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1. Termo aqui utilizado para se 
referir aos modos de produção 
artística diferentes dos 
tradicionalmente estabelecidos 
nos circuitos oficiais que, ao 
questionarem a hegemonia 
do existente, evidenciam 
alternativas de lugares, atores e 
processos de criação. 

2.  Ainda que a palavra não 
faça parte da norma-padrão 
da língua portuguesa, 
mantivemos a escolha dela por 
não haver um sinônimo preciso 
que expresse a mesma ideia.  

RESUMO

II BIENAL DE ARTES DA OCUPAÇÃO OUVIDOR 63: 
MODOS INSURGENTES DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA 
E SEUS DESDOBRAMENTOS NO ESPAÇO. 
 
 
PAULA MONROY

A presente pesquisa busca revelar a relação entre os modos de 
produção artística popular e o processo de produção espacial 
no sentido social, cultural e urbano. Isso, por meio da análise 
de um projeto de arte insurgente1 inserido em um contexto 
específico: a II Bienal de Artes da Ocupação Ouvidor 63, 
“Outros Mundos Possíveis”. O evento que tem a sua origem 
em uma ocupação de cunho artístico no centro de São Paulo 
e habitada por mais de 140 pessoas, se desdobra em outros 
locais da cidade, próximos ao prédio do Ouvidor 63.

Concomitantemente e por meio do caso de estudo, é 
abordada a intersecção entre a histórica marginalização dos 
movimentos de luta por moradia e o surgimento de espaços 
emergenciais de produção cultural — ora reconhecidos, ora 
desconsiderado pelo circuito institucional—, onde a inte-
gração social e a deselitização2 da arte são chave. Interessa 
problematizar se tal cruzamento, observado no caso da II 
Bienal de Artes Ouvidor 63, pode ser entendido enquanto 
exercício de micropolítica, ou seja, como dinâmica que opera 
desde o desejo e a experiência de cada sujeito que compõe 
um determinado grupo ou modo de organização social, capaz 
de elaborar uma análise e posterior evolução do mesmo. 

Assim, a pesquisa se divide em três momentos. O primei-
ro apresenta o estado de arte do objeto — temporalmente 

situado entre fevereiro e setembro de 2018 — , mediante de-
poimentos dos atores(as) envolvidos(as), levantamento foto-
gráfico e cartográfico da espacialização de ações e atividades, 
além de uma seleção de trabalhos produzidos no âmbito da 
II Bienal de Artes Ouvidor 63. Já o segundo analisa o projeto 
e seu contexto imediato — a Ocupação Ouvidor 63 —, ao 
lado tanto de instâncias de invisibilização institucional que 
atingem diretamente à ocupação, como de distintos projetos 
artísticos insurgentes desenvolvidos nas últimas décadas em 
São Paulo. O terceiro momento entrecruza os antecedentes 
do objeto de pesquisa com o lugar que este ocupa na socie-
dade. Essa análise é feita mediante a revisão bibliográfica de 
autores como Suely Rolnik, Gilles Deleuze, Félix Guattari, 
Moacir dos Anjos e Michel de Certeau. 

Em tempos de crise política, cerceamento perante o 
campo das artes e da cultura, além de forte demanda de 
acesso igualitário às zonas qualificadas da cidade, essa pes-
quisa busca analisar a pertinência dos modos dissidentes 
de produção artística na ressignificação de espaços urbanos 
abandonados e como via para a problematização de questões 
socioculturais, na cidade de São Paulo. 
 

Palavras-chave:  
arte insurgente; ocupação 
artística; micropolítica; 
manifestações culturais; 
Ouvidor 63; Direito à cidade.

2 Lola, artista trans chilena, 
residente temporal do 9 º 
andar do prédio, São Paulo 
2018. © Paula Monroy
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1. Term used here to refer to 
modes of artistic production 
different from those 
traditionally established 
in official circuits that, by 
questioning the hegemony 
of the existing ones, reveal 
alternatives of places, actors 
and creation processes.

2.  Despite the fact that the 
word is not part of the formal-
norm of the portuguese 
language, we maintained the 
choice of this because there 
was not a precise synonym that 
expresses the same idea. 

ABSTRACT

This research seeks to reveal the relationship between the 
modes of popular artistic production and the process of spa-
tial production in the social, cultural and urban sense. This, 
through the analysis of an insurgent art project1 inserted in a 
specific context: the II Biennial of Arts of Ouvidor 63 Occu-
pation, “Other Possible Worlds”. The event that has its origins 
in an artistic occupation in the São Paulo’s downtown and 
inhabited by more than 140 people, unfolds in other places in 
the city, close to the building of Ouvidor 63. 

At the same time and through this study case, the in-
tersection between the historical marginalization of the 
struggle housing’s movements and the emergence of cultural 
production spaces in emergency situations is addressed — in 
recognized occasions, in others ignored by the institutional 
circuit—, where the social integration and the un-elitization2 
of the art are key. It is interesting to problematize whether 
such a cross, observed in the case of the II Biennial of Arts 
Ouvidor 63, can be understood as an exercise of micropoliti-
cs, that is, as a dynamic that operates from the desire and the 
experience of each subject that composes a certain group or 
mode of social organization, capable of elaborating an analy-
sis and later evolution. 

Thus, the investigation is divided into three moments. The 
first presents the state of the art of the object — located tem-
porarily between February and September 2018 — through 
testimonies of the involved actors, photographic and carto-
graphic survey of the specialization of actions and activities, 
in addition to a selection of works produced in the framework 
of the II Biennial of Arts Ouvidor 63. The second, it analyzes 
the object and its immediate context — the Ouvidor 63 Occu-
pation —, together with instances of institutional invisibility 
that directly affect the occupation, as well as insurgent artistic 
projects developed during the last decades in São Paulo. The 
third moment interweaves the background of the object of 
investigation with the place it occupies in society. The analy-
sis is carried out through the bibliographic review of authors 
such as Suely Rolnik, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Moacir 
dos Anjos and Michel de Certeau.

In times of political crisis, of oppression in the field of arts 
and culture, in addition to a strong demand for equal access 
to the best equipped areas of the city, this research seeks to 
analyze the relevance of dissident modes of artistic produc-
tion in the resignification of abandoned urban spaces and as 
a way to problematize sociocultural issues in the city of São 
Paulo.

Keywords: 
insurgent art; artistic 
occupation; micropolitics; 
cultural manifestations; 
Ouvidor 63; Right to the city.

2B Lola, Chilean trans artist, 
temporary resident of the 
9th floor of the building, São 
Paulo 2018. © Paula Monroy

II BIENNIAL OF ARTS OF OUVIDOR 63 OCCUPATION: 
INSURGENT MODES OF ARTISTIC PRODUCTION 
AND ITS UNFOLDING IN THE SPACE. 
 
 
PAULA MONROY
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1. Término utilizado aquí 
para referirse a los modos de 
producción artística diferentes 
a los tradicionalmente 
establecidos en los circuitos 
oficiales que, al cuestionar la 
hegemonia de los existentes, 
evidencian  alternativas de 
lugares, actores y procesos de 
creación.  

2.  A pesar de que la palabra no 
haga parte de la norma-formal 
de la lengua portuguesa, 
mantuvimos la elección de 
esta por no haber un sinónimo 
preciso que exprese la misma 
idea.   

RESUMEN

La presente investigación busca revelar la relación entre los 
modos de producción artística popular y el proceso de pro-
ducción espacial en el sentido social, cultural y urbano. Esto, 
mediante el análisis de un proyecto de arte insurgente1 inserto 
en un contexto especifico: la II Bienal de Artes da Ocupação 
Ouvidor 63, “Otros Mundos Posibles”. El evento que se ori-
gina en una ocupación de caracter artístico, localizada en el 
centro de São Paulo y habitada por más de 140 personas, se 
despliega en otros puntos de la ciudad, cercanos al edificio de 
Ouvidor 63. 

Paralelamente y através del caso de estudio, es abordada 
la intersección entre la histórica marginalización de los movi-
mientos de lucha por la vivienda y el surgimiento de espacios 
de producción cultural en situaciones de emergencia — en 
ocaciones reconocidos, en otras ignorados por el circuito ins-
titucional  —, donde la integración social y la deselitización2 
del arte son clave. Interesa problematizar se tal cruce, obser-
vado en el caso de la II Bienal de Artes Ouvidor 63, puede ser 
entendido como ejercicio de micropolítica, es decir, como 
dinámica que opera desde el deseo y la experiencia de cada 
sujeto que compone un determinado grupo o modo de or-
ganización social, capaz de elaborar un análisis y posterior 
evolución del mismo.

Así, la investigación se divide en tres momentos. El 
primero presenta el estado del arte del objeto —  situado 
temporalmente entre febrero y septiembre de 2018 — , me-
diante testimonios de los actores(as) involucrados(as), levan-
tamiento fotográfico y cartográfico de la especialización de 
acciones y actividades, además de una selección de trabajos 
producidos en el marco de la II Bienal de Artes Ouvidor 63. El 
segundo, analiza el objeto y su contexto inmediato — la Ocu-
pación Ouvidor 63 —, junto tanto a instancias de invisibilidad 
institucional que afectan directamente a la ocupación, como 
a proyectos artísticos insurgentes desarrollados durante las 
últimas décadas en São Paulo. El tercer momento entrelaza 
los antecedentes del objeto de investigación con el lugar que 
este ocupa en la sociedad. El análisis se realiza a través de la 
revisión bibliográfica de autores como Suely Rolnik, Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, Moacir dos Anjos e Michel de Certe-
au.  

En tiempos de crisis politica, de opresión en el campo de 
las artes y la cultura, además de una fuerte demanda por la 
igualdad de acceso a las zonas mejor equipadas de la ciudad, 
esta investigación busca analisar la pertinencia de los modos 
disidentes de producción artística en la resignificación de 
espacios urbanos abandonados y como camino para la pro-
blematización de asuntos socioculturales, en la ciudad de São 
Paulo. 

Palabras clave:  
arte insurgente; ocupación 
artística; micropolítica; 
manifestaciones culturales; 
Ouvidor 63; Derecho a la 
ciudad.

2B Lola, artista trans chilena, 
residente temporal del 9 º 
piso del edifico, São Paulo 
2018. © Paula Monroy

II BIENAL DE ARTES DE LA OCUPACIÓN OUVIDOR 63: 
MODOS INSURGENTES DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
Y SUS DESPLIEGUES EN EL ESPACIO. 
 
 
PAULA MONROY
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa de mestrado busca analisar a relação entre 
modos de produção artística não-hegemônicos, próprios de 
uma ocupação de cunho cultural e habitacional, e seu valor 
na produção espacial. Ao mesmo tempo, o  estudo analisa o 
potencial desses processos como forma de micropolítica e 
de inserção social. Isto, tendo o projeto da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63 como estudo de caso. A dissertação se organiza 
em 3 capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado “Outros Mundos Pos-
síveis”, apresenta uma síntese do cenário urbano, social e 
cultural do objeto de pesquisa e seu contexto: a Ocupação 
Artística Ouvidor 63, localizada no centro de São Paulo.

Primeiramente, elabora-se uma síntese histórica. O 
processo de esvaziamento do centro, na década de 1960; o 
surgimento do fenômeno das ocupações de prédios aban-
donados para fins de moradia, na década de 1990; e a pos-
terior aparição de coletivos artísticos pela democratização 
do acesso às artes e à cultura, no início dos anos 2000, são 
alguns dos fatos mais relevantes nessa cronologia. Essa série 
de antecedentes traçam o percurso para chegar em 2018, ao 
momento em que nasce o projeto da II Bienal de Artes da 
Ocupação Ouvidor 63, “Outros Mundos Possíveis”, objeto 
desta pesquisa.

Em seguida, é abordada, do ponto de vista sociológico e 
geográfico, a noção de “espaço” e como esta é aplicável na 
leitura do projeto em questão. Trata-se de uma abordagem 
que tem a função de entender o valor que há no ato de ocu-
pação de um edifício para fins artístico-culturais e de mora-
dia, no processo de produção espacial. Essa perspectiva se 
constrói mediante a revisão bibliográfica dos autores Milton 
Santos (1996) e Marian Segaud (2016).  

Uma vez identificado o processo de elaboração do 
“Outros Mundo Possíveis”, como tema central de investiga-
ção, é organizado um mapeamento das figuras articuladoras 
do projeto e seus respectivos eixos de atuação. Tendo como 
base a informação coletada durante os 7 meses de pesquisa 
de campo, são apresentadas as características, desafios e 
objetivos principais deste evento. É a partir desse momento 
que se opta pela omissão da autora deste trabalho na equipe 
organizadora. Essa decisão busca estabelecer o mínimo 
de distância necessária para uma leitura crítica das ações e 
relações aqui presentes, ainda que em qualquer discurso seja 
inevitável a expressão de subjetividades. 

