-exposições-ópera

A Proposta de oficina Imagin(Ação): narrativas poético-políticas para estados 

de crise: atelier-oficina para manifestações-exposições-ópera surgiu com o propósito 

de ampliar a imaginação poética como recurso de ativismo político. 

Esse exercício apareceu no escopo do que vinha sendo investigado para 

este doutorado, que é a reconfiguração do que entendemos por arte, 

tomando-a, para além de produção de objetos, como campo de criação 

de modos de organização. A finalidade de ministrá-las nas escolas 

ocupadas foi a de dispor referências e ferramentas da teoria e da prática 

da arte aos estudantes para montarmos uma exposição/manifestação 

que conferisse às ocupações sua verdadeira face estética, que não aquela 

submetida aos desígnios midiáticos. Como referências fundantes, 

percorremos os movimentos político-sociais e antiglobalização na 

Europa e os movimentos de resistência à ditadura na América Latina, 

apresentando alguns expoentes como as festas de rua do Reclaim the Streets, 

os projetos imagéticos e estratégicos contra-midiáticos do Las Agencias, 

as sátiras táticas dos Book Blocks e dos Pink Blocks, o movimento Disobediency, 

as manifestações inventivas dos italianos Tute Bianche, as estratégias de 

inversão do EZLN (Neo-Zapatistas), o humor poético do Poesia Viva, 

de Paulo Bruscky, o tocante Divisor de Lygia Pape, a suspensão causada 

pelo El Siluetazo e a força dos escraches na Argentina. 

Entre os vários artistas que participaram das oficinas, citamos Lena 

de Helena, Luana Navarro, Lidia Sanae Ueta, Felipe Prando, Elenize 

Dezgeniski, Vivaldo Vieira Neto, Marcio Juliano da Silva, Glaucia Andrea 

Domingos, Guadalupe Presas, Debora Santiago, Fabio Pereira, Aline 

Moraes, Simara Ramos. Outros se juntaram momentaneamente em 

algumas ocasiões pontuais. As escolas a que fomos são as seguintes: em 

Pinhais, no Paraná, a Escola Castelo Branco, em Curitiba, o Colégio 

Estadual do Paraná, a Escola Lysimaco Ferreira da Costa, a Escola 

Estadual Loureiro Fernandes, o Instituto de Educação do Paraná, o 
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Fig. 29: Documentação 
Ocupações, 2016. Foto 
Milla Jung.

Colégio Estadual Professor Algacyr Munhoz Maeder, e também em 

Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, o Departamento de Artes 

(DEARTES) e o Departamento de Comunicação (DECOM).

Nossa primeira intenção era a de produzir as imagens (fotos, 

cartazes, fantasias, espelhos) que formatariam uma Manifestação Ópera 

englobando várias escolas ocupadas de Curitiba e região. Porém, muito 

rapidamente, compreendemos que nossa expectativa (a dos artistas e 

não a dos ocupas) sobre a Manifestação Ópera já era preenchida em cada 

oficina, em cada relato em que a narrávamos. A necessidade de estar 

nas ruas passou, além de certa impossibilidade prática, e entendemos 

que o acontecimento imaginário daquela manifestação era suficiente pois já 

impregnava os ocupas de vontade e desejo de ação. 

Um acontecimento, diz Gilles Deleuze, caracteriza-se como 

processo multilinear que afirma o próprio inconsciente da experiência 

da criação onde princípios inaplicáveis são validados em processos 

de pensamento inapreensíveis como um todo, mas que se impõem e 

interrogam a realidade do mundo10. “Não é o que acontece (acidente)”, 

diz ele, “mas o que deve ser compreendido, o que deve ser querido, o 

que deve ser representado.”11 E nos esclarece a noção de acontecimento 

por meio da imagem da batalha,

Onde está a batalha? Senão em nossas cabeças e nas cabeças dos 
envolvidos, acontecendo para cada qual de modo diferente. A batalha, 
que não pode ser vista simplesmente como um evento cristalizado 
numa significância, é a soma de tudo o que se diz dela, o que a irrompe 
e a recorda. Ela sobrevoa seu próprio campo, neutra com relação a 
todas as suas efetuações temporais, neutra e impassível com relação 
aos vencedores e vencidos, com relação aos covardes e aos bravos, e 
por isso tanto mais terrível, nunca presente, sempre ainda por vir e 
já passada (…)12. 

Assim, o acontecimento imaginário da Manifestação Ópera tornou-se seu 

próprio acontecimento, sua matéria propriamente dita. 

De cada oficina foram escritos, pelos artistas, relatos das principais 

percepções daqueles encontros13. Destes relatos, as principais questões 

foram levantadas e, finalmente, viraram roteiros de proposições 

multimídias e ações, que foram produzidas ao longo do ano de 2017, 

entre as quais estão Acorda Amor, Jogral, Corpos que se descobrem como corpos que 

se manifestam, Mato, A Revolução Francesa e Colar de Chaves. 
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2. 
Jogral  

De espectador-participante a públicos-agentes

NÓS, DO MOVIMENTO ESTUDANTIL,

NÓS, DO MOVIMENTO ESTUDANTIL,

ESTAMOS AQUI HOJE

ESTAMOS AQUI HOJE

OCUPANDO 

OCUPANDO 

O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

COMO UMA FORMA DE REFORÇAR 

COMO UMA FORMA DE REFORÇAR 

O NOSSO MOVIMENTO

O NOSSO MOVIMENTO

CONTRA A MEDIDA PROVISÓRIA 746 

CONTRA A MEDIDA PROVISÓRIA 746 

E A PEC 241.

E A PEC 241.

ATÉ QUE O GOVERNO TEMER NOS OUÇA.

ATÉ QUE O GOVERNO TEMER NOS OUÇA.

AO CONTRÁRIO DO QUE DIZEM, 

AO CONTRÁRIO DO QUE DIZEM, 

O NOSSO MOVIMENTO ESTÁ ORGANIZADO

O NOSSO MOVIMENTO ESTÁ ORGANIZADO

E AS ATIVIDADES DO PARANÁ PREVIDÊNCIA 

E AS ATIVIDADES DO PARANÁ PREVIDÊNCIA 

IRÃO FUNCIONAR PLENAMENTE.

IRÃO FUNCIONAR PLENAMENTE.

NINGUÉM AQUI TEM A INTENÇÃO 

NINGUÉM AQUI TEM A INTENÇÃO 

DE VANDALIZAR

DE VANDALIZAR

NENHUM ESPAÇO PÚBLICO.

NENHUM ESPAÇO PÚBLICO.

ESTAMOS SOMENTE LUTANDO

ESTAMOS SOMENTE LUTANDO

E ISTO É NOSSO DIREITO.

E ISTO É NOSSO DIREITO.

QUANDO EU CHEGUEI DEVIA SER TARDE,

QUANDO EU CHEGUEI DEVIA SER TARDE,

JÁ TINHAM DIVIDIDO TUDO

JÁ TINHAM DIVIDIDO TUDO

PELOS OUTROS E SEUS DESCENDENTES.

PELOS OUTROS E SEUS DESCENDENTES.

SÓ HAVIA O CÉU POR CIMA DOS TELHADOS

LÁ MUITO ALTO PARA EU RESPIRAR E SONHAR.

TUDO O MAIS AQUI EM BAIXO

ERA DOS OUTROS E SEUS DESCENDENTES.

DOS OUTROS E SEUS DESCENDENTES

A TERRA INTEIRA/ INTEIRA

E O MAR/ MAR

E O AR/ AR

…

TUDO MEDIDO,

DIVIDIDO TUDO A RÉGUA E COMPASSO

PELOS OUTROS E SEUS DESCENDENTES. 

NO MUNDO INTEIRO NÃO FALTAVA NINGUÉM

DEPOIS DOS OUTROS E SEUS DESCENDENTES.

…

A TERRA INTEIRA ERA ESTRANGEIRA

E ATÉ ESTE PEDAÇO ONDE NASCI.

NÃO ME DEIXARAM NADA,

NADA MAIS DO QUE O SONHAR.

EU QUE SONHASSE!

E EU QUE AMO A VIDA MAIS DO QUE O 

SONHO HEI DE FICAR AQUI? 

AQUI ENTRE OS OUTROS E SEUS DESCENDEN-

TES?

MAS EU NÃO ERA NENHUM DOS OUTROS E 

SEUS DESCENDENTES. 

TAMBÉM VIMOS PELOS CAMINHOS,

QUANTOS COMO NÓS,

À PROCURA DE TANTOS COMO ELES.

PERDIDOS, VÃO PERDIDOS? 

NÃO! NÃO ACHADOS,

NÃO ACHADOS AINDA.

NASCER É O FEITO DOS OUTROS.  

O NOSSO É DEPOIS DE NASCER.

VINTE ANOS DE UM SONO ERIÇADO DE 

CERCAS DE ARAME FARPADO.

DE UM SONO DOS CORPOS, IMPOSTO PELO 

TOQUE DE RECOLHER.

VINTE ANOS DE CONTRARREVOLUÇÃO. 

O PASSADO NÃO PASSA. 

PORQUE A GUERRA CONTINUA. SE RAMIFICA. 

SE PROLONGA.

SE PROLONGA. 

PAZ ARMADA 

IMPERCEPTÍVEL GUERRA CIVIL.

GUERRA CIVIL!

DE REPENTE SURGIA,

COMO SAÍDO DE ALGUMA REGIÃO 

SUBTERRÂNEA DA CIVILIZAÇÃO,

TODO UM CONTRA-MUNDO DE SUBJETIVI-

DADES

QUE NÃO QUERIAM MAIS CONSUMIR,

QUE NÃO QUERIAM MAIS PRODUZIR.

QUE JÁ NÃO QUERIAM NEM MESMO SER 

SUBJETIVIDADES!

COMPLEXA MÁQUINA DE NEUTRALIZAR O 

QUE É PORTADOR DE INTENSIDADE

UMA MÁQUINA DE DESATIVAR TUDO O QUE 

PODERIA EXPLODIR.

DESATIVAR

OS RISCOS, 

OS CORPOS INDÓCEIS,

AS AGREGAÇÕES HUMANAS AUTÔNOMAS.

FIM/FIM/FIM

[silêncio,  5”]

A GENTE TÁ RECOMEÇANDO.

SE OLHAR NOS OLHOS E SE DIZER QUE A 

GENTE TÁ RECOMEÇANDO. 

QUE TODOS SAIBAM, 

O QUANTO ANTES.

ACABOU-SE A RESISTÊNCIA PASSIVA, 

O EXÍLIO INTERIOR, 

O CONFLITO POR SUBTRAÇÃO,

A SOBREVIVÊNCIA. 

A GENTE TÁ RECOMEÇANDO. 

EM VINTE ANOS, A GENTE TEVE TEMPO PRA VER. 

A GENTE ENTENDEU DIREITINHO. 

A DEMOKRACIA PARA TODOS

A LUTA “ANTITERRORISTA”, 

OS MASSACRES DE ESTADO, 

A REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA E SUA 

GRANDE OBRA DE DEPURAÇÃO SOCIAL,

POR SELEÇÃO,

POR SELEÇÃO,

POR PRECARIZAÇÃO,

POR PRECARIZAÇÃO,

POR NORMALIZAÇÃO,

POR NORMALIZAÇÃO,

POR “MODERNIZAÇÃO”.

POR “MODERNIZAÇÃO”.

CORO

 UM

INDIVIDUAIS
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A GENTE VIU, ENTENDEU. 

ENTENDEU.

OS MÉTODOS E OS OBJETIVOS. 

OS MÉTODOS E OS OBJETIVOS.

O DESTINO QUE ELES RESERVAM PARA NÓS. 

QUE ELES RESERVAM PARA NÓS

E O QUE ELES NOS NEGAM. 

O QUE ELES NOS NEGAM

O ESTADO DE EXCEÇÃO. AS LEIS QUE 

COLOCAM A POLÍCIA, A ADMINISTRAÇÃO, A 

MAGISTRATURA ACIMA DAS LEIS.

ACIMA DAS LEIS!

A JUDICIALIZAÇÃO, A PSIQUIATRIZAÇÃO, A 

MEDICALIZAÇÃO DE TUDO O QUE SAI DO

QUADRO. 

DE TUDO O QUE ESCAPA!

RECOMEÇAR QUER DIZER: SAIR DA 

SUSPENSÃO. 

RESTABELECER O CONTATO ENTRE NOSSOS 

DEVIRES.

PARTIR,

DE NOVO,

DALI ONDE ESTAMOS,

AGORA.

POR EXEMPLO, HÁ GOLPES QUE ELES JÁ NÃO 

NOS DARÃO MAIS.

O GOLPE DA “SOCIEDADE”. 

A TRANSFORMAR. 