Relatos em primeira pessoa, registros fotográficos 
coletivos e cartografias visuais com a espacialização dos 
trabalhos ao interior e em torno do prédio do Ouvidor 63 são 
os recursos utilizados no mapeamento do projeto. Assim, 
constrói-se uma narrativa das motivações que deram forma 
e conteúdo a um evento artístico experimental, dissidente e 
autogerido entre fevereiro e setembro de 2018. 

O capítulo se conclui com uma revisão das poéticas e 
éticas que atravessam o objeto de pesquisa, apresentadas 
conjuntamente e em diálogo, através das 5 figuras da orga-
nização. A ausência de separação entre o discurso e o objeto 
ou ação artística, inscrita no pensamento da escritora e 
ativista Susan Sontag (2020), busca evidenciar a potência 
fenomenológica3 dos trabalhos produzidos no âmbito da II 
Bienal de Artes Ouvidor 63. Essa dialética, ao lado da aproxi-
mação teórica de outros diversos autores contemporâneos, 
torna-se a principal ferramenta para problematizar, nos 
capítulos adiante, a pertinência do fazer artístico colabora-
tivo e popular na ressignificação de infraestruturas urbanas 
subutilizadas, na integração social de grupos historicamente 
marginalizados, e na dimensão da micropolítica. Todas 
essas, questões fundamentais nesta pesquisa. 

3. Conceito que, no contexto 
da experiencia artística, 
diz respeito à percepção do 
ser humano em seu estado 
mais bruto. Isto é, a traves 
dos sentidos e das vivências 
do sujeito, sem mediação 
de princípios ou conceitos 
teóricos. 
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O segundo capítulo, “Dissidência e o papel social da 
arte”, amplia o escopo em direção ao cenário de incertezas 
legais e sócio-políticas, porém amparadas em distintos dispo-
sitivos de poder (Foucault, 1994), que atravessam a Ocupação 
Ouvidor 63. Tal revisão permite analisar qual é a dimensão da 
insurgência em relação ao processo da II Bienal de Artes do 
Ouvidor 63; um projeto que vem questionar mediante o fazer 
artístico algumas das estruturas que controlam física e sim-
bolicamente a cidade de São Paulo. Nessa leitura, são consi-
derados também os conflitos e instrumentos institucionais 
que operam de maneira ambígua sobre o espaço estudado.

De maneira paralela, são mapeados outros espaços de 
artes dissidentes que surgiram a partir dos anos 2000 em 
São Paulo, no intuito de criar cruzamentos complementares 
na compreensão do caso de estudo. Algumas características 
em comum entre esses são: a recuperação de infraestruturas 
abandonadas na cidade, a articulação em rede e o questio-
namento das pautas institucionais que definem o processo 
hegemônico de produção e circulação de trabalhos artísticos.

Finalmente, ao retomar a potência micropolítica atribu-
ível a “Outros Mundos Possíveis”, no sentido das heteroge-
neidades e fricções que o compõem além da sua capacidade 
de mudança social, chega-se à equação entre esse tipo de 
organização e produção, descentralizada, formatos e estraté-
gias institucionais — presentes em grande parte dos espaços 
tradicionais de arte —, e  instâncias de diálogos e desencon-
tros entre ambas as esferas. 

“Espaços de legitimação, espaços de negociação” é 
o título do terceiro e último capítulo. Considerando que as 
práticas desenvolvidas no âmbito da II Bienal de Artes do 
Ouvidor 63 respondem a trabalhos de estética improvisada, 
feitos com materiais de baixo custo e em resposta a situações 
sociais adversas, a última parte desta pesquisa irá se aprofun-
dar na relação entre produção artística não hegemônica e ins-
tâncias de permeabilidade no campo institucional. As leituras 
se desdobram à luz de conceitos teóricos como o “modelo de 
rizoma” (Deleuze & Guattari, 2012), a “arte gambiarra” (dos 
Anjos, 2007) e a diferença entre a “tática” e a “estratégia” (de 
Certeau, 1980). Essa perspectiva teórica é utilizada como 
forma de contornar o lugar que ocupa o objeto de pesquisa 
em seu contexto.

Iluminado pela chave de pensamento de autores inter-
nacionais e principalmente nacionais, esse capítulo busca 

explicar como mecanismos que transitam entre o hackeo e o 
consenso — identificáveis na arte popular de caráter contes-
tatório — participam na disputa assimétrica pelos espaços de 
visibilidade. É a partir desse raciocínio que, posteriormente, 
são analisados de maneira pontual trabalhos expostos na II 
Bienal de Artes Ouvidor 63, cujas poéticas e éticas vêm confir-
mar o cruzamento teórico exposto previamente.

Por fim e por meio de uma cartografia cronológica, é 
apresentada a visão panorâmica das divergências e acordos 
que permeiam tanto o desenrolar do objeto de estudo, como 
seu contexto urbano, político e cultural. Trata-se de um 
mapeamento que considera o processo de 7 meses prévios à 
abertura da II Bienal de Artes Ouvidor 63, bem como aconte-
cimentos que antecedem e extrapolam esse marco temporal. 

A pesquisa encerra com uma série de perguntas e possí-
veis respostas em torno das questões levantadas ao longo da 
dissertação. 
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1.1  UMA OCUPAÇÃO 
ARTÍSTICA NA HISTÓRIA

São Paulo apresentou-se, desde sua fundação, como ponto 
geográfico nevrálgico entre duas áreas produtivas do país: o 
Porto de Santos e as fazendas de café do interior do estado. 
Essa condição, de “ponto de encontro”, fez com que a cidade 
experimentasse um aumento populacional progressivo desde 
o fim do século XIX. 

Foi no centro da cidade, região integrada pelo “Triângulo 
Histórico” e o “Centro Novo”, onde essa densificação se deu 
de forma mais intensa. O primeiro destes dois polígonos é o 
compreendido originalmente entre as ruas Direita, São Bento 
e XV de Novembro e, atualmente, no perímetro das ruas 
Libero Badaró, Benjamin Constant, e Boa Vista, segundo o 
projeto de lei “Triângulo SP”4. Já o segundo, o Centro Novo, 
corresponde a uma expansão territorial tangencial ao Vale de 
Anhangabaú em direção ao sudoeste. Nos anos 1940, a área 
passou a abrigar não apenas diversos tipos de equipamentos 
terciários como boulevards, cafés, teatros e edifícios resi-
denciais endereçados à burguesia paulistana, mas também 
conjuntos habitacionais para a classe trabalhadora destes 
mesmos serviços, resultando assim em um território hetero-
gêneo em permanente fricção (Teixeira, Comaru, Cymbalis-
ta, & Sutti, 2005). 

4. Projeto de lei aprovado pela 
Câmara Municipal de São 
Paulo em 2020 sob a gestão 
do prefeito Bruno Covas que 
prevê o desenvolvimento de 
um polo de atração turística, 
corporativa e comercial para 
esta região do centro da cidade, 
impulsionado pelo conceito de 
“economia criativa”.  5. Referente ao modo como os 

espaços urbanos acolhem às 
pessoas, visando a sua mais 
ampla utilização, inclusão de 
perfis de interesses, atividades, 
idades e classes sociais 
diversas. São consideradas 
qualidades da urbanidade a 
interação entre espaços abertos 
e espaços fechados, bem como 
a construção de áreas de debate 
e socialização na cidade. 

Triângulo histórico fundacional

“Triângulo SP” (Projeto de Lei)

Centro Novo / Centro Expandido

legenda

A partir da década de 1960, o leque de atividades terciárias 
que compunham grande parte do tecido urbano do Triângulo 
Histórico — ou “Centro Antigo”— se deslocam em direção ao 
Centro Novo, no eixo da Avenida Paulista. Processo de esva-
ziamento e posterior deterioração que se viu acentuado pela 
implementação de projetos viários em função do automóvel 
— bem de consumo que marcou a época do modernismo 
brasileiro, incentivado pelo ideal de progresso próprio do 
período histórico —, os quais acabaram sacrificando espaços 
públicos, o lugar do pedestre na cidade e, consequentemente, 
o nível de urbanidade5 da região. Essa evolução e suas con-
sequências socioespaciais foi revisada por uma equipe de 
especialistas do Instituto Polis no texto “Conflitos em torno 
do direito à moradia na região central de São Paulo”: 

O abandono das elites permitiu, em certa medida, uma apropriação 
cada vez mais popular das partes do Centro [...]. Essa apropriação 
significou ao mesmo tempo causa e efeito da fuga das elites, desejosas 
de diferenciação social [...]. Por outro lado, o empobrecimento do 
conjunto da população da cidade desde a década de 1980 significou 
dificuldade de acesso generalizado das classes média, média-baixa 
e baixa à moradia nos locais com maior infraestrutura da cidade, 
impedindo que parte significativa dos imóveis desocupados pelos 

Triângulo histórico fundacional
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setores mais ricos fossem ocupados pelos mais pobres. 
[...] entretanto [a saída das elites], nunca foi total. Principalmente 
pelo fato do valor simbólico e histórico das áreas centrais não ser 
reprodutível em outras áreas. No início da década de 1990 […] 
ganha força a ideia de que o Centro precisava de uma “revitaliza-
ção”, significando uma iniciativa de retorno de uma sociabilidade de 
classe média e de elite às áreas centrais. (Teixeira, Comaru, Cymba-
lista, & Sutti, 2005, p. 4)

Assim, a década de 1990 se destaca pela consolidação do 
que desde meados do século XX vinha-se gestando: um am-
biente de transformações e disputas em torno do destino do 
centro da cidade. Uma gestão pública deficiente e interesses 
privados visando a ornamentação e monetização do centro, 
iniciativas imobiliárias de alto padrão e reações por parte 
de moradores de cortiços e cooperativas organizadas, além 
das fricções de classe acirradas por uma brecha crescente 
na distribuição do solo e serviços urbanos foram alguns dos 
elementos que vieram transformar a identidade da região.       

Perante ao abandono físico e simbólico de edificações que 
o êxodo das elites deixou, concomitante à forte demanda por 
habitação dos setores populares cada vez mais relegados à 
periferia, surge, em meados dos anos 
1990, o fenômeno das ocupações. 
Liderada por grupos organizados 
como a Unificação das Lutas de Cor-
tiços (ULC), o Movimento de Moradia 
do Centro (MMC) e, posteriormente, 
Movimento dos Sem-Teto do Centro 
(MSTC), a ação de apropriação de 
imóveis vazios no centro de São Paulo 
nasce em resposta ao paradoxo entre a 
necessidade por habitar ou permane-
cer em uma região com pleno acesso a 
serviços urbanos e a existência de uma 
vasta oferta de edifícios desprovidos 
de uso e função, tanto de propriedade pública como privada. 

Posteriormente, as dinâmicas de ocupação se dissemina-
ram pela cidade e com especial ênfase no centro, por meio de 
múltiplas agrupações da sociedade civil, além dos já existen-
tes movimentos organizados de luta por moradia. Entre esses, 
destaca-se o surgimento de pequenos grupos autônomos 
reclamando pela democratização do acesso às artes e à cultu-

ra. Produção, formação, convivência comunitária e debate em 
torno do fazer artístico contemporâneo foram pontos chaves 
para esses coletivos. Uma série de manifestações culturais em 
forma de intervenções temporárias, performances e outras 
ações começaram a animar a paisagem urbana do centro de 
São Paulo e seus resquícios com o intuito de denunciar a situ-
ação de desigualdade sócio-territorial, resultante de décadas 
de um manejo público-privado insuficiente assim como da 
violência histórica exercida pela institucionalidade policial ao 
longo dos anos. 

Desse modo, a produção artística local de inícios dos anos 
2000 reassume um envolvimento em questões políticas e 
sociais, sobretudo em relação à ocupação do espaço público. 
Esse compromisso tinha se visto debilitado pela lógica de-
senvolvimentista dos anos 1990, que, com o assentamento 
da globalização, assumia a cidade como lugar administrativo 
de “produtividade” e “competitividade” econômica, promo-
vendo sua despolitização (Vainer, 2000). As novas formas de 
agir no cotidiano urbano mediante o fazer artístico, embora 
de caráter coletivo — ampliado pelo fácil acesso à informação 
mediante a internet —, não necessariamente estavam unifica-
das entre si. No entanto, eram motivadas por pautas políticas 
que buscavam contestar a maneira em como espaço público 
estava sendo utilizado e as pautas institucionais que acaba-
vam delimitando o exercício artístico a formatos e pessoas do 
circuito oficial. 

A busca pelo espalhamento e experimentação no espaço 
das práticas artísticas de início do século XXI pode ser obser-
vada à luz dos trabalhos de caráter imersivo do fim dos anos 
1950. Esses últimos, iam na contramão do ideário de produ-
ção industrial da época, especificamente, no que diz respeito 
à ampliação dos limites físicos das obras para o ambiente e 
da participação ativa do espectador como cocriador. Artis-

tas como Lygia 
Clark, Lygia Pape 
e Hélio Oiticica 
destacam-se como 
precursores desse 
tipo de produção 
experimental. 
Todos, pertencen-
tes ao Movimento 
Neoconcreto6.  