A DESTRUIR. 

A TORNAR MELHOR.

O GOLPE DO PACTO SOCIAL. 

JÁ NÃO NOS DARÃO MAIS O GOLPE?

RECOMEÇAR QUER DIZER: 

ENTRAR EM DESMOBILIZAÇÃO,

DERRETER UM CORPO COM UMA CONFIGU-

RAÇÃO PÚBLICA DE ATRIBUTOS.

QUER DIZER… DERRETER OS ATRIBUTOS

NA OKUPA, NA ORGIA, NA REVOLTA, NO TREM 

OU NA CIDADEZINHA OCUPADA. 

NOS ENCONTRAMOS.

COMO SINGULARIDADES QUAISQUER. 

COMUM PRESENÇA

COMUM PRESENÇA

COMUNISMO 

COMO A NECESSIDADE DE ESPAÇOS DE 

NOITE, 

ONDE POSSAMOS NOS ENCONTRAR

PARA ALÉM DE NOSSOS PREDICADOS 

DERRETIDOS.

COMO FAZER? 

NÃO O QUE FAZER. 

COMO FAZER? 

COMO DESERTAR? 

O QUE SE PASSA ENTRE OS CORPOS NUMA 

OCUPAÇÃO É MAIS INTERESSANTE QUE A 

PRÓPRIA OCUPAÇÃO!

O QUE SE PASSA ENTRE OS CORPOS NUMA 

OCUPAÇÃO É MAIS INTERESSANTE QUE A 

PRÓPRIA OCUPAÇÃO!

DEVIR ATENTO AO TER-LUGAR DAS COISAS, 

DOS SERES. 

A GENTE NÃO CRITICA O IMPÉRIO.

A GENTE SE OPÕE ÀS FORÇAS DELE.

ALI ONDE A GENTE TÁ

NAS ZONAS DE SOMBRA SOBRE OS MAPAS DO 

IMPÉRIO

SUBTERRANEAMENTE. 

OS QUE REIVINDICAM OUTRA SOCIEDADE 

FARIAM MELHOR COMEÇANDO POR VER

QUE JÁ NÃO EXISTE SOCIEDADE.

…QUE JÁ NÃO EXISTE SOCIEDADE.

COMO FAZER? É A PERGUNTA DAS CRIANÇAS 

PERDIDAS. 

A REVOLTA DAS CRIANÇAS PERDIDAS.

O FIO DA TRANSMISSÃO HISTÓRICA FOI 

CORTADO. ATÉ MESMO A TRADIÇÃO

REVOLUCIONÁRIA NOS DEIXA ÓRFÃOS. 

SOBRETUDO O MOVIMENTO OPERÁRIO.

MAIS QUE DE NOVAS CRÍTICAS, NECESSITA-

MOS NOVAS CARTOGRAFIAS.

NÃO CARTOGRAFIAS DO IMPÉRIO, MAS DAS 

LINHAS DE FUGA PARA FORA DELE.

OS CORPOS SE UNEM. 

RECUPERAM O FÔLEGO. 

CONSPIRAM.

O QUE RESPONDE À PERGUNTA “COMO 

FAZER?” 

GREVE HUMANA!

A GREVE HUMANA RESPONDE A UMA ÉPOCA 

EM QUE OS LIMITES ENTRE TRABALHO E

VIDA ACABAM.

EM QUE 

CONSUMIR E SOBREVIVER,

PRATICAR ESPORTES, 

FAZER AMOR, 

SER PAI 

OU TOMAR PROZAC

TUDO É TRABALHO.

O IMPÉRIO PÔS TUDO PARA TRABALHAR.

A GREVE HUMANA É A GREVE QUE, ALI ONDE 

ELES ESPERAVAM

REAÇÃO PREVISÍVEL E TOM INDIGNADO,

PREFERIMOS NÃO.

PREFERIMOS NÃO.

ESQUIVA-SE AO DISPOSITIVO. 

SATURA-O.

EXPLODE.

FAZER OS CIDADÃOS PETRIFICADOS 

COMPREENDEREM

QUE, MESMO QUE NÃO ENTREM EM GUERRA, 

JÁ ESTÃO NELA DE QUALQUER JEITO. 

QUE ALI ONDE ELES DIZEM QUE É ISSO  

OU MORRER, 

É SEMPRE,

NA REALIDADE, 

ISSO E MORRER
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Figuras 30 e 31: Capa do livro Poemas de Almada Negreiros, Capa da publicação TIQQUN, 
Órgão Consciente do País Imaginário.  

A peça Jogral é uma proposição sonora que foi executada no dia 1º 

de abril de 2017 no pátio e no auditório14 da Reitoria da Universidade 

Federal do Paraná por cerca de 30 convidados, os quais tinham estado 

direta ou indiretamente envolvidos com as ocupações no Paraná. A 

peça sonora foi performada para ser gravada e seu áudio passou a 

integrar o acervo de proposições do Arte Ocupação. O texto final do jogral 

é baseado em três fontes diferentes: texto do jogral falado pelos alunos 

que ocuparam o Núcleo Regional de Educação em Curitiba, no dia 

31/10/2016, em reação à determinação da justiça de reintegração de 

posse e desocupação de 25 escolas estaduais, trecho do poema Primeira 

manhã de As Quatro Manhãs (1915-1945) do artista e poeta português Almada 

Negreiros e trechos do Manifesto Anarquista do grupo Tiqqun – Orgão Consciente do 

País Imaginário. Estes três textos, com diferentes origens e datas distantes 

entre si, abordam a mesma questão e sobrepô-los pretendeu ser um 

modo de atualizar os versos de Almada Negreiros e do Manifesto do 

Tiqqun15 em relação aos fatos políticos atuais do Brasil. 

Valentina Montero16, em palestra sobre os movimentos ativistas na 

América Latina17, responde às questões sobre quais seriam os públicos 

das proposições ativistas realizadas tão anonimamente diante nas imensas 

cidades da América Latina e que linhas de força essas proposições seriam 

capazes de gerar diante de todo arroubo do entretenimento. Em sua 

perspectiva, não são somente as pessoas que têm acesso às proposições 

as que necessariamente são tocadas por tais ações, mas aquelas que 

justamente as pensaram e as executaram. Expõe a questão do seguinte 

modo: “para os que participam, saem fortalecidos, transformados e isso 

os faz encontrar seus pares”18. Assim, faz sentido que os propositores 

sigam inventando suas próprias fontes de resistência, ou modos de 

continuar. 

Para a realização do Jogral, o convite para a leitura coletiva espelhou 

a concepção de Montero, o que por sua vez acabou gerando uma operação 

colaborativa na qual a questão dos públicos do trabalho foi problema-

tizada19. As pessoas convidadas para participar estavam de algum modo 

ligadas anteriormente ao projeto, umas que atuavam na resistência 

ao desmonte da educação pública e outras que haviam sido parceiras 

nas ocupações. Num primeiro momento, o convite era para lermos o 

texto juntos e nos conhecermos. Então, das 30 pessoas, conseguimos 

uns 15 encontros e nestes momentos fomos capazes de compreender 

o tom de cada frase, o tempo correto entre as três partes do jogral e, 

diante dessas trocas, o formato do texto foi se concluindo. O dia foi 

marcado e, mesmo com frio e garoa, conseguimos realizar a leitura 

para a gravação. Durante a gravação, novas ideias surgiram, como por 

exemplo a mudança estrutural do jogral, que geralmente sai de um 

Fig. 32: Documentação da gravação do Jogral no Arte Ocupação em 2017.  
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indivíduo e é replicada pelo coro, para seu contrário: primeiramente 

o coro e depois a réplica em voz única. Outra surpresa foi que, em 

princípio, o militante-ativista Guilherme Jaccon iria puxar sozinho a 

leitura, como havíamos ensaiado e combinado, e num segundo momento 

o poeta Ricardo Corona se dispôs a fazê-lo. Logo após a finalização 

com Corona, outras pessoas também quiseram experimentar a leitura 

principal, entre as quais a artista Lena de Helena e a fotógrafa Giorgia 

Prattes. Entre outros, também estavam presentes os seguintes partici-

pantes: Lídia Sanae Ueta, Débora Santiago, Fábio Pereira, Aline Moraes, 

Célia Cardoso, Magda Zani Silva, Walter Gibson, Lyah Dannemann, 

Edílson Cordeiro, Maria Inês Cavichiolli, Carolina Prando, Janaína 

Matter, Eleine Spinelli, Stephanie Freitas, Eliana Borges, Patrícia 

Del Claro, Alexandre Macedo, Leonardo Auchnitz, Greyce Santos e 

Luana Navarro. 

O processo de trabalho descrito acima foi articulado para se 

tornar significativo para os participantes, possibilitando que o jogral 

como experiência artística-cultural fosse uma atividade aberta. Desde o 

pré-projeto elaborado para o processo de seleção para este doutorado, 

a pergunta sobre quais poderiam ser as linhas de força geradas pelo 

entrecruzamento de projetos autônomos e práticas sociais esteve 

presente. Sem visar responder ou submeter essas ações a um sistema 

prévio, a investigação continua sendo sobre como essas dinâmicas podem 

fornecer ferramentas críticas para uma atuação ativa na vida social. 

Entre algumas outras linhas de força que se tornaram visíveis no 

processo de produção e de execução do jogral, a ampliação do imaginário 

social entre os envolvidos na performance tornou-se relevante. A 

atualização de uma leitura de caráter intertextual – na qual cada texto 

aponta ao outro reciprocamente e conjuntamente absorvem os diferentes 

sentidos – com os fatos cotidianos e o cruzamento do lírico, do poético 

e do político, falados como jogral, visou ampliar o imaginário dos 

participantes, fato este que está intrinsecamente ligado à formação de 

públicos.

Compreendemos que, para se organizar como público, basta um 

possível destinatário reconhecer-se como parte integrante de algum 

discurso em circulação. Não reconhecer-se como o público, essa suposta 

entidade preexistente e hegemônica, mas como um dos muitos públicos 

passíveis de existência. Segundo Manuel Borja-Villel, os públicos são atores 

com critérios próprios, que numa construção permanente de cidadania 

colocam em prática uma capacidade política de afetar e ser afetados20. 

Estes, quando ativos, fazem com que os discursos tornem-se visíveis 

e o imaginário social se fortaleça, numa  relacionalidade intrínseca. 

Para Michael Warner,

O desenvolvimento do imaginário social dos públicos, como relação 
entre desconhecidos que se projeta desde as leituras privadas dos 
textos circulantes, exerceu nos últimos 300 anos uma poderosa força 
gravitacional sobre a concepção do humano, elevando o que se entende 
como faculdades do leitor privado à categoria de faculdades essenciais 
(racionais-críticas) do homem (…) A hierarquia moderna das faculdades 
e o imaginário social que é seu efeito se implicam mutuamente.21 

Um público é o espaço social criado pela circulação reflexiva do 

discurso22. Auto-constitui-se como corpo para ser destinatário e 

funciona circularmente: um espaço de discurso organizado somente 

pelo próprio discurso. Sendo imaginário ou não, está sempre aberto e 

inacabado. Por isso é uma estranha forma de relação entre desconhe-

cidos, pois estes estão unidos pelo único critério de suas participações 

virtuais na quais as subjetividades envolvidas estão em ressonância 

entre si. Os públicos existem enquanto a atenção está ativa e por isso 

seu caráter extinguível23. 

No Jogral, manter viva a entidade social constituída pelos secunda-

ristas nas ocupações – seus ímpetos, sua força, suas colocações e antago-

nismos – é o vital do trabalho; fazer dos públicos agentes de modo que 

essa entidade social não se desmobilize, mas ganhe força e se transforme. 

Segundo Warner,

um dos traços mais chamativos dos públicos na moderna esfera pública é 
que podem adquirir em alguns contextos a categoria de agentes. Não só 
se entende que a participação é ativa no nível do indivíduo cuja rápida 
resposta contribui a constituição de um público; é também possível 
algumas vezes atribuir a categoria de agente a entidade corporativa e 
virtual que se cria mediante a totalidade do espaço de circulação24.

Para isso, além da preparação e execução pública do Jogral, o Arte 

Ocupação atualizou a proposição para que possa circular via aparelhos 

de MP3 com fones de ouvido e texto impresso, cedidos por um espaço 

expositivo (via reserva de documento original) com áudio em looping 

possibilitando que as pessoas circulem, sensibilizadas por essa escuta, 
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em vias e espaços públicos25. Também buscamos inserir o áudio do 

Jogral em diferentes contextos, atualmente participa de Festival Urge, 

paralelo ao Festival de Teatro de Curitiba, onde é apresentado entre 

peças de teatro na rua, com o apoio do texto impresso. 