3 Frame de filme / arquivo da 
Ocupação Ouvidor 63 como 
cortiço de moradia, São 
Paulo, 1999. © Iptv USP

4 Parangolés, exercício 
artístico no Morro da 
Mangueira, do artista Hélio 
Oiticia, Rio de Janeiro 1979. 
© MASP 

6. Corrente artística e literária 
iniciada em 1959, junto do 
Manifesto Neoconcreto 
de Ferreira Gullar. Esse 
movimento buscava responder 
ao ideário industrial movido 
pela razão da forma, à 
produção em série e à ausência 
de interpretação subjetiva, 
ampliando os limites físicos 
das obras para o ambiente. 
Trabalhos transitáveis, 
atravessáveis e utilizáveis pelo 
espectador fazem parte desse 
tipo de produção artística.



2726

 
Ao mesmo tempo, essa retomada pelo extravasamento de 
fronteiras materiais e deslocamento da arte para a esfera 
urbana no início dos anos 2000 viu-se alicerçada pela he-
rança de ocupação espacial que não a institucional — como 
museus e galerias —, que marcou a década de 1980 em São 
Paulo. Tais operações espalharam-se gradativamente pelo 
espaço urbano e informacional, em contextos específicos e 
até então inusitados. Iniciativas como o Museu de Rua7 e o 
Grupo 3NÓS38 fizeram parte deste período. Esses últimos 
foram reconhecidos pelo interesse em questionar o papel 
das instituições, dos monumentos públicos e dos espaços de 
legitimação artística mediante intervenções, por vezes, vistas 
como atos vandálicos. É o caso de trabalhos como “Ensaca-
mento”, “X-Galeria” e “Interdição”, interferências urbanas 
desenvolvidas pelo grupo em 19799.  

5 Intervenção  
“Ensacamento”, Grupo 
3NÓS3, São Paulo, 
1979. © Ramiro, M., 
Júnior, H., & França, R

6 Intervenção “X 
Galeria”, Grupo 3NÓS3, 
São Paulo, 1979.  
© Ramiro, M., Júnior, 
H., & França, R

7. Projeto idealizado por 
Maria Eugenia Franco e Julio 
Abe Wakahara cuja intenção 
foi revisar a ideia de museu. 
A iniciativa consistia em 
desenvolver exposições 
itinerantes no espaço 
urbano e em colaboração 
da comunidade local, de 
forma a torná-la cocriadora 
destas ações artísticas. Mais 
informação em: http://www.
centrocultural.sp.gov.br/livros/
pdfs/artesplasticas.pdf

8. Movimento formado em 
1979 por Mario Ramiro, 
Hudnilson Jr e Rafael França 
em colaboração com outros 
artistas convidados. Seu 
principal eixo de pensamento 
e ação girou em torno da 
relação entre política, arte e 
cidade no contexto da pós-
ditadura brasileira. Instalações 
mediante materiais inusitados 
e happenings contestatários 
diante da violência policial 
da época, foram alguns dos 
formatos mais recorrentes 
na produção do coletivo. 
Mais informação em: http://
enciclopedia.itaucultural.org.
br/grupo434553/3nos3

9. Sobre as intervenções 
realizadas pelo Grupo 
3NÓS3 nos espaços públicos 
da cidade de São Paulo e 
o marco histórico no qual 
estas se inscrevem, consultar 
Ramiro, M., Júnior, H., & 
França, R.[org.] (2017) 3NÓS3: 
intervenções urbanas- 1979-
1982. São Paulo: Ubu

5

6

Em decorrência deste processo de alargamento de formas 
e lugares possíveis para um fazer artístico engajado e depois 
de décadas de intermitência entre a experimentação e a 
inércia social na cidade, nasce em 2014 a Ocupação Artística 
Ouvidor 63: objeto arquitetônico e fenômeno urbano do qual 
o tema central desta pesquisa decorre. A origem do nome 
responde ao endereço da ocupação: Rua do Ouvidor nº 63. 
Prédio de 2.900 metros quadrados localizado na região da Sé, 
entre o Triângulo Histórico e o Centro Novo e construído na 
década de 1940 por agentes privados. Imóvel que, desde sua 
primeira desapropriação governamental em 1950, tem transi-
tado por diversos usos e estados de ocupação. 

Uma vez sede da Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo, o edifício do Ouvidor 63 foi abandonado pelo poder 
público no início dos anos 1990, permanecendo inativo por 
mais de sete anos. Entre 1997 e 2005, abrigou uma ocupação 
de uso habitacional comandada por famílias do Movimento 
de Moradia do Centro (MMC), período concomitante a um 
processo de conversas entre a Caixa Econômica Federal, a 
Secretaria de Estado de Cultura e outros órgãos públicos para 
efetivar a venda do imóvel. Perante a ausência de êxito nas 
negociações, o processo acabou com o despejo das e dos mo-
radores mediante ação judicial (Teixeira, Comaru, Cymbalis-
ta, & Sutti, 2005, p. 23). Em 2007, e uma vez ocioso, o prédio 
é cedido à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU), que figura como a atual proprietária. 

Triângulo histórico fundacional

“Triângulo SP” (Projeto de Lei)
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7 Vista da Ocupação 
Artística Ouvidor 63 desde a 
passarela do Piques em seu 
primeiro ano de existência, 
São Paulo, 2015. © Paula 
Monroy

  

No dia 1 de maio de 2014 e após sete anos abandonada, a 
edificação foi ocupada novamente. Dessa vez, por um grupo 
de jovens artistas provenientes de Porto Alegre em parceria 
com o coletivo paulistano Estúdio Lâmina, também localiza-
do no território do Vale de Anhangabaú. 

Deste modo, o processo de ocupação se deu visando o 
potencial do Ouvidor 63 —objeto arquitetônico cercado de 
conflitos, mas até então inanimado em termos de programas 
e usos —, como um complexo que reuniria pessoas prove-
nientes de diversas origens sociais e localidades. O grupo de 
ocupantes, inicialmente conformado por jovens de classe 
média alta, em sua maioria, foi se tornando cada vez mais 
periférico, culturalmente diverso e alinhado com grupos 
encabeçados pelo movimento negro, feminista e LGBT.  

 

A pesquisadora Letícia Daidone Oliveira relata em seu artigo 
“A cidade e o comum: experiência de Ocupação Artística 
Ouvidor 63” o momento inicial de articulação e os motivos 
que levaram ao primeiro grupo de moradoras e moradores, 
tomarem posse do edifício:

No dia da ocupação, foi realizado um café da manhã coletivo no 
Estúdio Lâmina, para agregar todos os interessados em participar 
dessa ação. Saíram em cortejo pelo centro da cidade [...]. A partir 
disso, deram início ao árduo processo de tornar o ambiente habitá-
vel.  
             [Sobre as motivações políticas], o urbanismo participativo e 
a manifestação da arte livre é o que move os artistas da ocupação. 
Além de oferecer um espaço para a livre produção, apresenta um 
protesto tanto contra a lógica de propriedade no ambiente urbano, 
quanto contra a comercialização da arte, que é muitas vezes im-
possibilitada de ser realizada e acessada. Além disso, em conversa 
com um morador que esteve presente desde o início da ocupação, 
a iniciativa foi motivada pela ideia de servir como um espaço de 
fomento à arte e cultura. (2017, p. 6) 

A medida que a origem e motivações de seus habitantes 
foi se transformando com o tempo, o objeto arquitetônico 
analisado — e, frisa-se, de propriedade pública— tornou-se 
campo fértil tanto para a experimentação de formas alterna-
tivas de viver, quanto para o desenvolvimento de trabalhos 
artístico-culturais sem respaldo institucional. São proces-
sos de criação executados por pessoas cujas ferramentas e 
conhecimentos, na maioria dos casos, foram adquiridos de 
forma empírica e autodidata, à margem da educação formal.

Até o fim de 2018 —ano que define o recorte temporal 
desta pesquisa—, a Ocupação Artística Ouvidor 63 abrigava 
mais de 120 pessoas. Migrantes latino-americanos e inte-
restaduais, famílias e idosos foram ressignificando física 
e simbolicamente os andares do edifício, em um primeiro 
momento, para usufruto dos residentes permanentes e pos-
teriormente, para os temporários que por diversos interesses 
chegaram na ocupação; artistas de rua, pessoas ligadas às 
lutas urbanas, profissionais do campo da comunicação, artes 
visuais, políticas públicas, urbanismo, entre outros. Em 2021, 
o número de moradoras e moradores oscila entre os 130 e 150. 

Desde seu início enquanto ocupação artística, o Ouvi-
dor 63 tem servido como laboratório para o intercâmbio de 
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8, 9, 10, 11 Fotografias 
internas dos primeiros meses 
de existência da Ocupação 
Artística Ouvidor 63,  
São Paulo, 2014.  
© Rafael Avancini

conhecimento, transitando entre a esfera do doméstico/
individual e do público/coletivo. As atividades oferecidas são 
de caráter gratuito e consideram iniciativas de socialização 
cultural como eventos circenses, artes cênicas, shows de 
música, dança e venda de vestuário reciclado, assim como 
práticas ligadas a artes visuais e à educação. Ações efêmeras, 
oficinas, programas de residência e exposições são parte 
deste segundo conjunto do qual o caso de estudo decorre: a II 
Bienal de Artes Ouvidor 63. 

Desse modo, o período de sete meses prévios à abertura 
do evento em questão define o recorte no qual a pesquisa de 
campo desta dissertação se insere. Processo e desdobramen-
tos que serão abordados de forma detalhada nos subcapítulos 
a continuação.  
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brasileiro Milton Santos (1996) reconhece como “sistema de 
objetos e ações”:

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 
também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 
não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 
história se dá. 
             [...] Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um 
lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as 
ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos 
novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço 
encontra a sua dinâmica e se transforma. (p.39). 

Segundo Santos, o complexo espacial é construído por 
elementos fixos e fluxos. Os primeiros são estáticos, como 
prédios, rodovias, ruas e calçadas. Ao surgirem por conse-
quência da intervenção humana na paisagem, os fixos têm 
se tornado cada vez mais artificiais em relação à natureza, no 
entanto, estão sujeitos a modificações de significado e valor, 
dado que funcionam como receptores dos fluxos. Esses úl-
timos, por sua vez, são entendidos como “meios” altamente 
diversos, ideados pelo ser humano. É o caso da televisão, da 
música, das palavras ou das nuvens de informação do cybers-
pace. Os fluxos animam os fixos. 

Assim, dentro do um grande elemento fixo, pode existir 
a ação de diversos fluxos. Alguns exemplos desta relação, 
são: o deslocamento de pessoas, mercadoria e/ou objetos de 
um ponto a outro, a reconfiguração física e relacional de um 
recinto ao longo do tempo, o nível de familiaridade de uma 
pessoa diante de um determinado lugar, uma instância de 
diálogo onde diversos sujeitos —apoiados em alguma plata-
forma física ou virtual— participam, ou o ato de ocupação de 
um prédio vazio.   

Esta posição de Santos se opõe radicalmente à concepção 
homogênea de espaço arquitetonicamente representável 
mediante limites geométricos, relações simétricas e irrever-
síveis, às formas de representação próprias do ordenamento 
mental e matemático que decorrem desde a concepção do 
pensamento vitruviano até às diretrizes pautadas pelo mo-
dernismo.   

Somando-se a esse argumento, a socióloga Marion 
Segaud (2016) articula seu pensamento desde a visão de 
“espaço antropológico”. A abordagem de Segaud, coloca o 

1.2   OUVIDOR 63:  
A PRODUÇÃO DO ESPAÇO   
SOCIAL 

Como foi previamente colocado, dentre os aspectos que 
balizam o tema da pesquisa, encontra-se o ato de ocupação 
de um edifício inativo motivado pela intenção de alargar o 
acesso à arte e, concomitantemente, utilizá-lo como habita-
ção. Debater sobre a potência desse processo em sua qualida-
de de produtor espacial— através do caso da II Bienal de Artes 
do Ouvidor 63 — é um importante fator para a análise do valor 
desse tipo de produção artística como via para a ressignifica-
ção de espaços obsoletos em contextos hiper urbanizados e 
socialmente desiguais, como é o caso do Centro de São Paulo. 
Para isso, é necessário considerar que a noção de “espaço” 
é aqui abordada desde o cruzamento entre os campos da 
arquitetura, das ciências sociais e da geografia. Ótica que não 
se fecha à compreensão formal contida no conceito — como 
se apenas de um polígono imaginário ou de recinto habitável 
se tratasse —, mas que considera fatores como a informação, 
os diversos veículos de comunicação, a memória, relações 
afetivas e subjetividades de sujeitos sociais. Também, objetos 
dispostos na paisagem10 como construções arquitetônicas, 
infraestrutura urbana, entre outros. Assim, o espaço pode 
ser entendido como um complexo em constante mutação 
dada a série de elementos materiais e imateriais bem como as 
diversas temporalidades que o compõem. É o que o geógrafo 

10 . Do ponto de vista do 
geógrafo Milton Santos, a 
paisagem se define como o 
“Conjunto de formas que 
recebem como herança as 
relações entre as pessoas e a 
natureza”. É uma porção visível 
da configuração territorial, 
composta por objetos 
concretos, materiais e uma 
sistema “transtemporal”, isto 
é, pelo passado e pelo presente. 
Neste sentido, a paisagem 
em diálogo com a sociedade, 
constroem o “espaço”.  
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Os diálogos entre o “fixo” inanimado — o edifício da rua 
do Ouvidor número 63; um complexo arquitetônico, seus 
recintos e os elementos da paisagem urbana imediata — e 
a série de “fluxos” — os elementos contidos no objeto de 
pesquisa; deslocamentos físicos e informacionais materiali-
zados através de ações performáticas, instalações e objetos, 
próprios do fazer artístico, bem como a transferências de 
conhecimento, conflitos e alianças relativas à elaboração do 
projeto e ao fato de viver em comunidade — conjuntamente 
transformam, habitam e portanto, produzem este espaço.

sujeito contemporâneo como principal produtor espacial, 
uma vez que está constantemente se apropriando, valorizan-
do e transformando-o de forma individual e coletiva. Assim, à 
série de relações afetivas e divergência presentes no convívio 
em sociedade, somam-se os processos migratórios e lutas 
geopolíticas decorrentes da globalização, completando assim 
um rico sistema de interação entre o local e global.