Jorge Ribalta enfatiza que é esse papel de produtor ativo por parte 

do público, o que pode permitir o rompimento com a reprodução dos 

padrões políticos culturais dominantes e possibilitar novas articulações:

Deste modo, o público aparece como um projeto, como o potencial de 
construir algo que ainda não existe e que pode superar limites atuais. É 
justamente esta não preexistência do público (o que podemos chamar 
sua dimensão fantasmática) o que permite pensar na possibilidade de 
reconstrução de uma esfera pública cultural crítica.26

Finalmente aparece-nos que esse deslocamento de espectador-participante 

para públicos-agentes é o esforço para sustentar o Arte Ocupação como ação 

no mundo, possibilitando que, mesmo que por momentos, o novo se 

institua e a experiência de produtor possa sobrepor-se a de espectador.

Fig. 33: Still da instalação multimídia A Revolução Francesa, 2016.

3. 
A REVOLUÇÃO FRANCESA
Voz, performance e responsabilidade

Na instalação multimídia A Revolução Francesa27, Professor Gasparetto 

profere uma aula inteira para uma sala vazia num esforço fenomenal 

de comunicar as bases do sistema neoliberal. Ali, fazendo papel de 

si mesmo, Gasparetto encena sua própria condição cotidiana como 

professor, fala para o outro na expectativa de reverberação. As imagens 

dessa cena surgiram da questão que apareceu durante o encontro do Arte 

Ocupação na Escola Castelo Branco no município de Pinhais, no Paraná. 

Como se pode ler no relato do artista Marcio Juliano Silva, nos anexos 

da tese, a presença do professor Gasparetto na ocupação e sua fala sobre 

o corporativismo e os jogos de poder repercutiram em nós artistas que 

ministrávamos a oficina de modo ambíguo: se por um lado a verdade 

dos fatos é imprescindível para a compreensão do contexto histórico do 

momento que estamos vivendo no Brasil, por outro lado essa consciência 

tão avassaladora pode inibir ações impulsivas. Isso ocorre porque, se 

está dado que o mundo já está dividido, o que é possível gerar com 

posições antagônicas? Gasparetto, o professor incansável, tornou-se 
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então uma presença interessante para nós, presença que nos fez manter 

a pergunta sobre como gerar reflexão sem perder a crença no poder da 

comunidade de transformar a realidade local. Sem nenhuma restrição, 

ele topou a gravação de sua aula, a qual preparou com autonomia, e se 

pôs à disposição para recolocar o debate nas escolas em que leciona a 

partir da apresentação das proposições do Arte Ocupação. 

Se por um lado nas ocupações a principal diretiva é a produção de 

discurso, por outro lado, a potência dessa voz que compõe o discurso 

pode não ser só o conteúdo da fala, mas também o que lhe escapa. 

E isso que lhe escapa está envolto em poesia, se chamarmos poesia 

essa qualidade de tornar a percepção viva. Assim, nas vozes entoadas, 

no jogral ou nas aulas de Gasparetto, não há só a possibilidade de 

decodificação e informação, mas também de poesia e desejo. Essas duas 

proposições nos colocam numa cena onde o peso do corpo é a marca de 

existência e a voz é o que de fato a expande. Como crê Paul Zumthor,

Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade 
vivida e que determina minha relação com o mundo. Dotado de uma 
significação incomparável, ele existe a imagem de meu ser: é ele que eu 
vivo, possuo e sou, para o melhor e para o pior. Conjunto de tecidos 
e órgãos, suporte da vida psíquica, sofrendo também as pressões do 
social, do institucional, do jurídico, os quais, sem dúvida, pervertem 
nele seu impulso primeiro.28 

Paul Zumthor define a poesia vocal (e seu calor, liberdade e poder 

de crença) a partir do dispositivo forma-força, que pode ser tomado 

como um contexto dinâmico formalizado. Para tal fundamento, o 

autor leva em consideração não só a voz que emana de um corpo, 

mas a paisagem psicossocial que a emoldura. Assim, como momento 

cristalizador dessa dinâmica de corpo, voz e paisagem, somos remetidos 

à noção de performance apontada por ele como um saber-ser no tempo 

e no espaço presentes29. Como aquilo que “(…) realiza, concretiza, faz 

passar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade”.30Tomando 

este conceito de performance de Zumthor e pensando na relação entre 

voz, corpo e a própria performance, retomo o interesse sobre o que as 

vozes, na condição-ocupação, realmente atualizam, no espaço do “entre”, 

entre ocupar e, finalmente, fundar comunidade. 

Além da voz como a força que emana do corpo e o representa, 

a performance como o espaço que inclui a paisagem (tempo, espaço e 

contexto), inclui também o sujeito receptor, aquele quem, num laço 

vivo, recebe a voz. Em relação a ele, o sujeito receptor, a performance 

designa-se como um ato de comunicação imediata e presente que faz 

com que as virtualidades “passem ao ato, fora de toda consideração pelo 

tempo”31, um ato no qual o enunciado é propriamente recebido, que 

por sua vez implica uma assunção de responsabilidade, assim dizendo:

Para Hymes, behavior, comportamento, é tudo que é produzido por 
uma ação qualquer, depois conduta, que é o comportamento relativo às 
normas socioculturais, sejam elas aceitas ou rejeitadas; enfim, performance, 
que é uma conduta na qual o sujeito assume aberta e funcionalmente 
a responsabilidade.32 

Neste momento de recebimento da voz, momento performático, 

percebemos dois níveis de funcionamento do jogral secundarista; um 

primeiro nível, perceptivo, que estarrece o corpo e faz vibrar, ativando 

o que Suely Rolnik chama de corpo vibrátil33, força do mundo que em 

contato com nossa subjetividade processa um devir-outro em nós 

mesmos. Neste caso específico da experiência vocal, também diz respeito 

ao que Zumthor chama de ressurgência, um reconhecimento interno das 

energias vocais da humanidade “que foram reprimidas durante séculos 

no discurso social das sociedades ocidentais pelo curso hegemônico da 

escrita”34. E um segundo nível de funcionamento, de construção de 

cidadania, no qual “dizer é agir”35.

Nessa matemática, entre a ressurgência e a construção de cidadania,  

a voz na condição ocupação parece atualizar a recuperação desta dimensão da 

energia viva, do grito pulsional, mais físico e orgânico que intelectual. 

A voz como ritual de interação humana, como recuperação de um lugar 

na comunidade e no mundo e também como responsabilidade. 

A artista Grada Kilomba36 tem a voz como centro de seu trabalho, 

também entre a ressurgência e a construção de cidadania. Lidando com 

questões como racismo, pós-colonialismo, memória, trauma e estudos 

de gênero, ela parte do que chama Performing knowledge, performatização 

do conhecimento, para dar forma a seus trabalhos com diferentes 

finalizações, nos quais corpo, voz e escrita expressam, em leituras 
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Fig. 34: Still de trabalho de Grada 
Kilomba, Conakry, 2013.

Fig. 35: Grada Kilomba, montagem do The Desire Project 
na 32ª Bienal de São Paulo, 2016. 

encenadas, performances-palestras e videoinstalações, a enunciação de 

contra-narrativas silenciadas historicamente pelas narrativas coloniais 

e hegemônicas. Texto e imagem alternam-se, somam-se, para erigir 

um território entre as artes e a academia, entre um mundo sensível e 

um mundo intelectual. 

Em Conakry, ensaio cinematográfico realizado em 16mm com Grada 

Kilomba, Filipa César e Diana McCarty, sobre a obra não inteiramente 

recuperada do cineasta africano Amílcar Cabral, imagens de arquivo da 

luta de libertação na Guiné-Bissau e no Cabo Verde sobrepõe-se aos 

textos que apontam a relevância e a amnésia histórica dessas imagens. 

Cabral aparece caminhando pela cidade no momento em que fazia a 

curadoria de uma exposição sobre o estado da guerra contra o domínio 

português durante a luta de libertação. Enquanto isso o texto de 

Kilomba, falado durante uma tomada única de camêra de cinema, na 

Casa das Culturas do Mundo em Berlim, divaga entre a luta e produção 

de Cabral, a realidade dos fatos e sua própria experiência subjetiva.

Eu estou falando porque o som pertencente a esses filmes nunca chegou. 
Talvez nem nunca chegue. O que eu falo e tenho a dizer talvez não 
seja o que essas bobinas querem dizer. Mas eu te digo e te reafirmo 
que o nome Almícar Cabral nunca me foi revelado nos meus livros 
de História nem mencionado nas minha sala de aula em Lisboa onde 
outras crianças negras e eu sentávamos ao fundo. Minhas memórias não 
são doces, entretanto poderiam ter sido. Poderiam ter sido memórias 
de orgulho se essas imagens me tivessem sido mostradas antes. Não 
chegam tarde, chegam na hora certa.37

Conakry refaz subjetivamente o percurso das imagens e dos sons de 

Amílcar Cabral, descrevendo e expondo como acessá-los na memória. 

Também Kilomba supõe o que teria sido da História ou de sua estória 

sob outras circunstâncias, um futuro do pretérito que, como suposição, 

altera a relação com o presente. 

Esse olhar como ato político para, como diz Grada Kilomba, 

“completar um quebra-cabeças que foi fragmentado” corresponde ao 

que tomamos como a responsabilidade implícita nas proposições da 

condição-ocupação. A responsabilidade, como designada por Rosalind 

Deutsche, como a habilidade do sujeito em responder ao outro uma 

“não indiferença”. Existe aí uma autoconvocação que possibilita a 

configuração de uma esfera verdadeiramente pública viabilizando a 

construção de um espaço de alteridade onde é possível aparecer para 

um outro e responder a sua aparição. Nessa habilidade de resposta – 

respons(h)ability38 – entra em jogo um espaço para a diferença, ou seja, uma 

construção de um espaço democrático que aqui referimos como esfera 

pública. Se para Deutsche a condição pública de uma obra de arte não 

é sua predeterminação como pública, mas “a operação de criar espaço 

público ao transformar qualquer espaço que essa obra ocupe no que se 

denomina esfera pública”39 , tanto Grada Kilomba quanto o Arte Ocupação 

o exercitam pela fala, na palavra dita pela voz que se dirige ao outro.

Para Rosalyn Deutsche, um espaço político de apresentação pública 

está condicionado a ser realmente público somente na medida em 

que se oferece como um espaço de alteridade. Seguindo as noções de 

Hannah Arendt e Claude Lefort sobre a esfera pública como o espaço 

de aparição, a autora aprofunda-se em Emmanuel Levinas, para o qual 

não só aparecer para um outro mas também responder a sua aparição 

é o que possibilita a dinâmica do viver juntos40. 

Em 2016, na 32ª Bienal de São Paulo, Kilomba apresentou The 

Desire Project, no qual parte de uma narrativa emblemática da escrava 

Anastácia, forçada a usar uma máscara na boca como punição por sua ação 

política, para compor um percurso no escuro de uma videoinstalação em 

três telas diferentes que apresentam a palavra como elemento central, da 

seguinte maneira: enquanto falo, enquanto escrevo, enquanto ando. As 

três telas funcionam ao mesmo tempo, com diferentes textos e ritmos, 

numa presença dinâmica, porém descompassada, que de repente começa 

a ter cadência quando entra o som de um instrumento de percussão.  
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Algumas vezes, eu tenho medo de escrever. Escrever torna-se medo de 
não escapar às tantas construções coloniais. Nesse mundo, sou visto 
como corpo que não pode produzir conhecimento. Como um corpo 
“fora” de lugar. Eu sei que enquanto eu escrevo cada palavra que escolho 
será examinada, e talvez até invalidada. Então, por que escrevo? Eu 
tenho que. Eu estou entranhada numa história de silêncios impostos, 
vozes torturadas, línguas descontinuadas, idiomas forçados e, discursos 
interrompidos. E eu estou cercada por espaços brancos que eu mal posso 
entrar ou ficar. Então, por que eu escrevo? Eu escrevo quase como 
uma obrigação, para me encontrar. Enquanto eu escrevo, eu não sou 
o “Outro”, mas eu mesma não o objeto, mas o sujeito. Eu me torno 
quem descreve, não o descrito. Eu me torno o autor, e a autoridade 
da minha própria história. Eu me torno a oposição absoluta do que o 
projeto colonial predeterminou. Eu me torno eu.41

Em The Desire Project, podemos retomar Zumthor, para o qual a performance 

pode ser tomada como a “materialização (a concretização, dizem os 

alemães) de uma mensagem poética por meio da voz humana e daquilo 

que a acompanha, o gesto, ou mesmo a totalidade dos movimentos 

corporais” para tocar as interrogações pontuadas por Deutsche sobre 

“como pode a arte ajudar na aparição do outro, ao mesmo tempo em 

que torna visível os limites que a face coloca em sua representação – 

limites que, em certo sentido, são a mensagem da face?” Tais colocações 

estão no fundamento das proposições do Arte Ocupação, a partir das 

quais tentamos elaborar as imagens, pegadas, esboços, para finalmente 

construir algo que pode ser visto para além do fato histórico (fato 

incontestável da coisa) ou sua documentação, para ser convocação, 

chamamento e desvelamento, possibilitando outros modos de percepção 

e de identificação com a condição-ocupação. 