Nessa mesma linha, Segaud afirma que o espaço habitado 
só existe mediante a construção cultural. Essa elaboração 
envolveria convenções, formas de reconhecimento e opera-
ções conforme os interesses, valores e necessidades de um 
determinado grupo social. Segundo a socióloga,

Falar de espacialidade própria a cada sociedade não significa encer-
rá-la num espaço imutável, mas reconhecer um espaço dominante 
que a caracteriza tanto quanto sua organização social, cultural 
ou econômica. Isso significa que cada indivíduo possui um sistema 
de referência em relação ao qual ele se situa, seja reconduzindo-o, 
seja deturpando-o, seja ainda modificando-o. Esses sistemas hoje 
são perturbados, questionados, recompostos pela mobilidade das 
populações e informações [...], isso obriga indivíduos singulares a 
compromissos, e os expõe a conflitos difíceis de resolver tanto num 
espaço doméstico como no espaço público (2016, p.73). 

Considerando esse cenário de intercâmbio social e 
adentrando-se na questão do convívio em torno a territórios 
domésticos e compartilhados, lembra a urbanista brasileira 
Adriana Sansão a crise da noção binária entre o que é conside-
rado como “espaço privado” e “espaço público”. Nas palavras 
da pesquisadora, 

Novas relações público-domésticas, hoje mais complexas e ricas que 
antes, sobretudo nos ‘espaços intermediários’ possibilitam simulta-
neamente o doméstico, por serem constituintes de privacidade, e o 
público, pelas possibilidades de se converterem em espaço de cumpli-
cidade (2013, p. 117-118).

É nessa chave de pensamento que se retorna aqui ao 
espaço; noção que atravessa tanto a situação de abandono 
do imóvel previamente referido e seu intrincado histórico 
sócio-político, como as qualidades programáticas que, como 
veremos adiante, a II Bienal de Artes Ouvidor 63, objeto cen-
tral desta investigação, recebe e desdobra.

12  Acesso direto para os 
bastidores do teatro do 
Ouvidor 63, São Paulo, 
2018. © Paula Monroy

13  Espaço comum no 
terraço do prédio, São 
Paulo, 2018. © Paula 
Monroy
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não-hegemônicas e saberes adquiridos por herança ou em-
piricamente. São formas de criação experimentais que não 
necessariamente se encaixam nos parâmetros definidos pelos 
circuitos ditos de oficiais, a institucionalidade e o mercado 
de arte contemporâneo. Essa relação será aprofundada nos 
capítulos adiante.

A orientação proposta em “Outros mundos possíveis” 
traduziu-se em obras físicas, projeções, instalações e perfor-
mances ao interior e nas imediações do prédio da ocupação. 
Para a substanciação dessas ações, as diretrizes principais 
foram: curadoria descentralizada; trabalho em rede; recursos 
materiais compatíveis com baixo orçamento; representativi-
dade equitativa de gênero e de raça e o intercâmbio de conhe-
cimento entre profissionais, acadêmicos e, principalmente, 
artistas moradores autodidatas.

Dentre os objetivos principais do caso estudado, obser-
vamos a intenção por questionar os formatos de distribuição, 
articulação e legitimação da arte contemporânea —e erudita 
— brasileira. Cientes das limitações discursivas e técnicas 
próprias do fazer intuitivo, como foi referido anteriormente, 
a equipe organizacional da II Bienal de Artes Ouvidor 63 
construiu um programa educativo mediante oficinas e rodas 
de conversa. O projeto foi idealizado no intuito de fornecer as 
ferramentas necessárias para a produção das intervenções e 
peças que seriam expostas —em estado de acabamento par-
cial ou integral—  após sete meses de trabalho. 

1.3   BIENAL DE ARTES COMO 
META-OCUPAÇÃO 

A Bienal de Artes Ouvidor 63 teve sua primeira edição em 
2016, num formato reduzido e ainda embrionário em termos 
do engajamento político que ela viria a ter na sua segunda 
edição. Isso, dada a própria condição legal ambígua do prédio, 
e social, no sentido da marginalização sistemática que sofre 
a maioria de seus habitantes. As reflexões abordadas naquela 
ocasião e a relação dos trabalhos com o espaço foram diver-
sas e sem pretensão de direcionamento curatorial. No entan-
to, os trabalhos desenvolvidos nessa primeira edição foram 
expressivos na afirmação da ocupação enquanto espaço de 
criação socialmente ativo, assim como na construção de 
vínculos internos.  

Já o projeto da segunda bienal, mais abrangente e arti-
culada, teve sua gênese em fevereiro de 2018, para inaugurar 
em setembro do mesmo ano sob o título “Outros Mundos 
Possíveis”. A concomitância da finalização dos setes meses de 
trabalho com a abertura da 33ª Bienal de São Paulo deixou em 
evidência seu posicionamento como contra narrativa da ideia 
de “bienal de artes’’, a qual é entendida socialmente como 
a principal plataforma do modo hegemônico de se pensar 
e produzir arte. A modo de introdução, a II Bienal de Artes 
Ouvidor 63 propôs-se a abordar o fazer artístico alternativo e 
popular, como aquele que decorre de construções culturais 

14 Banners para 
a divulgação da 
série bate-papos 
do Laboratório de 
Curadoria, II Bienal de 
Artes Ouvidor 63, São 
Paulo, 2018. © Arquivo 
Ouvidor 63  
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15 Diane Lima, curadora 
convidada, na abertura da II 
Bienal de Artes Ouvidor 63, 
São Paulo, 2018. © Arquivo 
Ouvidor 63

organiza enquanto grupo social, física e funcionalmente ao 
longo de seus respectivos andares. Já a segunda apresenta as 
atividades realizadas, trabalhos instalados e ações performa-
das do projeto de pesquisa, presentes ou não, nos recintos 
do prédio e em outros espaços da cidade. Assim, foram 
consideradas nas cartografias as áreas externas ao prédio 
onde os trabalhos da II Bienal também tiveram lugar. É o caso 
da Passarela do Piques, que conecta a calçada do edifício do 
Ouvidor 63 com o Terminal Bandeira e outros pontos vizi-
nhos como a sede cultural da Red Bull Station, edifício que 
também funcionou como núcleo de atividades do evento.

Essa leitura paralela entre o que é a adaptação temporal 
de um evento artístico-cultural e o cotidiano da ocupação 
é desenvolvida com o objetivos de identificar os “objetos e 
ações”11 que, entre preexistências e adaptações, programas 
arquitetônicos e espaços expositivos, funções sociais e ativi-
dades culturais, dão origem ao espaço socialmente constituí-
do do objeto de estudo.

As instâncias didáticas anteriormente referidas imple-
mentaram-se mediante atividades gratuitas e abertas ao pú-
blico, ministradas equitativamente 
por moradores e colaboradores do 
Ouvidor 63, com presença de convi-
dados. Dentro desse último grupo, 
destaca a participação da pesqui-
sadora e curadora Mirtes Marins 
de Oliveira, dos críticos de arte e 
curadores Agnaldo Farias, Guilher-
me Wisnik e do artista Ícaro Lira nos 
Laboratórios de Curadoria, um dos 
24 grupos de estudo propostos pela 
equipe do projeto. O ciclo de deba-
tes encerrou com a participação da 
curadora Diane Lima, na abertura 
de  “Outros Mundos Possíveis”. Ela, 
junto de três mulheres representantes do Ouvidor 63, discu-
tiram sobre a importância da prática curadorial balizada por 
questões de gênero, raça, e desde um olhar não hegemônico.

Assim, observou-se que um dos princípios base do caso 
estudado reside mais no processo de aprendizagem e no ato 
de criação como contrapartida à ausência de perspectiva para 
projetos de longo prazo, do que na concepção de um produto 
final. Mas, de que maneira o processo de desenvolvimento e 
posterior abertura da II Bienal de Artes enquanto ocupação 
temporária e específica, dialoga com o complexo espacial 
construído sobre as diversas camadas de tempo do Ouvidor 
63 na qualidade de ocupação permanente?

No intuito de visualizar possíveis deslocamentos progra-
máticos, manutenção de pré-existências e transformações 
espaciais de modo geral, é apresentado a seguir o levan-
tamento dos usos e dinâmicas observadas na pesquisa de 
campo. Em primeira instância, ilustra-se o dia a dia do Ouvi-
dor 63, prévio à intervenção da II Bienal de Artes Ouvidor 63. 
Posteriormente, é apresentada a cartografia da elaboração e 
finalização dessa, tanto dentro como fora do prédio da ocupa-
ção. Importante ressaltar que o processo de produção do que 
seria a II Bienal do Ouvidor 63 se deu de forma progressiva 
entre fevereiro e setembro de 2018, momento de sua abertura 
oficial. Desse modo, observamos duas instâncias de mapea-
mento: a primeira diz respeito ao modo como a ocupação se 

11. Sobre a relação entre 
“objetos e ações”, consultar  
Milton Santos. A Natureza do 
Espaço: Técnica e Tempo, Razão 
e Emoção, 4. ed. 2. reimpr. - São 
Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2006, p.39.

Ocupação Artistica Ouvidor 63

Passarela do Piques

Red Bull Station

legenda

Av. 23 de M
aio

R. Riachuelo

R. d
o Ouvidor

R. São Francisco

Ocupação Artística Ouvidor 63

Passarela do Piques

Red Bull Station

legenda
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— embora constata-se que este é um quesito especialmente 
difícil de ser abordado nas assembleias semanais da ocupa-
ção. 

Para além da ideia romantizada do que é o “comum”, ou 
seja, do que não é público nem privado, mas compartilhado, e 
da grande flexibilidade em relação à maneira com a qual cada 
uma das camadas do Ouvidor 63 opera e é operada, obser-
va-se que a porosidade limiar entre o que é coletivo e o que é 
individual; ou o que é responsabilidade e o que é imposição, 
ainda é um tema que provoca crises ao interior dessa comu-
nidade. A permanente rotatividade e diversos interesses das 
pessoas que participam na produção espacial da ocupação, 
somado à ausência de líderes declarados como tal, provocam, 
em muitos casos, desavenças mal resolvidas. São conflitos 
que, após serem levados às assembleias comunitárias, acabam 
na expulsão de determinados integrantes considerados de 
“nocivos” para o ecossistema complexo que é o Ouvidor 63.  

1.3.1   O DIA A DIA DOS 13 
ANDARES

Com treze andares, um terraço ao ar livre e uma garagem 
como acesso direto para a calçada e uma passarela de pedes-
tres que atravessa a Avenida 23 de Maio, a Ocupação Artística 
Ouvidor 63, desde seus primórdios, compreendeu sua dimen-
são física e simbólica como que em camadas. Embora estejam 
sempre abertos a transformações e diálogos programáticos, 
cada nível do prédio responde a um tipo de serviço para 
comunidade. Seja uma atividade de socialização ou prática 
artística em específico, elas têm direta relação com a afinidade 
criativa das ou dos moradores que habitam em cada andar. 