4. 
COLAR DE CHAVES
Posições globais  
vida – mundo – linguagem – comportamento 
e  a invenção dos modos de relação

Hélio Oiticica, apropriando-se da colocação de John Cage sobre 

o experimental na composição musical como um ato cujo resultado 

é desconhecido e por isso mesmo não precede ao determinado, 

simplesmente o é, resume sua perspectiva sobre as possibilidades de 

criação: “em suma, o experimental não é arte experimental”42. É desta 

percepção sobre esse campo aberto de possibilidades na vida no qual 

“posições radicais não significam posições estéticas, mas posições globais 

vida-mundo –linguagem – comportamento”43 que na condição-ocupação 

somos remetidos às considerações de Oiticica. 

Para o artista, na medida em que foi abandonando a expressão 

bidimensional, já não se tratava de sustentar uma produção em sintonia 

com o mundo da arte, mas de explorar situações simples a serem vividas 

que propunham “transformações no comportamento-contexto”44, nas 

quais o espectador assumia-se como participante/protagonista e podia 

“ampliar o seu imaginativo em todos os campos e, principalmente, criar 

ele mesmo parte desse mundo (ou ser solicitado a isso)”45. 

Fig. 36: Still de Colar de Chaves, 2016.
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Os Parangolés são isso, capas coloridas de tecido para serem vestidas 

que provocam o espectador para que entre em ação, uma “ação que é pura 

manifestação expressiva da obra”. Oiticica, ao relatar sua inspiração para 

a produção dos Parangolés a partir do encontro com a cultura comunitária 

das favelas, que segundo ele é um tipo de organização mais livre e 

marginal, faz questão de enfatizar o gesto de pisar na terra para quem 

vem do asfalto como imagem ápice desta nova relação. E declara sua 

admiração pela coletividade e pelos laços sócio-afetivos na Mangueira, 

que o seduziram e o levaram a descobrir a dança como “transmutação 

expressivo-corporal”. Todas essas aproximações estão implicadas no ato 

de vestir o Parangolé e de descobrir o corpo. Não um corpo para ser usado 

como suporte, mas como incorporação;  uma “incorporação do corpo 

na obra e da obra no corpo” que provoca um estado de transformação 

em quem o veste. Um ato pelo qual reorganizam-se os modos de relação.

Fig. 37: Hélio 
Oiticica, Jerônimo 

da Mangueira veste 
Parangolé P8.

Fonte: FAVARETTO, 
Celso. A Invenção de 
Hélio Oiticica, 2015.

O colar de chaves usado pelos alunos do Ocupa DEARTES, é um 

colar- inflexão, objeto a ser incorporado ao corpo, e o corpo ao objeto. 

Em Colar de chaves, produzido a partir da experiência no Arte Ocupação, a 

pessoa que aparece incorporando o colar é Greyce, ela mesma fonte 

e personagem de si mesma. A imagem a partir da qual o vídeo foi 

pensado diz respeito à fala de Bruna e Greyce durante o encontro com os 

alunos da ocupação do Departamento de Artes Visuais da Universidade 

Federal do Paraná, no dia 05 de novembro de 2016. Bruna, que estava 

com o colar de chaves pendurado no pescoço, fez um depoimento, 

que pode ser lido nos relatos no anexo da tese, sobre como se sentia 

diferente naquele momento em que era responsável pelo espaço físico 

do DEARTES; Greyce afirmou sentir-se do mesmo modo. Essa acessi-

bilidade à instituição e a assunção ao horizontalismo do trinômio voz/

voto/fala refletiu-se para elas no deslocamento de seus papéis de alunas 

para agentes ativos no espaço acadêmico. 

A proposição em vídeo,46 que foi produzida a partir dessas questões, 

sugere um gesto que aponta a esse giro, numa espécie de travessia de 

auto-compreensão do papel de si como ser político num contexto maior, 

e das implicações que lhe dizem respeito. Uma descoberta que só pôde 

acontecer pelo teor vivencial das ocupações, de um sentido alcançado no 

próprio indagar. Um projeto de antiarte que é, segundo Oiticica, tempo 

latente da criação, ou a “simples posição do homem nele mesmo e nas 

suas possibilidades criativas vitais”46.

O foco no corpo dado por Oiticica amplia-se para a noção de 

ambiente, alterando sua escala, segundo Guy Brett, da “dança/música/

corpo, à arquitetura/urbanismo e, depois, à paisagem/território”. 

Fig. 38: Hélio Oiticica, Éden, Whitechapel Gallery, Londres, 1969.  
Fotos de autor desconhecido.
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Desta ampliação surge o projeto Éden48 que apresenta então, junto aos 

Parangolés, proposições denominadas tendas e bólides. Ainda comple-

tamente tomado pela experiência da vida comunitária nas favelas, e 

nesse momento também influenciado pelos ambientes alternativos de 

Londres, Oiticica propõe, a partir deste espaço, um estar junto, coletivo, 

sensível, intencionando “transformar processos artísticos em vida”49. 

Nesses últimos casos, a relacionalidade é o modo operatório de Oiticica, 

seu funcionamento ou técnica, o que significa dizer, potencializando 

justamente a invenção dos modos de organizar as relações, que não têm 

modelos a priori e nem destino a posteriori, e por isso mesmo são exercícios 

experimentais. Como do mesmo modo, a nosso ver, funcionam as 

ocupações. 

Da experiência do Projeto Éden, Oiticica concebe as bases para o 

projeto Barracão, que acaba não se concretizando plenamente, mas que 

tinha sido pensado como uma comunidade utópica “que estende para 

um contexto arquitetônico vivencial o problema da capa”50. Para o 

artista, o Barracão seria uma casa sem divisões onde as pessoas poderiam 

se encontrar e trocar, uma ode ao comportamento, capaz de ter sua 

estrutura transformável segundo as atividades experimentais de um 

determinado grupo ou mesmo de um indivíduo. 

Essa estrutura transformável é a borda das ocupações, o que as 

faz passar de evento sócio-político para este algo a mais que se projeta 

em outros possíveis; que transborda e esgarça o sentido do ambiente, 

germinando outros usos e condições e reformulando o estar ali nas 

escolas e universidades de prática disciplinar para “indisciplinar”. 

Se supostamente nas ocupações a primeira imagem é de luta com 

finalidade específica, subterraneamente, para além disso, se está ali 

também para outros fins, nem tão objetivos. E são estas as outras 

transformações, que dali descendem, que possibilitam a configuração 

de novos modos de subjetivação. Uma subversão à finalidade da escola 

para um estado anarquista, no sentido de recuperar a lógica de um 

estar ali pelo desejo, cumprindo um imperativo íntimo. Desses sentidos 

falamos das ocupações como campo experimental, pois lá imperaram 

novas formas de organizar as relações, o ambiente, os afetos e, a partir 

disso, reorganizaram também o mundo externo. 

5. 
CORPOS QUE SE DESCOBREM  
COMO CORPOS QUE SE MANIFESTAM

Estado de invenção x coma

            Na instalação audiovisual Corpos que se descobrem como corpos que se 

manifestam51 – produzida a partir de situações encontradas durante a 

oficina Imagin(Ação): narrativas poético-políticas para estados de crise: Ateliers/oficinas, 

manifestações/exposições/opera ministrada no Colégio Estadual Professor 

Lysimaco Ferreira da Costa, em 25/10/2016 –  a imagem fundante foi 

gerada a partir do impacto do encontro com as meninas apaixonadas 

em nossa primeira entrada nessa escola ocupada, como destacado nos 

relatos no anexo da tese. Daquela imagem surgiu então a pergunta 

sobre qual o sentido da ação política, senão a felicidade do homem. 

Fig. 39: Arte Ocupação, Still de Corpos que se descobrem como corpos 
que se manifestam, Instalação audiovisual, 4’17”, 2017.
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Texto (de Milla Jung) narrado em Corpos que se descobrem como corpos que 
se manifestam

Eles, os artistas que ministrariam a oficina, estavam ali na escola ocupada 
pela primeira vez. Entraram pelos fundos e depois da checagem dos nomes, 
da revista necessária em caso de infiltrados, passaram para o amplo pátio 
com cestas de basquete, tintas desgastadas e restos de redes de proteção. 
Em silêncio olhando de relance o prédio pensaram no que sobressaía da 
estrutura física da escola: a trama das grades, a escassa iluminação natural, 
as janelas altas, os espaços murados. Uma escola que bem podia ser um 
sanatório, um reformatório, um convento, ou até mesmo uma penitenciária, 
pois tinha, como essas outras instituições, o mesmo fundamento e também 
a mesma assombração.
Os artistas cruzam então o pátio, percorrem os longos corredores onde 
agenda e palavras de ordem reorganizavam o espaço-tempo provisório da 
ocupação. Numa espécie de transposição, aquelas diretivas concediam à 
Escola uma outra função, a de uma arquitetura marginal adaptada a novas 
necessidades: um espaço de embate de corpos, de corpos que se manifes-
tam, antes disso, 

um espaço de corpos que se descobrem como corpos que se mani-
festam. 

Estar num espaço reformulado em função do desejo dos corpos faz pensar, 
a esses artistas, na distância que há entre viver e sobreviver e também no 
que o desejo tem a ver com tudo isso. 
O rapaz de boné os convida, aos artistas, a passarem para as salas rumo ao 
auditório onde aconteceria a oficina:

- Aqui o dormitório dos meninos, ali a cozinha, aqui a sala das as-
sembleias.

Os artistas seguem pelo mini-tour até que aos pés da antiga escadaria se 
deparam com o balcão de informações na entrada principal. Do lado de 
dentro do balcão estão as meninas. São alegres, tocam violão lindamente 
e parecem estar ... completamente ... apaixonadas.

Elio Vittorini em Homens e não52, livro do qual se extraiu o diálogo 

que está na última parte do vídeo, relata o drama da resistência ao 

fascismo italiano nos anos 1940 a partir do embate do companheiro 

Ene 2 entre um amor apaixonado e a desesperança total na humanidade. 

“Todo o nosso trabalho teria algum sentido? Teriam algum sentido 

nossos jornaizinhos clandestinos? Teriam algum sentido nossas conspi-

rações? E os nossos que morrem fuzilados! Teria algum sentido? Não 

teria sentido”, indaga a Ene 2, no livro, Selva, a velha senhora. 

Trecho do livro  Homens e não de Elio Vittorini

Campainha. Uma mulher de cabelos brancos, alta e magra, abriu.

- Oi, Selva, ele lhe disse.

- Oi,  disse a bela senhora. E quem vc me traz? É a sua companheira?

- É uma companheira, ele respondeu.

- Que pena! disse a velha. Ele está sempre com as companheiras, mas nunca 

o vi com a sua companheira. Não tem uma mulher, este homem? Não tem 

uma companheira?

(...) Nós trabalhamos para que os homens sejam felizes. 

Não é por isso que trabalhamos?

(...) Por Deus! Disse. É preciso que os homens sejam felizes. Que sentido 

teria nosso trabalho se os homens não pudessem ser felizes? Fale você, 

moça. O nosso trabalho teria algum sentido?

(...) Todo o nosso trabalho teria algum sentido?

Teriam algum sentido nossos jornaizinhos clandestinos? 

Teriam algum sentido nossas conspirações?

E os nossos que morrem fuzilados! Teria algum sentido? Não teria sentido.

(...) Há alguma coisa no mundo que teria algum sentido? 

Teriam algum sentido as bombas que fabricamos?

(...) Não. Não. É preciso que os homens possam ser felizes. Tudo tem algum 

sentido somente para que os homens sejam felizes. Não é somente por isso 

que as coisas têm algum sentido?

(...) É por isso.

(...) Diga você também, moça. Não é por isso?
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Duas formas, das meninas apaixonadas no Colégio Lysimaco 

e do romance de Vittorini, de aproximar-se do amor como plano 

fundante do ser humano, como fonte imprescindível para o estar no 

mundo. Ambas também ligadas a momentos de resistência às medidas 

de austeridade e repressão política, separadas pela realidade x ficção e 

por quase um século de tempo.