É desta forma que o edifício se articula, seja no sentido 
subjetivo e sensível como no administrativo. Isto, dada a 
autonomia dos níveis em termos de programação, visitação 
e até em questões corriqueiras como a limpeza e número de 
moradores permanentes ou temporários. Apesar da estru-
tura social maleável do Ouvidor 63, derivada de um modo de 
organização horizontal e descentralizada, há certas regras de 
gestão específicas. Por cada andar do edifício, existe uma ou 
mais pessoas responsáveis por manterem o funcionamento 
desse ecossistema particular, bem como seu elo com o resto 
da comunidade, de forma a garantir um mínimo de convi-
vência saudável independentemente da dinâmica cotidiana 
ou evento em específico desenvolvido nos diferentes níveis 

atividades de socialização cultural abertas ao público
práticas ligadas às artes visuais
programas educativos (oficinas, rodas de conversa)
serviços para a comunidade interna (incluindo moradia)

legenda:

13º

12º

11º

9º

8º

7º
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3º
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10º
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prédio do Ouvidor 63 
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A partir das entrevistas e conversas espontâneas que da 
pesquisa de campo despontaram, apresenta-se a continu-
ação a descrição dos programas que abrigam permanen-
temente cada um dos 13 andares da ocupação — incluindo 
garagem e terraço. Essa narrativa, ora em forma de trans-
crição de relatos, ora como texto resultante do processo de 
observação participante, é acompanhada de uma produção 
colaborativa de imagens dos recintos aos quais se teve acesso 
entre 2018 e meados de 2020 — ano em que se realizaram 
visitas esporádicas, fora do período de pesquisa de campo. 
A informação e as especificidades relativas a cada nível do 
prédio foi fornecida por Alexa Gomes, artista moradora da 
ocupação, e Flávia Redivo, colaboradora, no âmbito da visita 
realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de São Paulo em maio de 2018. Encabeçada por 
Eduardo Suplicy (PT) e Soninha Francine (CIDADANIA), a 
iniciativa teve como principal finalidade oferecer apoio polí-
tico ao Ouvidor 63 no contexto de ameaça de reintegração de 
posse que a ocupação, assim como diversas outras localiza-
das no centro de São Paulo, vivenciaram em decorrência do 
desastre da Ocupação do Largo do Paissandú12.

12. No dia primeiro de maio 
de 2018, a Ocupação Artística 
Ouvidor 63 acordou em meio à 
inquietação e cheiro de fumaça 
no âmbito de um dos maiores 
desastres que os movimentos 
de luta pela moradia já viveram 
nas últimas décadas no Brasil. 
Durante a referida madrugada, 
uma outra ocupação, dessa 
vez exclusivamente destinada 
à moradia e localizada em 
território vizinho ao Ouvidor, 
ardeu em chamas até desabar. 
Tratava-se da Ocupação Largo 
Paissandu, torre de 24 andares 
projetada por Roger Zmekhol 
nos anos 1960 sob o nome de 
Wilton Paes de Almeida, e que 
abrigava a mais de 170 famílias 
de baixa renda. 

16 Alexa Gomes, artista 
moradora do Ouvidor 63,  
em manifestação após queda 
da Ocupação do Largo do 
Paissandú,  São Paulo, 2018. 
© Paula Monroy

 17 Situação prédio do 
Ouvidor 63 em relação a seu 
contexto urbano, São Paulo, 
2018. © Paula Monroy
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GARAGEM

18 Moradores durante 
trabalhos de reforma, São 
Paulo, novembro, 2018.  
© Rose Steinmetz

19 Artistas em ensaio aberto, 
São Paulo, julio, 2018.  
© Rose Steinmetz

20 “Skate point”, área com 
conexão direta à calçada,   
São Paulo, maio, 2018.  
© Paula Monroy

A garagem é um lugar de muito movimento, 
de fluxos e de pessoas. Essa rampa, que 
foi originalmente feita para o acesso 
de veículos motorizados, hoje é a nossa 
conexão com o resto da cidade. Essa 
condição física de planos inclinados 
permite que a gente faça aqui atividades 
como campeonatos de skate, shows de 
música e festas. 
 Lá atrás, está nosso anfiteatro onde 
funciona o circo social e outras atividades 
totalmente abertas ao público vem visitar 
a ocupação. Aqui também funciona um 
ateliê de cerâmica e um bar temporal 
que se ativa quando se tem algum evento. 
O dinheiro arrecadado vai para a 
manutenção do prédio.
FLÁVIA REDIVO, MAIO, 2018.
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TÉRREO

21 Vista desde o acesso 
principal da ocupação, São 
Paulo, abril, 2018. © Paula 
Monroy

O térreo é o limiar entre a rua e a 
comunidade. Está sempre aberto, 
embora protegido por algum morador 
ou moradora que irá receber, com 
prévia identificação, a quem quiser 
ingressar ao Ouvidor. Alguns dias 
da semana essa área funciona como 
brechó comunitário, aproveitando o 
acesso direto à calçada e às pessoas que 
por aqui transitam.
CONSTATAÇÃO DA PESQUISADORA ATRAVÉS DO 
MÉTODO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE.
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22 Artista morador tocando 
em direção à calçada, São 
Paulo, março, 2018.  
© Paula Monroy

23 Alexa Gomes, artista 
moradora, cuidando do 
Brechó 63, São Paulo, março, 
2018. © Rose Steinmetz
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1º ANDAR

O 1º andar é um ateliê aberto. Todos os 
dias, às 7hrs da manhã, tem ioga. Também 
alguns movimentos de dança. É um andar 
que a gente abriu recentemente: foi feita 
uma limpeza para conseguir receber os 
laboratórios da Bienal. Essa região daqui 
do lado são as moradias, tá? e nesses 
espaços são os laboratórios, oficinas, etc. 
FLÁVIA REDIVO, MAIO, 2018.

Observação: Não foi 
concedida permissão para 
fotografar esta área do 
edifício.
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2º ANDAR

Esse é o 2º andar, onde a gente tem a maior 
biblioteca do Ouvidor. Nós pedimos sempre 
para as pessoas trazerem livros, mas pode 
levar também. Aqui se organizam saraus, 
uma vez por mês em torno ao gênero 
feminino com a participação de coletivos 
externos, como é o caso do “Saraus das 
Mina”, que vem da zona sul da cidade, e 
o Ginecologia Natural para Mulheres 
da USP. Além disso, é um local disposto a 
receber mulheres para dar apoio social e 
permitir o desenvolvimento de encontros e 
conversas. 
 Tem o ateliê “Amarillo Amarelo”, onde se 
realizam diversas oficinas entre editoração, 
modos de cura e outras práticas holísticas, 
todas gratuitas. 
 
FLÁVIA REDIVO, MAIO, 2018.

24 Yebora, artista moradora, 
São Paulo, agosto, 2018.  
© Paula Monroy
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25 Espaço da biblioteca 
comunitária, São Paulo, 
agosto, 2020. © Paula 
Monroy

26 Espaço da biblioteca 
comunitária, São Paulo, 
maio, 2018.© Paula Monroy
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3º ANDAR
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27 Luis Só, artista morador e 
Paula Monroy, colaboradora, 
São Paulo, julho, 2018.  
© Arquivo Ouvidor 63

28 Luis Só em seu espaço 
de moradia e trabalho, São 
Paulo, julho, 2018.  
© Paula Monroy

29 Criança moradora da 
ocupação, São Paulo, julho, 
2018. © Paula Monroy

O 3º andar funciona como espaço para 
oficinas de debate sobre questões como 
visibilidade de gênero, transexualidade, 
prostituição e a desigualdade nas 
estruturas sociais. Também funciona 
como sala aberta para ensaio de música. 
Nesse andar mora Luís Só, um dos artistas 
fundadores da ocupação.
ALEXA GOMES, MAIO, 2018.
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4º ANDAR

O 4º tem 10 moradores, entre músicos, 
atores, artistas plásticos, modelos e 
designer de moda. Esse andar funciona 
como ateliê de indumentária, reciclagem 
e pintura. É aberto para moradores 
e visitantes. Aqui mora a Alexa com a 
sua filha Aysha, uma das mais antigas 
moradoras da ocupação.
FLÁVIA REDIVO, MAIO, 2018.

30 Felipe Chianca, artista 
morador na área comum do 
andar, São Paulo, maio, 2018. 
© Paula Monroy

31 Peça indumentária 
desenvolvida por Alexa 
Gomes, São Paulo, julho, 
2018. © Rafael Avancini 
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5º ANDAR

32 Residente colombiâno 
temporário, São Paulo, abril, 
2018. © Paula Monroy

Esse é o 5º, onde, paralelo a um pequeno 
posto de venda de insumos básicos, 
desenvolve-se o estudo judicial do prédio. É 
aqui onde está sendo construído o Estatuto 
do Ouvidor como grupo social, e é desde 
onde está sendo acompanhada a situação 
do processo judicial de reintegração de 
posse que envolve a nossa comunidade. 
Existe também um quarto que funciona 
como residência temporária para artistas 
em formação, por um prazo de até 3 meses. 
 
ALEXA GOMES, MAIO, 2018.
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6º ANDAR

33 Artistas moradores latino-
americanos, São Paulo, julho, 
2018. © Rose Steinmetz

Músicos e artistas de rua de distintos 
países da América Latina, como 
Argentina, Chile, Equador e Uruguai 
moram aqui no 6º andar. O espaço é 
adaptado para praticar malabarismo 

— tem pé direitos livres e não há tapumes 
divisórios —  e a entrada é liberada para 
qualquer morador ou moradora do prédio, 
com aviso prévio. Funciona também como 
um espaço de acolhida para imigrantes 
que estão de passagem pelo país e buscam 
conhecer melhor a cultura local.
ALEXA GOMES, MAIO, 2018.
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7º ANDAR

O 7º andar é um dos espaços desde 
onde se desenvolve o grafite e outras 
linguagens gráficas. Possui uma área 
dividida entre oficina de xilogravura 
e gráfica artesanal para a manufatura 
de cordéis e pequenas publicações 
assinadas pelo coletivo. Também há 
quartos que são utilizados como ateliês 
livres e para fins de moradia, do mesmo 
modo como acontece na maioria dos 
andares da ocupação.
CONSTATAÇÃO DA PESQUISADORA ATRAVÉS DO 
MÉTODO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE.

34 Moradores artistas na 
varanda do andar, São Paulo, 
julho, 2018. © Paula Monroy

35 Vista superior da varanda 
durante show, São Paulo, 
abril, 2018. © Rose Steinmetz
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8º ANDAR

36 Moradores artistas da 
ocupação no bar do andar, 
São Paulo, junho, 2018.  
© Paula Monroy

O 8º andar é o principal espaço de 
exposição e de produção de trabalhos 
ligados às artes visuais. É aberto ao 
público e com apenas um ou dois 
moradores fixos. Funciona como 
grande estúdio destinado à produção 
de trabalhos e ao intercâmbio de 
saberes. Dada a configuração espacial, 
praticamente em planta livre, além 
de se apresentar como um espaço 
aberto à visitação, é aqui onde se 
desenvolvem a maioria dos laboratórios 
que são oferecidos por moradores e 
colaboradores como parte do programa 
educativo da II Bienal de Artes. 
 Temas como pintura, instalação, 
fotografia, curadoria, estética, cinema 
e novas formas de se organizar 
socialmente fazem parte. Esse andar é 
o ponto central que associa a ocupação 
a uma rede externa interessadas em 
questões como criação, pesquisa, 
educação, comunicação e articulação 
política.
CONSTATAÇÃO DA PESQUISADORA ATRAVÉS DO 
MÉTODO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE.
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37 Eduardo Suplicy e 
Soninha Francine, políticos 
da Comissão de Direitos 
Humanos, durante sua visita 
ao Ouvidor 63, São Paulo, 
maio, 2018. © Paula Monroy

38 Vítor Campilongo, artista 
colaborador, na cozinha do 
andar, São Paulo, agosto, 
2018. © Paula Monroy
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9º ANDAR

O 9º andar é o lugar “tomado pelas mina”, 
onde são elas que tomam conta da gestão 
e destino dos quartos. Funciona como 
residência e hospedagem para artistas 
mulheres trans que tem passado por 
situações de vulnerabilidade ou violência, 
encontrando no processo criativo uma via 
para a ressignificação das suas aptidões 
e de inserção social. Predomina a prática 
audiovisual dado que, ao possuir uma 
sacada para o lado externo do prédio, 
permite não apenas executar projeções de 
filmes nas empenas vizinhas, mas também 
montar uma pequena plateia. 
 
FLÁVIA REDIVO, MAIO, 2018.

39 Artistas residentes em 
montagem de performance, 
São Paulo, agosto, 2018.  
© Rose Steinmetz

40 Varanda/plateia do andar 
em dia de performance , São 
Paulo, agosto, 2018.  
© Rose Steinmetz
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41 Artistas moradores em 
jam session, São Paulo,  
agosto, 2018. © Rose 
Steinmetz

42 Feira de 
empreendedorismo 
independente para a Mulher 
Negra Periférica, São Paulo,  
janeiro, 2019.  
© Rose Steinmetz 

43 Artista morador em 
trabalhos de reforma, São 
Paulo,  junho, 2018.  
© Paula Monroy

O 10º andar é destinado às artes urbanas 
ou street art. Com forte predomínio do 
gênero dub e reggae — cujas frequências 
musicais são baixas —, o espaço se foca 
na a fabricação de sistemas de som 
artesanal, popularmente conhecidos 
como sound system. Também acontecem 
apresentações de rap, slam  — batalha 
de declamação de poesias — e dança.
CONSTATAÇÃO DA PESQUISADORA ATRAVÉS DO 
MÉTODO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE.
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11º - 12º ANDAR

O 11º e 12º andar possuem uma área 
um pouco mais reduzida que o resto 
das plantas do prédio. Ambos têm 
conexão com a prática circense que é 
desenvolvida nas ruas e periodicamente 
na garagem da ocupação. O espaço é de 
acesso restrito, apenas para moradores, 
e destinado à habitação. 
CONSTATAÇÃO DA PESQUISADORA ATRAVÉS DO 
MÉTODO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE.

Observação: Não foi 
concedida permissão para 
fotografar esta área do 
edifício.
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13º ANDAR - TERRAÇO

44 Vista para o Terminal 
Bandeira desde a horta 
comunitária do terraço,  
São Paulo, maio, 2018.  
© Paula Monroy

O 13º é o andar com menor superfície 
do prédio e de tênue iluminação. Um 
espaço silencioso habitado apenas por 
um músico e um cenógrafo.
 O terraço e mirante é onde todos os 
moradores e moradoras da ocupação 
têm acesso. Cultivam-se mudas para 
temperos e legumes como batata, 
tomate, alface que servem para 
alimentar, complementarmente, a 
comunidade do Ouvidor 63. Nesse 
espaço, esporadicamente são 
desenvolvidos encontros musicais, 
corais e performances internas.
CONSTATAÇÃO DA PESQUISADORA ATRAVÉS DO 
MÉTODO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
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45 Alexa Gomes e outros 
moradores durante 
apresentação de música,  
São Paulo, maio, 2018.  
© Paula Monroy
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1.3.2    II BIENAL DE ARTES 
OUVIDOR 63:  
A (DES) PROGRAMAÇÃO

trabalhos/ações no espaço de moradia dos/das próprios/as autores/as.
trabalho/ações de moradores/as deslocado da espaço de moradia.
trabalho/ações de colaboradores/as visitantes da ocupação 
programa ou serviço preexistente no prédio.
sem ocupação da II Bienal de Artes

legenda:

13º

12º

11º

9º

8º

7º

6º

5º

4º

3º

2º

1º

10º

térreo

garagem

prédio do Ouvidor 63 

R. São 
Francisco

R. Riachuelo

terraço

passarela do Piques

Red Bull StationAv. 23 de Maio Praça da Bandeira

  trabalhos no espaço de  
  moradia de seus autores 
  
  trabalhos de moradores  
  fora do espaço de moradia

  trabalhos de colaboradores  
  visitantes da ocupação

  programa ou serviço 
  preexistente no prédio 
 
  sem ocupação da II Bienal de 
  Artes Ouvidor 63

legenda
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Na meta-ocupação que resulta da II Bienal de Artes Ouvidor 
63, nota-se que, em alguns casos, existe uma relação entre a 
instalação de trabalhos e os locais de moradia de seus autores 
e autoras. Por um lado, o sentimento de pertencimento e 
afeto com o lugar se vê reforçado e, por outro, é tensionada a 
relação entre espaço expositivo e moradia. Ao mesmo tempo, 
é possível distinguir a presença de parcerias entre colabora-
doras e colaboradores externos à ocupação e seus residentes. 
Em ambos os casos, as produções são localizadas segundo 
as melhores condições de dimensão física, luminosidade e 
visibilidade, respeitando o funcionamento dos usos pré-exis-
tentes. Nesse sentido, observa-se que o programa proposto 
pela equipe organizadora da II Bienal funciona mediante sua 
adaptação a certos serviços coletivos próprios da ocupação 
permanente e seu aproveitamento — como a pista de skate 
da garagem, o comércio do térreo, a biblioteca do 2º, o espaço 
expositivo do 8º, ateliês de diversos andares ou até as próprias 
habitações de alguns moradores — , de modo a reforçar a 
construção de um espaço coletivo onde residentes e visitan-
tes, obras e o cotidiano, convergem. 

Esse segundo mapeamento responde ao processo de 
construção de obras, ações e oficinas da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63. No intuito de diversificar as maneiras como o 
objeto de pesquisa pode ser percebido e, posteriormente, 
apresentado imageticamente, a seguinte cartografia, bem 
como a anterior, “O dia a dia dos 13 andares”, se constroe em 
base a ensaios fotográficos de origens heterogêneas. Foram 
selecionados registros de Rose Steinmetz, colaboradora 
georgiana e frequentadora diária do Ouvidor 63; Rafael Avan-
cini, colaborador da II Bienal de Artes; e da pesquisadora. 
Um quarto grupo, menor, corresponde ao arquivo aberto da 
comunidade colaboradora do Ouvidor 63. 

 Construindo uma leitura correlata aos usos e dinâmicas 
costumeiras da ocupação, são aqui localizadas instâncias de 
debate, produção, teste e de finalização de trabalhos dadas 
tanto no prédio como no espaço público e privado, institucio-
nal. A modo de mapeamento incial, as ações são apresenta-
das sem texto ou verbete, por andar e em ordem ascendente, 
no caso do edifício, e de forma específica nos lugares externos 
a ele. Um panorama geral da ocupação espacial do projeto 
analisado e a sua relação com o contexto.

46 Artistas mulheres trans e 
cis na passarela do Piques, 
desfile inaugural da II Bienal 
de Artes Ouvidor 63, São 
Paulo 2018. © Paula Monroy
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GARAGEM

47 Performance de 
breakdance, artista 
colaborador do Ouvidor 63, 
São Paulo, julho 2018.  
© Paula Monroy 

48 Intervenção 
Deambulações, autor não 
identificado, São Paulo, maio, 
2018. © Paula Monroy 

49 Trabalhos de Felipe 
Chianca, artista e morador 
do quarto andar, São Paulo, 
maio, 2018. © Paula Monroy
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TÉRREO

50 Rose Steinmetz, 
colaboradora da ocupação 
em montagem, São Paulo, 
setembro, 2018.  
© Paula Monroy

51 Vista sobre a calçada 
e início da passarela do 
Piques durante o mutirão 
de reformas do prédio, São 
Paulo, agosto, 2018.  
© Paula Monroy
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52 Colaborador do Ouvidor 
63 durante o Laboratório de 
Modelo ao vivo, São Paulo, 
abril, 2018. © Paula Monroy

53 Bate-papo sobre 
curadoria coletiva e 
decolonialidade, São Paulo, 
junho, 2018. © Paula Monroy

54 Vista em direção ao hall 
de acesso do andar, São 
Paulo, junho, 2018.  
© Paula Monroy

2º ANDAR
C

A
RTO

G
R

A
FIA

S D
A

 
(D

ES)PR
O

G
R

A
M

A
Ç

Ã
O



9190 9190

55 Flint Wood, artista 
morador participando do 
Laboratório de Música, São 
Paulo, junho, 2018.  
© Rose Steinmetz

56 Artistas moradores 
participando do Laboratório 
de Teatro, São Paulo, abril, 
2018. © Rose Steinmetz
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57 Felipe Chianca 
trabalhando em seu ateliê 
e espaço de moradia, São 
Paulo, abril, 2018.  
© Rafael Avancini

58, 59 Indumentária 
desenvolvida para o desfile 
inaugural da II Bienal de 
Artes Ouvidor 63, São Paulo, 
setembro, 2018.  
© Rose Steinmetz



9594 9594

60 Projeções no teto e 
paredes do andar elaboradas 
durante o Laboratório de 
Novas Mídias, São Paulo, 
setembro, 2018.  
© Paula Monroy

61 Lucas Lespier e Juliana 
Garzillo, colaboradores do 
Ouvidor 63, no Laboratório 
de Novas Mídias, São Paulo, 
setembro, 2018.  
© Rose Steinmetz
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62 Cineclube “Invenção: 
A Polissemia do Olhar”, 
projeção em empena vizinha, 
São Paulo, setembro, 2018.  
© Rose Steinmetz

63 Ateliê e espaço de 
moradia de Paolo Vieira, 
artista residente, São Paulo, 
agosto, 2018. © Paula 
Monroy

64 Reinvenção da obra 
“Roda de Bicicleta” de M. 
Duchamp, pelo artista Paolo 
Vieira, São Paulo, setembro, 
2018. © Paula Monroy
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65 Instalação “Ferida 
Aberta” de Sirius Amém, 
artista residente do andar, 
São Paulo, setembro, 2018.  
© Paula Monroy
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67 Daniel Castro, artista 
morador e Flávia Redivo, 
colaboradora, no Laboratório 
de Curadoria, São Paulo, 
abril, 2018. © Paula Monroy

68 Mirtes Marins de Oliveira, 
convidada do Laboratório de 
Curadoria, São Paulo, maio, 
2018. © Paula Monroy

66 Raphael Läz, artista 
morador do andar em 
processo de produção, São 
Paulo, setembro, 2018.  
© Paula Monroy
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68 Reunião entre a equipe 
organizadora e participantes 
da II Bienal de Artes Ouvidor 
63, São Paulo, maio, 2018.  
© Rose Steinmetz

69 Cama de um dos artistas 
moradores do andar, São 
Paulo, agosto, 2018.  
© Paula Monroy

70 Performance guiada 
por Karlla Girotto, artista 
convidada, São Paulo, 
setembro, 2018.  
© Rose Steinmetz
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71, 72 Performance de 
abertura da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63 “Da ponte pra 
cá”, São Paulo, setembro, 
2018. © Paula Monroy 
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73 Moara Brasil e Sirius Amén 
em performance de abertura 
da II Bienal de Artes Ouvidor 
63, São Paulo, setembro, 
2018. © Paula Monroy

74 Guilherme Wisnik, 
convidado do Laboratório de 
Curadoria, São Paulo, agosto, 
2018. © Arquivo Ouvidor 63

75 Luis Só durante a sua 
ocupação “Exercício da Fé”, 
São Paulo, setembro, 2018.  
© Paula Monroy
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Ao analisar a cartografia apresentada anteriormente, nota-se 
que a relação entre os trabalhos realizados no âmbito da II 
Bienal e o prédio da ocupação se mescla e desloca,  expande-
-se e desmancha. Porque, tal como indica o crítico e professor 
da FAU-USP Guilherme Wisnik (2018), ao revisar as formas 
como a subjetividade social se manifesta nos dias de hoje, 
passamos por uma mudança paradigmática em direção ao 
espaço indeterminado. No que diz respeito à arquitetura 
e através da visão do teórico Stan Allen (2013, citado por 
Wisnik, 2018, p.144), constata-se a transição da condição 
de objeto do edifício construído à expansão imaterial deste. 
Esse argumento está baseado no impacto que as relações 
virtuais e nuvens de informação — facilitadas pela presença 
de ferramentas tecnológicas intangíveis — têm na sociedade 
contemporânea.  

Esse efeito, no caso de estudo desta pesquisa, é palpável 
no sentido da permeabilidade entre espaço de moradia, de 
produção e de exposição de trabalhos, bem como na poro-
sidade física que o edifício e seu contexto urbano imediato 
possibilitam. Contudo, é na dimensão simbólica, dada pela 
organização em rede e as validações em determinados espa-
ços políticos e informacionais, onde o traço da permeabili-
dade entre sujeitos e ações se torna especialmente marcante. 
Ainda de acordo com Wisnik (op. cit.) e agora em relação à 
arte, a dissolução destes limites fariam com que a noção de 
alteridade, isto é, de distinção entre o “eu” e o “outro”, dife-
rente, veja-se enfraquecida. Isso, na medida em que a noção 
de autoria é compartilhada e a distinção entre “criador”, “frui-
dor” e “espaço expositivo” se torna difusa, “horizontalizando 
ainda mais as práticas artísticas” (op. cit. p.145).  

No entanto, notam-se lugares ao interior da ocupação 
onde o processo de “Outros Mundos Possíveis” não teve 
maior ingerência — como é o caso dos andares 1 º, 3º, 6º, 9º, 
10º, 11º, 12º e 13º. Uma ausência física e programática em 
função da privacidade de artistas moradores que não se sen-
tiram confortáveis abrindo as portas de seus lares, talvez pela 
falta de identificação de certos grupos em relação à iniciativa 
em questão. As especificidades deste tópico, bem como os 
argumentos e motivações que deram origem ao objeto de 
estudo, serão abordadas no subcapítulo a seguir, a partir do 
olhar de seus organizadores e organizadoras. 

76 Série de cartazes 
desenvolvidos por Luis Só 
no Ouvidor 63 para sua 
a ocupação na Red Bull 
Station, São Paulo, 2018.  
© Paula Monroy

1
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ou informacional. É a somatória dos materiais manipulados, 
os tipos de linguagens, os gestos como a ação do corpo e 
meios utilizados, como por exemplo a pintura, a escultura ou 
a videoinstalação, para expressar determinadas subjetivida-
des. 

Portanto, é no complemento entre discurso e ação que 
se encontra a origem e vazão dos trabalhos apresentados 
neste recorte. No sentido da ética, apresenta-se a transcrição 
parcial de conversas abertas entre a pesquisadora e os artistas 
organizadores, durante os anos 2018 e 2019. Na dimensão 
poética, são expostas as obras e/ou ações produzidas pela 
equipe durante o processo de construção da II Bienal de 
Artes, aqui sistematizadas mediante um levantamento fo-
tográfico colaborativo, ao lado dos textos produzidos pelos 
próprios artistas.