A partir também de Corpos... aproximam-se as concepções de 

Oiticica com nossa perspectiva das ocupações, como espaços de vivências 

descondicionantes. Se para o artista os “núcleos de experimentações-li-

mite” permitem a utilização da “arte com aspecto da luta pela transfor-

mação social, agenciando experimentalismo, inconformismo estético e 

crítica cultural, que imbricados, compõem a atitude ético-política”53, 

para os ocupantes o espaço a ser vivido na exceção do cotidiano, espaço 

liberador, libertador, convoca um potencial inventivo de um processo 

de subjetivação alinhado ao próprio desejo e que encontra sua fonte e 

sentido na felicidade do homem.

Para Suely Rolnik, a emergência de um estado de invenção 

se contrapõe a um estado de coma. Se tomarmos o estado de coma 

como um sintoma maior do sistema neoliberal, que se apropria da 

força de produção e inventividade do sujeito, levando-o à exaustão e à 

imobilidade, o estado de invenção seria seu contrário: a liberação e a 

aceitação das forças da diferença no próprio corpo do sujeito e com isso 

a chance de produzir outros modos de estar no mundo que não aquele 

submetido a aquele determinado. Uma “condição para que o outro deixe 

de ser simplesmente objeto de projeção de imagens preestabelecidas 

e possa se tornar uma presença viva, com a qual construímos nossos 

territórios de existência”54.

Rolnik estabelece a medida: o quanto a vida pode fluir depende 

de como se reage ao mal-estar causado pela exposição à diferença. Pois 

se a subjetividade é um campo instável de forças que funciona a partir 

de dois tipos de apreensão do mundo (forma e força) e, diante das 

novas experiências, precisa estar se reorganizando e se refundando, a 

assunção dessa disposição é o que condiciona seu modo de ser.

Entre a vibratilidade do corpo e sua capacidade de percepção há uma 
relação paradoxal. É a tensão deste paradoxo que mobiliza e impulsiona 
a potência de criação, na medida em que nos coloca em crise e nos 
impõe a necessidade de criarmos formas de expressão para as sensações 
intransmissíveis por meio das representações que dispomos.55

Dentre as duas diferentes apreensões comentadas por Rolnik, o 

campo de formas pode ser definido como o campo da percepção e das 

representações que nos orientam. É o que chama de experiência do 

sujeito, este que como tal conhece a paisagem vigente e se move. Por 

sua vez o outro campo, o de forças, configura o fora-do-sujeito,  campo 

das sensações e presenças vivas do mundo que está fora do sujeito e o 

afeta, corpo vibrátil56. 

A relação paradoxal entre estes dois tipos de forças aparece como 

uma disputa entre o familiar, aquilo já dado, e o estranho, aquilo que 

por ser novo causa vertigem e assombro. Neste embate, entre o que é 

passível de ser representado e aquilo que se apresenta em estado virtual 

e devir, produzem-se fricções na realidade, que, consequentemente, 

têm efeito no corpo do sujeito e em seus modos de existir. A permea-

bilidade do sujeito frente à inquietação provocada por essa relação 

paradoxal influi diretamente na transformação da paisagem subjetiva 

e objetiva. Pois a interação com a alteridade e seu “modo de resposta à 

experiência da desestabilização e seu mal-estar” é o que afirma a vida, 

em todo seu potencial expansivo, mas que muitas vezes está recalcado 

e por isto tem poder anestésico, o que Suely Rolnik chama de “corpo 

vibrátil em coma”57.

Se essas duas capacidades encontram-se ativas, e se a subjetividade 
sustenta-se  na tensão de sua desestabilização e na escuta de seu mal-estar, 
o mundo larvário que nela habita encontrará uma possibilidade de 
germinação. É na ação do desejo que se plasmará esta germinação. Tal 
ação consistirá em um processo de criação que, orientado pelo poder 
de avaliação dos afetos, irá converte-los em imagem, palavra, gesto, 
obra de arte, modos de existência ou outras formas de expressão. E se 
esta operação consegue realizar-se plenamente, ela dotará o germe de 
mundo de um corpo sensível que, por ser portador de sua pulsação, 
terá um poder de contaminação de seu entorno. O efeito desta política 
de ação do desejo é a transformação da subjetividade e de seu campo 
relacional.58
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 Neste sentido é que as ocupações parecem possibilitar uma 

experiência vertiginosa. A criação de uma comunidade outrora 

improvável, e as relações que daí descendem, operam inusitadamente 

forçando irrupções imprevisíveis e contágios virais. “É primeiro em 

microuniversos culturais e artísticos que relações de força inéditas 

ganham corpo e, junto com um corpo, sentido e valor”59, e a partir 

desse estar entre os corpos que ocupam e as assembleias que definem, 

no lado de dentro que agrupa os mais diferentes, a troca inerente, que 

o coletivo acaba afetado pelo ambiente e vice-versa. Esse des-tempo 

das agregações autônomas como as ocupações secundaristas, que são 

capazes de em pouco tempo figurar novos valores entre os participantes, 

é capaz de desassossegar até os perfis mais estáveis. Assim os processos de 

“formação e desmanchamento das figuras” se intensifica e provê recursos 

cartográficos para que cada um possa criar novas constelações em suas 

paisagens. Deixar-se inventar por outras contaminações, arrefecer o 

medo e o recalque, possibilitando estar no vazio em que “algo que eu 

era e não sou mais e o que já sou não sei ainda”60.

6. 
MATO  

Micropolítica e prática modal 

Ana Júlia Ribeiro é a face emblemática do desassossego coletivo 

das ocupações: ela dá a ver e contamina o processo de desejo instaurado 

no âmago da condição-ocupação. Enquanto aconteciam as ocupações, no 

dia 26 de outubro – uma quarta-feira – ela,  aluna da Escola Estadual 

Senador Manuel Alencar Guimarães, fez um discurso contra a PEC 

241, as reformas do ensino médio e a lei do Movimento Escola sem 

Partido na Assembleia Legislativa do Paraná, que acabou se tornando 

um marco naquele movimento. Por dez minutos ela colocou, diante 

dos deputados, palavra por palavra, as principais questões debatidas 

nas ocupações e as humilhações e dificuldades que os alunos tinham 

passado, além de afirmar a força e a legalidade do Movimento Ocupa Paraná. 

Um ponto alto da fala ocorreu quando acusou os vereadores da morte de 

um aluno nas ocupações, alegando que eles, os políticos, eram também 

responsáveis por sua morte, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 

que a responsabilidade sobre esses adolescentes é também do Estado. 

Fig. 40: Still de Mato, vídeo em tela plana de TV com fone de ouvido, 3’46”. 2017.
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Da fala de Ana Júlia as coisas transbordam e, talvez, por ela não 

ter completo domínio dessa força, acaba por transparecer sentimentos 

que desfazem a figurabilidade marginal que povoa o senso-comum e 

a mídia nesses tempos sombrios. Em Mato, realizado a partir dessa sua 

participação na ALEP, retiramos o som de sua fala para medir/ver/

apalpar de onde sua força escapa. Também sobrepusemos imagens 

encenadas dela mesma com a máscara (de Black bloc) utilizada por alguns 

ocupas, coincidindo face exposta e face oculta, dois lados da mesma 

adolescente, dois lados do mesmo enfrentamento. No vídeo, com 

áudio em somente dois breves momentos de emoção, os deputados 

encaram Ana e Ana os encara, flagrando os diferentes humores que 

surgem deste embate. 

Decupagem cena do discurso Alep

Ana
5’18     nervosa
6’35”   chorando
6’42”    ofegante
7’10”    respirando fundo
7’31”    sem falar
8’13” a 8’18”   sem falar, transtornada
8”37”    gritando
8’46”    afirmando
10’12”  saída

Deputados que a encaram, em:

2’04”
2’47” e 2’48”
3’21”
6’04”
6’24, 25 e 26”
7’03”
7’22”
7’39”
7’47”
7’50”
9’22”
9’33”

Para o Arte Ocupação, Ana Júlia representa uma espécie de erva 

daninha, que insiste em aparecer nos terrenos mais aparentemente 

estáveis, destituindo a forma dada de sua condição homogênea. É mato 

na medida em que pode ser pensado como aquilo que, como pontua 

Henry Miller, só existe entre espaços não cultivados, que preenche 

os vazios, crescendo entre, no meio de outras coisas: “A flor é bela, o 

repolho é útil, a papoula enlouquece. Mas o mato é transbordante, é 

uma lição de moral”.61 Assim, Ana Júlia aparece com uma força que 

nasce dos subterrâneos e que convoca uma nova dinâmica para as coisas 

dadas, corpo-vibrátil em estado nascente. 

O mato sempre escapa ao projeto; ele cresce onde não se espera, 
instaura a surpresa. Ao contrário do calque – que reproduz, repete as 
formas ou os espaços conhecidos –, o mato cria outros novos, formando 
cartas sempre mutáveis. Uma cartografia da desterritorialização, do 
transbordamento, do escoamento ou da infiltração. O mato forma 
encraves, territórios vegetais, como é o caso das ervas ditas daninhas.62

Uma política de natureza rizomática, não de estrutura binária, 

como a convocada pela dinâmica das ervas daninhas, uma Micropolítica. 

A Micropolítica refere-se às questões que envolvem os processos de 

subjetivação em sua relação com o político, o social e o cultural, através 

dos quais se configuram os contornos da realidade em seu movimento 

contínuo de criação coletiva63. Uma política que condicionalmen-

te desestabiliza o mapa e constitui impensáveis cartografias e que, 

reorganizando os modos de ser e de estar, organiza também os modos 

de produção. 

E é por isso que ali na condição-ocupação pensamos que se forma 

uma resistência ativa ao estado radical do neoliberalismo. Não porque o 

neoliberalismo impeça a ativação desse estado de invenção constante (ou 

de qualquer produção cultural), pois, ao contrário, o incentiva – para 

dele se apropriar, como aponta Rolnik, em Furor de Arquivo incorporando-o 

a seus desígnios, destituindo-o de suas potências singulares e denegando 

os conflitos que essa construção necessariamente implicaria64 – mas 

porque as ocupações expõem o sujeito a novas experiências, não só 

de modo consciente, mas também de modo inconsciente – vivido no 

próprio corpo – acabando por liberar imagens e potencializar mudanças 

singulares. 
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O Arte Ocupação faz desse processo a sua matéria e tenta pôr em 

prática aquilo o que até aqui nomeamos como modal. E dentro desse 

processo surgem as proposições que tentam condensar a experiência 

da condição-ocupação correspondendo-as em imagens. 

Em Mato a potência do desejo tremula, estremece, enfurece, 

exaspera, em humores para a explanação do papel da dimensão cultural 

nos processos de individuação psicológica e coletiva. Um nós conquistado 

por e construído em comunidades improváveis. 

Na mesma perspectiva, em Colar de chaves, Bruna e Greyce ocupam 

postos e tomam para si a chave da ação no mundo. Um reconhecer-se 

como parte da comunidade, como engrenagem ética de algo maior, como 

responsáveis pelo destino daquela comunidade. Um ponto de inflexão 

que gira a posição dos alunos de reativa, que produziria repetição e 

homogeneidade, para uma posição ativa, que produz diferenças. E por 

isso mesmo torna-se reagente ao capitalismo, porque recupera para 

uso próprio a potência desejo. 

Em Corpos que se descobrem como corpos que se manifestam a potência 

desse desejo é o amor apaixonado, amor que resiste a paisagem mais 

insalubre e a humilhação. Na instalação audiovisual estão realçadas 

as sensações do verde sanatório e do vermelho paixão, e como pano 

de fundo só há narração sem imagens videográficas. Palavra para ser 

escutada e visualizada, palavra que não traz o mundo para a tela, mas 

que compartilha a condição ocupação. 

Em A Revolução Francesa a voz é também o que escapa e serve como 

laço entre desejo-ação e mundo. Professor Gasparetto engaja o corpo 

numa toma da palavra, como coloca Zumthor, esta uma “necessidade 

vital de revanche” 65. Num não querer estar só com aquilo que pulsa, 

ou num querer transmitir aquilo que sabe que sabe. 

Em Jogral a relação artista – obra – espectador se desvanece para 

surgirem novas articulações a partir da noção de construção de públicos, 

que são aqueles que deliberadamente aparecem com um discurso e o 

tornam visíveis. E que, nestas subjetividades ressonantes, sustentam 

imaginários sociais, ativam a cidadania e num movimento aberto e 

múltiplo, dotam a esfera pública de sentido(s).

É desse modo que as proposições tentam apontar os atraves-

samentos que organizam a experiência e colocam a ocupação como 

laboratório de imagem(ação) no mundo, finalmente uma implicação, um 

compreender-se naquilo que se compreende66. Como diz Deleuze, em 

entrevista a Toni Negri,

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completa-
mente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa 
principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem 
ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície 
ou volume reduzidos. É no nível de cada tentativa que se avalia a 
capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle67.