Esta correspondência entre ética e poética é apontada 
pela crítica de arte Susan Sontag em ensaios contidos no seu 
livro “Contra a interpretação”, no intuito de defender a auto-
nomia das obras de arte e não as reduzir a meras traduções 
mentais preconcebidas. A escritora e ativista argumenta 
que a separação entre forma e conteúdo submete o trabalho 
artístico a uma avaliação a partir do nível da “significância” 
do objeto, a qual estabeleceria que só mediante este processo 
de separação seria possível justificar ou não, a sua existência 
enquanto “obra de arte”. Raciocínio que, segundo a autora, 
opera desde um hermetismo intelectual e vai tanto em detri-
mento da sensibilidade do espectador, quanto da potência 
fenomenológica que os trabalhos possuem. Ambas são con-
dições fundamentais para a experiência artística:

O que se pretende de tal perspectiva é que faça justiça ao duplo 
aspecto da arte: como objeto e função, como artifício e forma viva de 
consciência, como superação ou complemento da realidade [...] como 
criação individual autônoma e fenômeno histórico dependente. 
(2020, p. 50) 

Aprofundando o conhecimento sobre a inutilidade do 
juízo de valor meramente intelectual e do esmero de críticos 
de arte por decifrar conteúdos atribuíveis a determinados 
trabalhos, diante da multiplicidade de formas de expressão 
que circulam em contextos saturado de estímulos próprios da 
vida moderna, Sontag afirma: 

1.4   O PROJETO: SUJEITOS, 
DISCURSOS E AÇÕES

Neste subcapítulo, é apresentado um registro cartográfico da 
equipe organizadora da II Bienal de Artes Ouvidor 63, através 
de cada um de seus membros, seus respectivos discursos e 
trabalhos, considerados aqui como centrais na compreensão 
do projeto, assim como do universo cultural da ocupação 
e seus desdobramentos socioespaciais. O que este levanta-
mento pretende é ilustrar os eixos de atuação e subjetividades 
de cada integrante no tocante à existência do prédio como 
espaço de produção e, desse modo, decifrar as provocações 
que levaram a cada uma e um deles a se adentrar no fazer 
artístico como prática; como opera a questão da militância 
para cada um; os conflitos internos e externos próprios da 
natureza deste espaço e evento em específico. 

É dessa maneira que se define, para efeitos desta pesquisa, 
a dissociação entre os conceitos de ética e poética. Por um 
lado, compreende-se a ética à luz do pensamento formulado 
pelo filósofo Gilles Deleuze (1981a), que a define como a série 
de valores e afetos que atravessam as diversas produções 
artísticas, potencializando seu sentido discursivo. Por outro, 
o conceito de poética entende-se por tudo aquilo que é elabo-
rado em condição de obra de arte, seja objetal, performática 
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O objetivo de todos os comentários sobre a arte deve ser, hoje, o de 
tornar obras de arte — e, por analogia, nossa própria experiência — 
mais, e não menos, reais para nós. A função da crítica deve ser a de 
mostrar como ela é o que é, e mesmo é isso o que ela é, e não o que ela 
significa. (op. cit. p. 29) 

Assim, longe de defender a “autonomia da arte” como 
princípio e mais alinhada com uma despretensão por funda-
mentar os trabalhos segundo valores pautados pelo conheci-
mento erudito, o amálgama entre as reflexões dos artistas do 
Ouvidor 63 e a sua materialização ou performatividade é aqui 
entendido como a principal ferramenta de análise. E dessa 
forma, pode-se identificar possíveis correspondências entre 
modos de vida, imprevisíveis, e as produções artísticas dessa 
Bienal, até certo ponto projetáveis. 

Por último, é oportuno apontar que a seleção das poéticas 
e éticas expostas como recorte do universo produtivo da II 
Bienal de Artes Ouvidor 63 baseia-se em duas característi-
cas próprias do objeto, identificadas durante a pesquisa de 
campo. A primeira tem relação com a natureza temporal do 
evento e a quantidade de atividades desenvolvidas simul-
taneamente entre fevereiro e setembro de 2018. Diante da 
inviabilidade de acesso e registro da somatória de trabalhos 
— muitos destes desenvolvidos fora do prédio ou de forma 
espontânea nas habitações dos moradores e moradoras —, 
optou-se pelo aprofundamento que a equipe organizadora do 
projeto investiu em determinadas problemáticas, além da sua 
participação ativa nas instâncias de debate e da constância no 
processo de criação destes cinco artistas. 

O segundo critério, que define o recorte do escopo, é 
relativo ao primeiro. Responde ao vínculo de confiança — 
elemento fundamental para a compreensão do processo de 
trabalho e a aproximação sensível nas problemáticas expres-
sas nos relatos verbais — construído em virtude do convívio 
entre esse grupo em particular e a autora desta pesquisa, em 
qualidade de investigadora participante. Neste ponto em 
específico, vale destacar que o papel dessa figura, embora 
externa à ocupação, responde também ao de uma agente 
diretamente envolvida na concepção e decorrer do presente 
objeto de estudo. Tal colaboração certamente não esteve 
isenta de questionamentos e fricções ao longo do processo 
investigativo, dado os privilégios de classe, instrução formal e 
de raça da autora em relação ao contexto social analisado. Em 

busca da distância crítica para a observação do objeto, mas 
sem negar o envolvimento subjetivo, implícito e inevitável 
nesta experiência, opta-se pela exclusão dessa figura no ma-
peamento a continuação.  

À lógica pautada pelos eixos previamente referidos, so-
ma-se a heterogeneidade discursiva e a pluralidade de gênero, 
raça e classe que cada uma das e dos entrevistados representa 
e apresenta. 
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MOARA
BRASIL

CHEGADA NO OUVIDOR 63  
E O SURGIMENTO DO 8º ANDAR
 
MOARA BRASIL: Estou em São Paulo desde 2009 
[...] conheci o Ouvidor quando eu era gerente de 
uma galeria de arte. Uma vendedora me convidou 
para vir aqui e fazer uma aula de modelo ao vivo, 
há três anos. A partir daí eu já me encantei. 

Aí eu mandei uma mensagem para participar 
ou colaborar de alguma forma. Eles me responde-
ram que o edifício estava quase para ser reintegra-
do e que não tinha como me afirmar sobre o que 
ia acontecer no futuro do Ouvidor. Mas no fim não 
aconteceu [a reintegração]. 

Depois de meses, eu me demiti desta galeria, 
fiquei trabalhando de forma autônoma como artis-
ta visual e ilustradora. Sou formada em Processos 
Criativos e Ilustrações. Fui fazendo vários cursos 
aqui em São Paulo para me profissionalizar. 

No Ouvidor, eu cheguei mais perto dele quando 
eu estava precisando muito de conhecer outros 
artistas, trabalhar de forma coletiva e ter um 
espaço onde pudesse pintar. E por acaso aqui no 
Ouvidor estava saindo uma “galera” que era do 
8º andar, e aqui é assim: quando sai muita gente 
de um espaço que vai ficar ocioso, você logo tem 
que apresentar um projeto. Toda segunda-feira, 
você pode apresentar para todos os moradores 
e eles aprovam o não seu projeto. E a gente veio 
com um projeto de atelier aberto, uma ‘incubadora 
de projetos’ no espaço do 8º andar, onde teriam 
dois artistas, apenas, que seriam residentes, que 
iriam cuidar do espaço e também trabalhar. Foi 
assim que a gente formou a galeria Nuventre, no 
8º andar. Foi também aqui onde eu me reconectei 
com as minhas raízes indígenas; dei um valor para 
elas no meu processo criativo e para a pessoa que 
eu sou. 

A partir de então, a gente começou a criar pro-
jetos para que algo acontecesse, para que a gente 
trouxesse pessoas de fora e também para que as 
pessoas daqui, de dentro, pudessem se conhecer. 
Porque, apesar de ser um prédio com mais de 100 

ÉTIC
A

LUGAR E DATA DE NASCIMENTO 
 BELÉM DO PARÁ, PA, 1983

OCUPAÇÃO 
 ARTISTA VISUAL, GESTORA 
CULTURAL E PERFORMER 

RELAÇÃO COM O OUVIDOR 63: 
 COLABORADORA (2015-2018)

EIXO DE ATUAÇÃO NO PERÍODO DA 
BIENAL 
 RESPONSÁVEL PELO 
LABORATÓRIO DE PINTURA E PELA 
GESTÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO  

*Informação verbal cedida, 
editada e autorizada para sua 
publicação a partir da série 
de entrevistas realizadas pela 
autora desta pesquisa entre 
abril e agosto de 2018 no 
Ouvidor 63, São Paulo.

77 Moara Brasil no  8º andar, 
São Paulo, 2018. © Paula 
Monroy
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Quando eu escolhi vir pra cá, foi porque eu 
consegui aprender muito mais do que em outros 
locais, onde não tinha afetividade. Aqui é mais 
real. Também tem as coisas ruins né? mas a gente 
encara. 

O INÍCIO DE UMA ARTICULAÇÃO POLÍTICA   

MB: A gente tem alguns representantes aqui do 
Ouvidor que estão na frente de fazer contato com 
os movimentos sociais e com a parte jurídica. É 
a mesma equipe [...] a gente nunca teve contato 
antes. No começo, a gente era até mal visto [pelos 
integrantes de outros movimentos sociais de 
moradia]. Tinham certo preconceito com alguns 
dos artistas daqui, mas quando eles viram a gente 
presente nessa reunião de movimentos sociais, 
fomos bem recebidos.

Nós somos uma ocupação artística, mas 
também temos moradia… então, por sermos uma 
ocupação meio “fora da curva”, a gente está ten-
tando se articular com movimentos sociais e ir 
para as reuniões. Eles ficaram surpresos porque 
não sabem de fato o que é o Ouvidor 63, né? Aqui 
é um lugar onde a gente tem direito à arte, ter 
residência artística e moradia... então, eles ainda 
estão tentando entender o nosso formato. 

Nós estamos agora procurando força de arti-
culação política, de todas as formas. Procurando 
lideranças que consigam se posicionar diante da 
opinião pública, de forma positiva, que falem de 
fato o que é o Ouvidor 63. Também, muitos polí-
ticos têm procurado a gente e a gente está rece-
bendo alguns, para tentar ouvi-los também, né? 
porque muitos querem ajudar e estamos abertos a 
isso, também. Esse momento é de articulação. 

ORGANIZAÇÃO DA BIENAL: ENTRE A ESTRATÉGIA E A 
TÁTICA 

MB: A partir de janeiro, já viemos com a ideia de 
desenvolver a segunda Bienal. Em fevereiro, a 
gente mandou nossa proposta para o edital da 
Red Bull Station e lá, a gente participou do projeto 

moradores, muitos não se conhecem. Tem gente 
que chega num mês, tem gente que chega no 
outro mês... tem uns que só estão passeando.

Agora a gente está com o projeto da Bienal do 
Ouvidor, a segunda. A gente realizou a primeira 
que foi mais orgânica, digamos assim. Produzimos 
tudo um mês antes e resolvemos fazer uma cura-
doria coletiva, deixando para cada andar cuidar. 
Os andares aqui, do 10 e do 11, ficaram abertos e 
foi muito “bacana”. Isso trouxe muita gente de fora 
e puderam conhecer o espaço, o que que é Ouvi-
dor 63, né? 

OUVIDOR 63: ENTRE A LIBERDADE E A LEGITIMAÇÃO 
 
MB: Quando eu entrei aqui, a gente passou por 
muitas dificuldades, várias vezes eu quis sair! Mas 
o Ouvidor nada mais é do que o que acontece na 
sociedade também. A diferença é que todo mundo 
aqui está produzindo arte. Isso me cativou muito; 
o fato de ter um intercâmbio com muito artista e 
construir ao invés de ficar na minha casa dese-
nhando sozinha. Aqui eu consigo construir muito 
mais, ter mais criatividade.

Esse espaço é necessário para a cidade, ele já é 
da cidade! Precisa de espaços como esse em São 
Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, espaços gra-
tuitos. O governo precisa legitimar esse espaço de 
criação e liberdade artística. Aqui, a gente faz que 
gente que não teve acesso as artes visuais cons-
truam com outras pessoas mediante intercâmbio 
de conhecimento. Então, existe uma troca nesses 
ateliês que é muito necessária, muito melhor do 
que ver a cidade entregue ao vazio, à marginalida-
de, a todas as deficiências que esse nosso sistema 
traz.

O Ouvidor permite essa experiência. Tem muita 
gente da periferia aqui, gente que vem pra cá, 
constrói e se sente valorizado. Tem muito imigran-
te também, que sofre preconceito na cidade e que 
aqui pode construir. Temos um espaço de circo 
e teatro que foi construído por um monte de imi-
grantes e onde eles realizam seu trabalho.