E é neste sentido latente de uma resistência que suscita aconteci-

mentos que as ocupações podem ser pensadas como uma prática modal, 

ou seja, na medida em que mobilizam interações e agenciamentos 

críticos, fazendo circular novos paradigmas sociais capazes de inaugurar 

outros modos de subjetivação. 
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Figura 41 – Documentação das ocupações, 2016. Foto de Milla Jung.
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Ocupações e prática modal

Esta tese teve início em 2014 quando, em minha produção artística 

mais recente, insistiam perguntas sobre como se instaura um trabalho 

de forma que circunscreva sua própria zona de reflexão e como, desse 

lugar, alcançaria estabelecer uma relação de alteridade com o espectador. 

Quatro anos depois, finalizo esta pesquisa num lugar talvez inusitado, 

invertendo a ordem das coisas, onde minha produção artística dá lugar a 

nossa prática, num cálculo mais amplo que faz com que o Arte Ocupação seja 

abertamente dinamizado por ação, movimento e invenção de modos de 

organização. A alteridade, por sua vez, passa a ser o próprio material 

de trabalho, que aparece em sua potência e figurabilidade por meio 

de um processo relacional provocado pela construção de conjunturas 

artificiais, no caso, as intervenções junto às ocupações secundaristas e 

universitárias que ocorreram no Brasil no segundo semestre de 2016. 

As proposições – sonoras, textuais ou audiovisuais – foram realizadas, 

porém é o todo do trabalho que se constitui como agente transformador, 

num processo que possibilita a invenção de modos de ser, mesmo que 

por breves períodos, um nós. 

Gostaríamos de considerar (e aqui incluo o “outro” na voz desse 

“eu” que fala, porque sem sua presença o trabalho não teria sido possível, 

tendo sido muito mais que um diálogo), uma vez que a perspectiva desse 

“lugar final” possibilita um “olhar de cima”, fora da ordem, mesmo 

já o tendo feito de modo mais geral ao longo do texto da tese, alguns 

pontos relevantes, e também as fragilidades, embates e tensões do 

processo do Arte Ocupação. O que destacamos é que, por mais utópico que 

o trabalho pareça, na prática – no dia a dia das ações, nas relações entre 

os artistas e entre os artistas e os ocupas, nos processos burocráticos 

(de entrar em contato com as escolas, por exemplo), nos processos de 

finalização (das proposições), nas ações de continuidade, etc. – ele reflete 

e esbarra, como qualquer outro, nas dificuldades de um trabalho em 

grupo. O que não desfaz, de modo algum, sua pertinência. Quando, 

no parágrafo acima, insistimos na “possibilidade de ser, mesmo que 

por breves períodos, um nós” queremos dizer, que esse nós obteve seu 

lugar, e é disso que se trata o Arte ocupação, mas que o resto do tempo, 

o esforço e  o envolvimento foram pura negociação.   
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Entre as linhas de força geradas pelo trabalho, a constituição 

de um vocabulário comum que abarca as experiências vivenciadas na 

condição-ocupação pode ser tomada como eixo principal. Encontrar este 

vocabulário, pô-lo em prática e mantê-lo vivo foi um desafio para este 

período de imersão. Palavras-conceitos que nascem da prática e de sua 

observação atenta – transformação da dimensão psicológica, arquitetura-situação, 

fala-posição, estar-ali, desejo-ação e ser-político, voz – montam o léxico a partir 

do qual as proposições se constituem e nascem para o mundo. Em 

nossa perspectiva, isso muda o patrimônio incorporado às ocupações, 

assegurando a continuidade deste debate num âmbito menos eventual/

documental e mais existencial/reflexivo, alterando o modo de perceber e 

de viver esses momentos de embate, não só com suas diretrizes objetivas, 

mas principalmente pelo seu teor subjetivo e transformador. Matéria 

em expansão que repercute em mesas de debate, oficinas, disciplinas 

universitárias, monografias e outros trabalhos acadêmicos, nas práticas 

artísticas, e também no debate teórico sobre as artes visuais, manifes-

tações políticas e ocupações de maneira geral. A prática modal com seu 

vocabulário instituinte encadeia novas associações na medida em que se 

torna a estrutura para este corpo de pensamento e reafirma o papel da 

arte como ação no mundo e como construtora de imaginários críticos.

Essa expansão vocabular diz ainda respeito à construção de uma 

realidade própria, pois “tal como os peixes num aquário dependem da 

qualidade da água em que estão imersos, nós dependemos da atmosfera 

cultural existente a cada momento e daquela que soubermos produzir1”. 

Independentemente do Arte Ocupação, as ocupações já são isso sem dúvida, 

mas o respectivo namoro-trança – entre práticas modais, ocupações e Arte 

Ocupação – operou como dispositivo catalisador nesse processo.

Entre os assuntos que merecem reflexão nesse momento revisio-

nista, dado que nosso primeiro contato com a arte pensada como a 

invenção de modos de organização foi via experiência espanhola, está 

o contexto brasileiro, presente desde sempre como chão, horizonte e 

pergunta. A nós incomodava o risco de uma tradução inadequada entre 

o contexto dessas práticas na Espanha e no Brasil, numa dissociação 

que poderia acabar gerando confusões incontornáveis. Afinal, a 

Espanha, com um tecido cultural e instituições mais acessíveis e políticas 

culturais mais definidas, parecia ter, num primeiro momento, uma 

realidade sócio-histórica muito diferente. E tal realidade existe, de fato. 

Entretanto, ao longo do projeto, compreendemos que, dependendo 

dos parâmetros de entendimento2, aquele país também ocupava uma 

posição subordinada em relação a outros países da Europa, pois havia 

perdido, no auge da crise do sistema capitalista, o que antes lhe garantia 

uma posição privilegiada, seu estado de bem estar social, e isto fazia 

com que Espanha e Brasil deixassem de ter realidades muito diferentes 

para corresponderem-se em termos de demandas sociais, pelo menos 

em relação aos assuntos que nos cabe nesta tese, a dizer, cultura, arte, 

educação e ativismo. 

Desse modo, podemos afirmar então que, mesmo quando os 

conceituamos comparativamente, não recaímos em folclorismos, ou seja, 

numa “importação acrítica de modelos e conceitos elaborados no 

Norte”3.  Pelo contrário, nós nos espelhamos no debate já constituído 

sobre Arte e Esfera Pública a partir da experiência de um ambiente cultural 

vivo na Espanha para entender que essa construção não é aleatória, mas 

fruto de uma série de eventos, resistências, desobediências, esforços 

intelectuais, relações cooperativas que se somam ao longo do tempo, 

“algo que vai se conformando por baixo em termos de sentido comum4”, 

“(...) uma experimentação que se compõe com outras experimentações 

que dá lugar a coisas que talvez não sejam tão pontuais. Mas faz com que 

as coisas aconteçam aqui com um grau de complexidade diferente”5, 

conclui Expósito, o autor, pensador, crítico do sistema, que foi tão 

relevante nesta tese.

Dito isso, é importante dar-se conta de que no Arte Ocupação os 

vínculos, ou o nível de engajamento pretendido, foram menos contínuos 

que o imaginado. Não cabe analisar socialmente quais suas razões, e 

nem generalizar isso como traço identitário, mas cabe assumir uma 

fragmentação dos movimentos sócio-comunitários e artísticos, o que 

de modo geral poderia sugerir uma  menor aderência aos projetos, ao 

menos se compararmos com a Espanha, onde movimentos insurgentes, 

cooperativas, movimentos vicinais, entre outros, são amplamente 

sustentados e agenciados pela comunidade. Não é de se estranhar, é 

claro, que nesse momento no Brasil – o país das Américas que segundo 

a Anistia Internacional mais mata defensores de direitos humanos6 

– as insurgências e organizações sociais autônomas (e/ou artísticas) 

não consigam maior união. Mas, mesmo assim, processos coletivos7 
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têm resistido e ganhado cada vez mais corpo social, muito embora 

enfrentando dificuldades quando esses mesmos processos propõe-se 

a ser colaborativos ou cooperativos. 

Tal questão é complexa e isso se explica porque os coletivos partem 

de uma união por afinidades e gestos afirmativos tomando uma posição 

única frente ao mundo, enquanto que congregações colaborativas 

ou cooperativas exigem negociação entre si, pois, não tendo posição 

unilateral, têm objetivo comum, o que requer constante flexibilização 

e autocrítica. Reside aí uma diferença entre coletivos e colaborativos/

cooperativos, que acaba aparecendo (ou não) na maturidade do trabalho, 

em sua operacionalidade ou no tipo de formulação de respostas às 

demandas sociais e comunitárias, ou, mais diretamente no nosso caso, na 

capacidade de tornar a experiência prática um conhecimento conceitual 

apropriável por outros via multiplicação propositiva. 

Não negamos que os projetos colaborativos e/ou cooperativos 

vivem na linha de risco de uma ilusão de interatividade democrática, 

fazendo-se necessário um alerta constante. Mas é o esforço para uma 

participação efetiva, e não protocolar, que atenta para um diálogo 

real e não ideal, que convoca a diferença de fato e se responsabiliza 

pela escuta de todo e qualquer lugar de fala8. Porém esse exercício, muitas 

vezes extenuante, deve ser compreendido de médio a longo prazo, com 

perdas e ganhos para todos, porém, sem outro caminho que não este: 

o de uma construção, mapeada pelo diálogo, norteada pela vontade 

num sentido político da palavra.

Sobre o que pode ser meramente um “efeito” de democracia, Hal 

Foster adverte que a abolição momentânea das diferenças gera ilusão 

quando “cria visões de uma sociedade inclusiva e de comunidades 

democráticas em um mundo igualitário”9. Muitos dos projetos que 

pretendem o debate público, Foster citando Bishop, “tendem a deixar 

a contradição fora do diálogo e o conflito fora da democracia” 10, num 

meandro cultural acrítico.

A noção de democracia, para o coletivo norte-americano Group 

Material11, conhecido por seus trabalhos colaborativos a partir dos anos 

1970, representa o embate de sua atuação. Como tema e método de 

trabalho, requer de todos os envolvidos uma consciência presente sobre 

um modo de organização que seja realmente inclusivo 

nosso método de trabalho deve ser mais bem descrito como doloro-
samente democrático: porque muito do nosso processo depende da 
análise, seleção e justaposição crítica de inumeráveis objetos culturais, 
aderir a um processo coletivo é extremamente consumidor de tempo e 
difícil. Entretanto, o conhecimento e ideias compartilhados produzem 
resultados que são frequentemente inacessíveis para quem trabalha  
sozinho12. 

No Arte Ocupação, durante a vivência nas ocupações e a troca com 

os ocupas, pretendemos uma atuação democrática enquanto se manteve 

a coerência do grupo, mas na produção das proposições os diálogos se 

dispersaram, tornando-se bilaterais, entre mim e o ator/atriz ou entre 

mim e o editor de vídeo. Mesmo quando aderimos a outras proposições, 

o Acorda, amor13, por exemplo, que tratavam de ações diretas as quais 

por sua vez lidavam com o plano político do dia sem lidar necessa-

riamente com o assunto das ocupações, a produção e o primeiro ato 

público garantiram aderência, mas depois a continuidade do trabalho 

desapareceu e voltou-se a um tipo de relação mais parcial. Talvez esses 

lampejos de estarmos juntos já tivessem fortalecido o nós necessário para 

nos sentirmos acompanhados, para produzirmos esta tese, ou para 

cada um dar continuidade a seus projetos autônomos, porém uma 

ação efetiva e contundente no mundo não poderia senão debilitar-se 

em plano evasivo. Será?

 Numa nova fase do trabalho – a exposição pública das proposições 

num espaço cultural14–, presumimos que existe a chance de que a relação 

entre agrupamento e dispersão dos propositores continue, realizando o 

que talvez seja a dinâmica possível num tipo de situação não autoritária 

como o Arte Ocupação. Aliás, talvez essa seja uma questão importante que 

se forma desse embate: se algo possibilita uma figurabilidade própria 

ao Arte Ocupação é o fato de ele não ser protocolar, isso é, o que de fato 

torna-o livre, livre para inventar sua própria dinâmica, mas também 

para dispersar-se. Isso ocorre porque o que garantem os protocolos nas 

ações e mediações artísticas? Garantem sua própria garantia, o avesso 

daquilo que é portador de possibilidades, inclusive o de seu fracasso. 

Assim, protocolo e prática modal são incompatíveis. Na prática modal 

não há garantias, há aposta. E parte disso depende do que discutimos 

na Parte II desta tese sobre o que são os públicos. Abertos e inacabados, 

existem enquanto a atenção está ativa e por isso seu caráter extinguível e 

também, por que não?, seu caráter descontínuo. Como fluxo e refluxo 

encontram sua própria coerência.

C
o

n
si

d
er

aç
õ

es
 f

in
ai

s



158 159

E essa coerência própria é o que talvez comporte o deslocamen-

to gerado nas ocupações, o giro que possibilita que elas sejam lidas 

como práticas modais: não respondem ao consenso, como poderia-se 

esperar de manifestações culturais, mas projetam na vida de cada um 

ali participante um e se..., imaginário ou palpável, singularizando uma 

resposta à crise da imagem(ação).
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Figura 42 – Documentação das ocupações, 2016. Foto de Milla Jung.
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ANEXOS

Figura 43 – Documentação das ocupações, 2016. Foto de Milla Jung.
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Relato 01. 25/10/2016. Colégio Estadual Professor Lysímaco Ferreira da Costa, 
Curitiba/PR. 

Por Milla Jung

“O impacto da primeira entrada numa escola ocupada.” 

Fomos, eu e mais 4 artistas (Aline, Lidia, Luana e Lena) ministrar a oficina 

no Colégio Estadual Professor Lysímaco Ferreira da Costa, dia 25/10/2016. 

Nos receberam umas 5 ou 6 meninas para a oficina, alguns meninos estavam 

lá, mas não toparam participar. Depois de sermos levados pelo pátio, 

quando entramos no prédio,  as meninas estavam lindamente tocando 

violão e conversando. Tocavam “Velha infância” dos Tribalistas. Estavam 

apaixonadas, por elas mesmas, entre elas e eles, pela luta, pela comunidade 

da ocupação. Fizemos a oficina como programada, elas curtiram, mas 

não compraram rapidamente a ideia da manifestação/ópera. Entretanto, 

começaram a ter outras ideias, como um flash mob dentro da manifestação 

no qual elas ririam todas ao mesmo tempo em intervalos de tempo. ( - 

porque a gente gosta mesmo é de rir, disseram). Claro, um “flash mob”, não 

uma ópera! Também cogitamos vestir lençóis, cobertores, fronhas, pois as 

camas estavam no palco do anfiteatro e o cenário era maravilhoso. Sairiam 

arrastando os colchões pelas ruas. E assim as ideias foram fluindo... Como 

elas previam uma manifestação no dia seguinte, às 17hs, que interromperia 

o trânsito, problematizamos a logística da atuação para que elas formulassem 

melhor como seriam as estratégias para reter a polícia e os motoristas dos 

carros. Ficaram de pensar em nossos argumentos. Logo mais apareceram 

muitos pais na frente da escola manifestando-se contra a ocupação e começou 

um tumulto. Os ocupas ficaram quietos assistindo a manifestação de dentro 

da escola. E ficaram quietos, todos quietos, diante dos xingamentos, 

que entre outras palavras surgia “Vândalos!”, “Baderneiros!”; e ainda 

discursavam sobre a não importância da arte, da cultura, da sociologia, da 

filosofia e da educação física. (porque uma das questões que as ocupações se 

contrapõem é a não obrigatoriedade dessas disciplinas no currículo, já que é 

uma das questões visadas na MP). A escola tinha uma mistura arquitetônica 

de sanatório/escola dos anos 1950 (o prédio é de 1946) e é pintada de 

verde claro. Trocamos contatos com os ocupas e ficamos de conversar na 

sequência. Também fotografamos os cartazes e os quadros com as regras da 

ocupação na escola.

Relato 02. Quarta-feira, 26 de outubro de 2016. Colégio Estadual Professor Algacyr 
Munhoz Maeder, Bairro Alto, Curitiba, PR. 

Por Milla Jung

Vou fazer um breve relato e depois a Glaucia irá aprofundá-lo. Só para não 

esquecer a ordem dos acontecimentos. Fomos eu e Glaucia no CEPAMM 

do Bairro Alto onde os alunos nos receberam muito bem. Entre os alunos 

havia também um aluno de história da UFPR assistindo a oficina. Eram 

uns 9 ou 10 alunos, bastante interessados e os senti bem mais abertos que 

nas outras escolas. Nos contaram sobre o que tanto falta na escola, que as 

professoras de inglês que não falam inglês, ou sobre o descuido da estrutura 

física da escola como vazamentos, inundações, etc. Mas também nos falaram 

de um professor de artes muito interessante que parece abrir horizontes. 

Falaram dos pais (falaram todos ao mesmo tempo, uma imagem linda para 

a gente pensar) e da comunidade que em parte os apóia. Mesmo que ainda 

muitos alunos arranquem os cartazes da ocupação. Como esses ocupas são 

em maioria colegas de infância, meninos e meninas dormem nos mesmos 

quartos (salas de aula). Dos desejos em comum, querem fazer uma tatuagem 

em todos os que participaram da ocupação e desejam tb discutir e aprender 

as questões políticas com mais profundidade. Sentem-se mais maduros e 

responsáveis.  Particularmente foi a escola que mais mexeu comigo porque 

a estrutura da escola é a de uma penitenciária e esses alunos conseguem dar 

outro aspecto a isso. Hoje eles comunicaram num whatsapp que acabaram 

me incluindo no grupo deles e me informaram que as outras escolas do 

Bairro Alto vão desocupar e vão para lá. Ficarão todos juntos, então. 
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Relato 03. Quarta-feira, 26 de outubro de 2016. CEPPAM, Bairro Alto, Curitiba, PR. 

Por Glaucia Andrea Domingos

Milla e eu fomos à ocupação do Colégio Estadual Professor Algacyr Munhoz 

Maeder, no Bairro Alto. Errei o caminho e o trânsito na região estava 

complicado por causa das obras na BR116. Foi difícil chegar lá. Atrasei-me, 

quando cheguei, às 15h, Milla já havia começado a conversa com os alunos. 

Entrei na escola sem dificuldades, o portão estava apenas encostado, sem 

tranca, sem vigilância. Percorri corredores e salas procurando pelo grupo 

sem ser vista ou abordada. Fui encontrando vestígios de acampamento, no 

lugar das carteiras escolares, colchões, travesseiros, cobertores espalhavam-

se de maneira organizada pelas salas de aula. Cartolinas escritas com caneta 

hidrográfica demarcavam os espaços e estabeleciam as regras da ocupação. 

Na última sala de um longo corredor encontrei três meninos assistindo TV, 

um deles, o Luquinha, cerca de 14/15 anos, com muita gentileza e prontidão 

acompanhou-me até a sala onde o grupo estava com a Milla. Havia cerca de 

dez alunos lá, o número de meninas e meninos era equilibrado. Achei a 

turma bem interessada, foram muito receptivos e de imediato senti que havia 

muita cumplicidade entre eles. Pareciam pertencer a uma única família. 

Contaram-nos que são amigos de infância, todos moram bem próximos da 

escola e estudam juntos desde sempre. Relataram também que a convivência 

na ocupação fortaleceu ainda mais o laço de amizade entre eles. A maioria 

está no segundo ano do ensino médio e percebi pela fala deles que se trata de 

uma turma forte, atuante e de liderança na escola. A idade média do grupo 

é de 16 anos, um dos meninos está com 18 e uma das meninas com 13 anos.

No total, de acordo com o pequeno grupo, cerca de 100 alunos estão 

ocupando a escola. Não estavam todos lá, eles saem durante o dia e se 

revezam.

Lembraram que nos primeiros dias não havia colchão para todos, então se 

alternaram para dormir, enquanto uma parte dormia os demais brincavam 

de esconde-esconde. (Fiquei mexida com esta informação, achei tão poético, 

lindo, comovente.) 

Perguntados sobre o que gostariam de mudar na escola, reclamaram da falta 

de qualificação dos professores, e deram como exemplo os de inglês que 

não sabem falar a língua. Sobre a estrutura física reclamaram que a escola 

alaga quando chove. Também não gostam do chão/piso das salas de aula, 

mal conservado. Gostariam que fosse pintado. Eles mesmos estão tentando 

ajeitar algumas coisas que os incomodam, estão pintado as paredes, mas a 

tinta disponível não é apropriada. Gostariam de deixar a escola bonita, pois 

amam o local onde estudam.

Sentem muito orgulho da arte que fazem nos cartazes sobre a ocupação, 

usaram todo material da escola, tinta, papéis, canetas etc. Pediram doação 

de tinta e material.

São mal vistos por parte dos moradores do bairro. Não colocam mais 

cartazes fora da escola, pois eles são retirados pelos alunos que não aderiram 

ao movimento. 

Contaram-nos que um policial que mora próximo da escola entrou de 

madrugada lá armado e eles ficaram muito assustados, tiveram medo de 

morrer. Um deles pulou o muro e se escondeu na creche ao lado. 

Sofrem ameaças de represálias por parte da escola e um dos meninos contou 

que na casa dele já chegaram vários mandados judiciais.

Uma professora prometeu aprovar os alunos que delatassem quem estava na 

ocupação. 

Inicialmente contavam com o apoio da escola, mas com o aumento da 

pressão do governo a situação mudou. De acordo com os alunos, a diretora 

muda de opinião conforme lhe é conveniente. 

Nem todos os pais dos ocupantes aprovam o movimento. 

Mas isso tudo não os intimida. Estão procurando não se expor demais, 

preferem não tirar fotos que possam ser identificados e não aceitam mais 

dar entrevistas para as TVs.

Falaram sobre o crescimento deles neste processo, acreditam que estão 

mais politizados, amadurecidos e responsáveis. Surpreenderam-se com eles 

mesmos. 

São bem organizados, distribuem tarefas e responsabilidades. Recebem 

doações de comida e pedem no comércio e feiras da redondeza. 

Pensam em fazer uma tatuagem assim que tudo acabar para ficarem marcados 

para sempre por esta experiência. Quando perguntados sobre qual seria o 

maior sonho deles, responderam que sonham com o fim da PEC 241. 

Senti grande interesse deles em organizar um manifesto, foram dando várias 

ideias enquanto a Milla apresentava os vídeos e fotos no computador. 

Fiquei muito impressionada com a coragem desses alunos, na verdade, sendo 

bem sincera, me dei conta de que sim, eu os subestimava, talvez porque 

eu mesma não tinha nesta idade quase nenhuma consciência política. E ao 

entrar em contato, mesmo que superficialmente, com a realidade deles, 

fiquei chocada e ainda mais revoltada em me dar conta de que querem tirar, 

subtrair mais do tão pouco oferecido. É inadmissível! 

Naquela tarde Ana Júlia fazia aquele brilhante discurso na Assembléia 

Legislativa do Paraná.
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Relato 04. Instituto de Educação do Paraná. IEPP. 28 de outubro de 2016.

Por Luana Navarro

Estivemos no Instituto de Educação eu, Milla, Felipe e Guadalupe. Fomos 

recebidos pela Sofia que está responsável pela programação, quando 

chegamos eles estavam fazendo o almoço por isso esperamos quase uma 

hora para iniciarmos a oficina. Cerca de 6 a 8 alunos participaram, alguns 

entraram e saíram no meio. A Milla apresentou a proposta geral da oficina 

e começou a apresentação as imagens. De modo geral foram bastante 

receptivos e rapidamente começaram a ter ideias do que poderiam fazer em 

um ato que estão articulando com todos os colégios. Eles gostaram do Preta 

Revolte e identificaram referências de estilistas nas roupas. A Guadalupe 

mostrou algumas referências do Tom de ações que ele fez com balões de 

gás hélio. São cerca de 20 pessoas que estão dormindo lá, no grupo que 

participou da oficina tinham meninos e meninas, inclusive um garoto do 

CEP que acabou nem vendo até o final.

Algumas ideias que surgiram:

- imprimir uma máscara que seja a cara do Lucas (menino que morreu no 

colégio em Santa Felicidade)

- todos utilizarem na manifestação a máscara do Lucas

- fazer roupas de TNT com letras grandes, formar diversas palavras

- fazer uma intervenção com balão de gás hélio no shopping / e ou outros 

espaços

No final da oficina eles pareciam bem empolgados, eu distribui umas 

publicações sobre feminismo e questões queer.

Nós também pensamos algumas coisas enquanto conhecíamos a escola. 

Olhando os cartazes deles, que por sinal estão muito lindos, eles tiveram 

uma oficina de fazer cartazes, pensamos em levar os cartazes que têm na 

escola para os espaço da cidade, outros muros, outras regiões, uma espécie 

de apontamento de que aquilo é/pode ser o universo da sociedade de modo 

geral. Pensamos em reproduzir os cartazes tal qual o deles, fazendo um 

deslocamento.

Relato 5. Escola Estadual Loureiro Fernandes.

Por Milla Jung

Eu e Guadalupe Fernandez Presas fomos nesta escola de última hora. Cheguei 

na hora e como eles estavam esperando a “Globo News” e me pediram para 

aguardar, pude passear pela escola. Tinha um casal de palhaços preparando-

se para apresentar lá tb. E quando os palhaços me perguntaram sobre a 

oficina e disse arte e ativismo, eles riram e brincaram: “e existe arte sem ser 

ativista?”. Na cozinha, muito organizada, alguns alunos comiam melancia 

e havia um cantinho preparado para um cachorro pequeno que estava na 

ocupação. Havia música tocando no saguão, de um lado alguns alunos 

faziam os cartazes, outros andavam de skate, tinha uma menina que andava 

de skate dançando. Fizemos um pouco de pressão para fazer a oficina antes 

da “Globo News” porque achamos providencial. Mas tivemos que correr um 

pouco porque o pessoal da TV logo em seguida chegou e disse estar cansado 

para esperar (!!!!!). Ficaram bem animados com o bate-papo, achei-os bem 

abertos. Tb nos contaram que os vizinhos jogam pedras e gelos na ocupação. 

Tinha um cara, o Bubba, que é da UPE/UNE que estava lá dando uma mão, 

disse que a avó dele era ativista e morreu num prédio ocupado no RJ. Mas 

que ele não se importava, que a luta era maior. Fiquei tocada com aquele 

ambiente, achei alegre, bem diverso, harmônico. E percebi o contraste 

com o Colégio Dom Bosco, um colégio particular de classe alta, localizado 

exatamente em frente ao LF.
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Relato 06. Escola Castelo Branco, Pinhais/PR. 02/11/2016.

Por Márcio Juliano Silva

Dia 02 de novembro de 2016 fomos até a Escola Castelo Branco, em 

Pinhais. Eu (Márcio Juliano), Milla Jung, Luana Navarro e Vivaldo Vieira 

Neto. Chegamos na escola e só haviam meninos. Cerca de 9, com idade 

entre 14 e 18 anos. Alguns já haviam terminado o ensino médio e estavam lá 

para apoiar os amigos e por pensarem nos irmãos e irmãs mais jovens. 

Um deles, Hebrain, o mais novo, não dorme lá, mas fica na escola no horário 

que haveria aula. Há outros alunos como ele na Ocupação.

A fala deles era clara e bem articulada. Nos contaram que a maioria da 

comunidade e dos familiares apoia a Ocupação e entende o que está 

acontecendo lá. A Milla mostrou as referências da proposta e eles ficaram 

bem atentos. Contaram que um grupo de alunos e ex-alunos tem uma banda 

e estavam fazendo uma música com a ideia de fazer um Flash Mob na Rua XV. A 

intenção da ação seria sensibilizar a população para o que está acontecendo 

nas Ocupações. Comentamos que era uma boa ideia e nos colocamos à 

disposição para articular estúdio, som, coreógrafo, equipe para filmar, 

etc. Passamos contatos e dissemos que ficaríamos no aguardo.  Contaram 

também que criaram um canal no youtube, onde fizeram um vídeo com AS 6 

COISAS QUE OS ALUNOS OCUPANTES SABEM, mostrando todos os 

ambientes da escola e como funciona a Ocupação. O vídeo teve quase 160 

compartilhamentos e mais de 7mil visualizações. Está na página deles no 

face: https://www.facebook.com/ocupacastelo/?fref=ts

Quase no fim do bate papo, chegou mais um aluno com o professor 

Gasparetto. O professor, que dá aula de história, contou que alguns colegas 

estão contra os alunos e que o clima de tensão está no ar, pois acha que 

haverá retaliação aos professores, que como ele apoiam a Ocupação. Embora 

a presença do professor seja valorosa, um clima melancólico se instalou. 

Pois, embora os alunos estejam motivados e cientes do que está acontecendo, 

a visão dos mais velhos (eu me incluo aqui) muitas vezes é pessimista diante 

dos fatos. 

Mas como bem disse a Milla, “Somos artistas e acreditamos no impossível! 

Sim, eu acredito!

E ainda diria: Eu acredito é na rapaziada!

Relato 07. Sábado, 05 de novembro de 2016. OCUPA DEARTES – Departamento de 
Artes da UFPR.

Por Milla Jung

Fomos eu, Luana Navarro e Vivaldo Vieira Neto na ocupação do DEARTES 

neste sábado, 05/11, pela manhã. Fomos muito bem recebidos pelos alunos 

que estavam sentados nas cadeiras fora do prédio. Eles tem um sistema de 

controle de quem entra e sai do prédio, inclusive para os professores que 

os estão apoiando (trazem comida e se põem à disposição). Começamos a 

oficina com Bruna, Greyce, Téo e outra Bruna, e depois se juntou mais um 

aluno. Os alunos fizeram bonitos relatos do que estão vivendo na ocupação, 

principalmente sobre a relação de acessibilidade a todos os ambientes do 

prédio (Bruna tinha todas as chaves no pescoço num cordão no seu pescoço), 

sobre o respeito e horizontalidade nas assembleias, sobre o regimento criado 

por eles, sobre a comunicação com as outras ocupações e outros cursos da 

UFPR (num trinômio de importância denominado voz/voto/fala), entre 

outros. Vários alunos não se encontravam no DEARTES, pois tinham ido 

apoiar a desocupação do prédio histórico da UFPR no centro. 

Um pensamento que nos tocou foi a descrição do dar-se conta da recíproca 

responsabilidade entre alunos e universidade, que entenderam que na 

mesma medida em que os alunos são afetados pela instituição, também 

podem afetá-la. Que a Universidade tem se diversificado muito, percepção 

que recai especialmente sobre os cursos que estão ali no mesmo prédio, 

como artes visuais e música, a partir do sistema de cotas para a entrada e de 

bolsas, e que há que se lutar para que isso não termine. Justamente porque 

estas pessoas que entraram a partir desses subsídios trouxeram questões 

fundamentais para o debate geral. Eram inabituais naquele contextona 

medida em que os cursos acontecem à tarde o que o torna inviável para 

pessoas que precisam trabalhar para seu sustento. Mas, na realidade da PEC 

do congelamento de gastos por 20 anos possivelmente isso seja eliminado. 

A artista Luana Navarro, que ministrava a oficina conosco, colocou a 

importância daquela ocupação no coração do bairro do Batel, lugar de 

elite e completamente blindado da realidade econômica-social do resto da 

cidade. Assim que, depois da oficina, compartilhamos a possibilidade de 

micro-ações naquele bairro, como algo específico para o público que sai do 

cinema no Crystal e no Shopping Batel (shoppings vizinhos ao DEARTES), 

que é frequentado por pessoas que têm vindo aos meios de comunicação de 

massa desdenhar a cultura (debate fomentado pela guerra direita e esquerda 
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no país e principalmente vindo à tona por conta de recursos financeiros 

obtidos através da Lei de Incentivo à Cultura por artistas que fizeram usos 

milionários desses patrocínios, mas que são exceções que acabam por dar a 

fama a todos), mas que ainda se calca na cultura como status social. 

O artista Vivaldo Vieira Neto apresentou alguns trabalhos novos de artistas 

que não estávamos trabalhando, Luana Navarro apresentou o projeto 

argentino Tucuman Arde e eu reapresentei o que estamos mostrando aos 

secundaristas, com algumas extensões sobre esses debates aproveitando 

que estávamos numa faculdade de artes. Deixamos algumas publicações de 

nossas autorias que tinham sido viabilizadas por editais públicos. Já nos 

convidaram para continuar a conversa e para participar de ações com eles. 

Relato 08. Departamento de Comunicação da UFPR, DECOM, 08/11/2016.

Por Milla Jung

Ontem, terça 08/11, pela manhã, fomos eu, Glaucia e Lupe participar de um 

bate-papo sobre ativismo e movimentos sociais na greve do Departamento 

de comunicação da UFPR e apresentar o material. Outras duas professoras 

do curso estavam presentes, além de muitos alunos. A Kelly Prudencio 

colocou que é importante para os alunos criarem o lugar de fonte, ganharem 

importância perante a mídia para que sejam considerados fonte. A Professora 

Carla que trabalha com crítica de mídia colocou alguns argumentos sobre 

como agir estrategicamente (aqui Glaucia Andrea Domingos ou Guadalupe 

Fernandez Presas podem me ajudar a lembrar dos pontos colocados). 

Nós apresentamos o material e incluímos os vídeos do Tomás. Os alunos 

perguntaram nossa opinião sobre as contradições dos movimentos sociais, 

dando o exemplo da ocupação do prédio histórico que segundo eles foi 

ocupado antes do combinado. Eu coloquei a pergunta sobre as bandeiras 

das ocupações: se o importante é centrar na PEC e MP, ou se é o momento 

de colocar outras bandeiras em evidência. As respostas foram diversas. 

A minha pergunta saiu do porquê o prédio histórico foi desocupado, da 

negociação com o reitor sobre a questão das desaprovações nos cursos de 

exatas. Enfim, foi um momento diferente dos outros. Tb repassei o recado 

do Vivaldo Vieira Neto e da Luana Navarro de tentar desburocratizar 

o movimento, pois no DEARTES me pareceu muito pertinente que eles 

tenham compartilhado isso com a galera a partir de suas experiências na 

ocupação do IPHAN, De qq forma a greve do Decom me parece importante 

porque eles são a futura imprensa de Curitiba e estão tendo a oportunidade 

de criar uma visão crítica do que está aí. Também foi discutido o Movimento 

por 20 horas contra os 20 anos da PEC, que conseguiu toda a imprensa de Curitiba 

mas tb sofreu terríveis ataques.
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Relato 09. Reunião 2ª parte da ação.

Por Milla Jung

Conversamos sobre a segunda parte da ação, de levar para a rua uma 

ação, que não seja panfletária e que fuja das palavras de ordem colocadas 

atualmente pelo movimento político. O Vivaldo falou da vontade de trazer 

os artistas novamente para as manifestações, eu Milla falei das imagens que 

venho coletando em cada participação em cada ocupação, o Marcio propôs 

algo com humor, a Lena propôs o trabalho do Brusque no evento do Museu 

Oscar Niemeyer  – MON, a Luana não acha que é o caso de fazer uma ação 

no MON pois podemos cair numa suposta “artisticidade” que neutralizaria 

ação. A Glaucia trouxe uma ideia a partir de microtextos do Luis Fernando 

Veríssimo sobre política e, finalmente, tudo isso nos levou a refazer o 

Poesia Viva do Brusque com outras palavras, de modo bem humorado, num 

processo colaborativo com mais pessoas e tb aberto ao público. Para tal 

correremos atrás do tecido e fazer exercitar aqui um jogo de palavras para 

usarmos na ação. Por enquanto temos: “Acorda, amor”, “futuro é nosso?, 

onde, quando , por quê, !, ., ?”, “gelo”, “você é, sou, somos,”, “agora”, a 

idéia é um jogo de palavras que remeta ao político de modo mais lúdico e 

por isso crie a identificação. O Vivaldo tb sugeriu que usemos a imagem do 

jogo da forca com as letras a serem preenchidas. Resumindo: 1º)Jogo de 

palavras  2º) Chamar mais pessoas 3º) Confecção das roupas 4º) Ação

 

Relato 10, em 11/10/16. DEARTES.

Por Milla Jung

Esta reunião foi convocada pela Laura Formighieri que é professora de 

performance no Deartes e pela Stephanie, chefe de departamento. Junto 

aos alunos da ocupação, elas querem pensar na continuidade das ações do 

OcupaDeartes depois do evento 20 horas de movimento X 20 anos de congelamento. 

Como foram convidados pelo Tijucão Cultural para ocupar uma vaga viva 

no evento, estavam pensando em como participar. Para a Laura, seria 

importante estabelecer um processo de diálogo e escuta com a sociedade, 

porque acha que mexeu muito com os alunos um certo lugar convocado 

pelos outros alunos do curso do Deartes de “baladeiros”. Que o que tinham 

a dizer, já foi dito no evento e agora seria melhor escutar. Mas é difícil somar 

esta escuta à demanda do Tijucão porque a Karla com K vai fazer um show 

no evento, na Rua XV, e espera-se muito público. Estavam presentes uns 

12 alunos que, mesmo exaustos da manifestação que tinham realizado na 

Rua XV com mordaças na boca, deram muitas ideias. A reunião acabou no 

fim do dia sem chegarmos a algum termo específico, ela deve continuar 

no começo da próxima semana. Coloquei algumas questões para eles 

como o que exatamente querem que o espectador sinta (empatia, choque, 

identificação, responsabilidade, etc) e a diferença entre fazer uma ação mais 

política e informativa com a da construção de uma imagem. As ações que 

mais receberam interesses foram uma coreografia com as mesas e cadeiras 

na Rua XV. Quando passarem a data da próxima reunião aviso a todos. Boa 

Noite!

A
n

ex
o

s



www.arteocupacao.com



www.arteocupacao.com