ÉTIC
A
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 Em relação à I Bienal, aquilo foi mais uma 
vontade de fazer uma exposição. Foi muito bom, 
muito mais pro prédio eu acho, porque todo 
mundo conseguiu se conhecer. Tem gente que 
participou da I que ainda estão no prédio e que 
hoje são facilitadores da II [Bienal].

 Desde quando a gente veio com a proposta de 
realizar a II Bienal, foi um desafio geral, inclusive 
no sentido de comunicar para todos artistas re-
sidentes. Tivemos que desconstruir várias coisas 
para que todo mundo aceitasse a ideia. A gente fez 
reuniões toda quarta-feira explicando esse “lance” 
de lançar a jornada de laboratórios, o que é o con-
ceito de “Compartilhar outros mundos possíveis” 
[título e tema do evento], para que isso fosse feito 
de maneira coletiva. Fizemos várias reuniões com 
artistas interessados que queriam construir com a 
II Bienal. Assim, construímos essa proposta. 

 O apoio da Red Bull até esse momento não 
tem sido financeiro. Foi um apoio só de ceder um 
espaço pra gente conseguir se concentrar e focar, 
e onde tem profissionais que nos orientam com 
consultoria. Estamos tendo a oportunidade de 
fazer uma exposição lá na galeria central deles, em 
setembro, e também fazer rodas de conversa ao 
longo do processo. 

DESABAMENTO EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA 
E O OUVIDOR 63 EM RISCO  

MB: Há três dias o Ouvidor 63 fez quatro anos. 
Era nosso aniversário, íamos comemorar, mas 
infelizmente aconteceu um incidente. Uma das 
ocupações vizinhas aqui do centro do Largo do 
Paissandú, simplesmente incendiou e desabou. A 
gente ficou muito sensibilizada. Tivemos que parar 
inclusive a nossa II Bienal de Artes por esses dias 
e ajudar a essas famílias. Estávamos no dia 1º de 
maio mobilizados para ajudar e nesse mesmo dia 
a Eletropaulo apareceu aqui para cortar a nossa 
luz. Isso nunca tinha acontecido, desde que estou 
no Ouvidor. Essa ordem de corte veio da CDHU 
[Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

“Ocupação”. Somos cinco pessoas coordenado-
ras do que será essa jornada de laboratórios que 
começam em abril e terminarão em setembro [de 
2018]. 

Era um grande desafio, porque nós não temos 
dinheiro, não temos recursos. Então, a gente 
montou estratégias, junto com a Flávia Revido, 
que é da área de comunicação e de facilitação 
de grupos, para ver como é que isso acontece, 
mesmo. Muitos laboratórios vão começar sem 
recursos, mas a gente vai se “virando”. Decidimos 
também ir atrás de patrocínio de marcas que con-
versem com o Ouvidor 63, e, além disso, vamos 
lançar uma campanha via Catarse [sistema de 
financiamento coletivo], que acho que é o que 
mais combina com o que é Ouvidor.

A gente construiu esses laboratórios, indicando 
“facilitadores” externos e internos. Agora estamos 
com 14 laboratórios fechados [de 24] ... ainda es-
tamos em processo de conversar, ver facilitadores, 
e via edital online, vieram muitas pessoas interes-
sadas em ajudar a facilitar também. Pelo Red Bull a 
gente também conseguiu facilitadores. 

[...] O processo de facilitação não é a relação 
de professor-aluno, a gente quebra isso, né? 
Então, tem pessoas que não tem nenhuma for-
mação e estão dando laboratório de curadoria ou 
fotografia, mas tem prática. A ideia é movimentar 
pessoas que estão ali, que têm um olhar e que 
estão produzindo, sejam elas do prédio ou de fora. 
[...] A gente deu essa liberdade para que isso seja 
construído em grupo e que seu resultado possa 
ser mostrado ao público aqui no prédio, em setem-
bro. 
 
PARCERIAS, EXPECTATIVAS E DESAFIOS 

MB: Essa troca de conhecimento vai gerar algo 
que nós não sabemos, mas que com certeza vai 
ser muito engrandecedor. Já está tendo muitos 
bons termos: o próprio Red Bull Station, nos 
apoiando com o curador de lá [Fernando Veláz-
quez], conversando com a gente.

ÉTIC
A
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A instalação O que te cura? foi criada a partir de objetos re-
colhidos de pessoas que habitam ou transitam pela Ocupação 
Ouvidor 63. Os objetos surgiram a partir do questionamento: 
“Qual o seu instrumento de cura?”. Escritas, poesias, pincéis, 
velas, rapé, tintas, livros, plantas, símbolos sagrados, instru-
mentos musicais e diversos elementos se relacionam a esse 
outro mundo habitável, que essa instalação pretende criar.

O espaço procura ser um templo onde os instrumentos 
estão dispostos em formato de círculo. Apresento a minha 
obsessão mística por círculo - uma mandala que é considerada 
um símbolo universal. É o círculo que acompanha a perfeição, 
o infinito, o atemporal. O círculo que é simbólico é o céu cósmi-
co, inteligência cósmica que representa a natureza. Está ligado 
às manifestações periódicas circulares da natureza. É um 
eterno ciclo contínuo natural. 

 Nas paredes encontram-se mapas 
mentais que são estudos feitos mediante 
o movimento circular no universo, cons-
ciência da espiritualidade e o tekoporã. 
Trata-se de um mundo universal que une 
pessoas de diferentes crenças e pontos de 
vista, as quais são “curadas” por meio de 
instrumentos.

78, 79 imagens da instalação 
“O que te cura”, de Moara 
Brasil, 2018. © Paula Monroy

Urbano].
Foi chocante, tivemos que nos mobilizarmos 

muito rápido para impedir esse corte de luz. A 
gente teve que chamar uma advogada amiga 
nossa [...], a gente tentou negociar de todas as 
formas possíveis, porque eles [Eletropaulo] cha-
maram a Polícia Militar. Estamos tendo que nos 
articular com amigos, profissionais, colocar no 
Facebook, Instagram, enfim… fazer várias frentes 
para se unir bem mais.

Fomos também ver como é que está a questão 
da reintegração de posse na Defensoria Pública 
e a gente descobriu que a Defensoria meio que 
se “lavou as mãos” e a reintegração de posse “tá 
rolando” desde 2014, mas agora está bem mais 
forte, como com todas as ocupações diante desse 
fato que aconteceu. Toda a opinião pública ficou 
abalada com essa história e agora estão querendo 
criminalizar as ocupações de moradia. 

A gente conseguiu se articular com os movi-
mentos para ir ao Ministério Público [do Estado de 
São Paulo] e apresentar nosso dossiê. Apresen-
tamos para o Promotor e ele prometeu reavaliar 
a reintegração, justamente por sermos “fora da 
curva”. [Presentamos] o que é a Ocupação Ouvi-
dor 63; todas nossas atividades e trabalhos, inclu-
sive o nosso projeto da II Bienal. Estamos também 
conversando com a Defensoria Pública, mas foi 
negado o nosso pedido de não cortarem a luz [...]. 
Então, vamos ter que recorrer a Direito Humanos, 
mesmo. 

O que te cura?

INSTALAÇÃO E TEXTO 
 MOARA BRASIL, 2018

LOCAL 
 GARAGEM DO OUVIDOR 63
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A partir desse diálogo entre ética e poética, um dos traços que 
fica em evidência é o paradoxo entre a busca pela legitimação 
da existência do Ouvidor 63 em instâncias institucionais, 
como seria o circuito oficial de arte contemporânea paulista-
na — aquele pautado por instituições, feiras, bienais, publi-
cações acadêmicas, mídia especializada e o próprio mercado 
— e a reafirmação enquanto centro de produção artística 
independente13. Paralelamente, nota-se que, embora haja 
interesse pelo reconhecimento da ocupação dentro desses 
espaços, o grupo que organiza o “Outros Mundos Possíveis” 
preza pela liberdade de ação, pela ausência de um único crité-
rio curatorial e a gratuidade das atividades que configuram o 
arcabouço do projeto.

Dentre os traços que o processo de adaptação da entre-
vistada à ocupação desponta, está a ressignificação da sua 
herança étnica como eixo estruturante nas suas produções. 
Materiais, símbolos, rituais e figuras próprias da cultura 
Tupinambá14, comunidade indígena na qual Moara Brasil se 
reconhece, são resgatadas no seu trabalho como uma manei-
ra de descolonizar a sua própria subjetividade, ou tal como ela 
o explicita, como “um instrumento de cura”. A comunicação 
com o espectador, que é convidado a se vulnerabilizar do 
mesmo modo que a artista o faz, é parte crucial para a consu-
mação desta poética de reafirmação. 

Outro traço relevante na narrativa de Brasil é a inclusão de 
uma abordagem estratégica no desenrolar das atividades da 
II Bienal de Artes, aparecendo definições como “facilitação” 
ou “laboratórios” dentro do vocabulário. Possivelmente, essa 
apropriação conceitual é produto da interação com pessoas 
ligadas à área de comunicação e marketing, como é o caso de 
uma das integrantes da equipe, aqui mencionada por Brasil. É 
um cruzamento que nasce de um experimento despretensio-
so de organizar o processo de produção, mas que rapidamen-
te acaba despertando expectativas sobre possíveis inserções 
no circuito oficial da arte. Um senso pragmático antes ine-
xistente e a necessidade por definir os eixos de atuação dos 
envolvidos, são metas que, aos olhos da entrevistada, pautam 
a gênese do projeto analisado.

Consequentemente, observa-se que a sistematização de 
um evento cultural, cuja arena é um espaço de identidade e 
dinâmicas de convívio pré-existentes, requer assumir pos-
síveis relutâncias por parte da comunidade que o configura. 
Ao mesmo tempo, a formulação de um evento destas carac-

13. No sentido da plena 
autonomia em relação às 
políticas culturais e leis de 
incentivo vigentes. Do mesmo 
modo, considera-se a ideia de 
independência no que tange 
à organização, programas e 
atividades desenvolvidas.

14.  Povo indígena localizado 
no sul do estado da Bahia, 
especificamente ao norte 
da cidade de Ilhéus. As 20 
comunidades que o constituem 
vivem em constante conflito 
de demarcação de terras, 
havendo divergências entre o 
ponto de vista empírico dos 
assentados e os declarados 
institucionalmente. Durante 
a época da colonização, o 
povo passou por um forte 
processo de miscigenação 
e catequização jesuítica por 
parte de imigrantes alemães.

terísticas pressupõe a incorporação de visões e experiências 
de agentes alheios ao espaço do Ouvidor que possam poten-
cializar as vivenciadas por internos. Isso, a fim de favorecer o 
apagamento de fronteiras entre o conhecimento adquirido 
em instâncias ditas “formais” e o autodidata, fruto do “apren-
der fazendo”. A coexistência entre a ordem e a entropia é um 
dos fatores a destacar no objeto de estudo.

  Por fim, é possível constatar que tanto o surgimento do 
projeto da II Bienal de Artes, quanto a catástrofe do prédio do 
Largo Paissandú, citada pela entrevistada, alertou aos mora-
dores e moradoras do edifício do Ouvidor 63 sobre a urgência 
da criação de redes capazes de fortalecer politicamente 
a sua subsistência. O que significa se reafirmar enquanto 
grupo social atuante no campo da produção artístico-cul-
tural — junto de outros coletivos, espaços independentes e 
institucionalizados, além de curadores e acadêmicos da área 
—, mas também ao lado dos movimentos organizados de luta 
por moradia. Posicionamento até então, insuficiente. Dessa 
maneira, sem articulação política em contextos de múltiplas 
indefinições legais, no que diz respeito ao papel de institui-
ções públicas como a CDHU — que em sua qualidade de 
promotor da habitação para população baixa renda incentiva 
um despejo em meio a uma situação de desastre — e inclusive 
em relação à própria natureza da ocupação, o risco do projeto 
e do espaço desaparecerem se faz evidente.    
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LUIS  
SÓ

OUVIDOR 63: O SENTIDO DA AUTO SUFICIÊNCIA 
COMPARTILHADA

LUIS SÓ: Eu estou nessa vida pela busca de meu 
propósito. Depois de muito tempo de questiona-
mentos, mas através de ajuda de amigos, cheguei 
até o Ouvidor 63. Esses dias achei uma frase inte-
ressante no prédio, estava escrito “seja autossufi-
ciente”. Creio que ninguém seja auto suficiente. A 
gente sempre precisa de algo ou de alguém para 
manter a nossa vida ativa, né? Então, dentro desse 
sistema “autossuficiente”, porém compartilhado, 
cheguei até aqui com o sonho de fazer parte de 
uma ocupação artística. Nesse período de 4 anos 
até o dia de hoje, passamos por muitas mudanças, 
espirituais, políticas e de objetivo.

Nesse descobrimento, entre ocupação artísti-
ca e ocupação de moradia, criou-se no dia 1º de 
maio de 2014 a identidade desse centro cultural. 
Esse lugar foi fundamental para que eu acredi-
tasse no que eu desejava de coração… [soluços], 
porque quando a gente sabe onde quer chegar, 
mas não sabe como, a gente precisa passar por 
diversos processos que questionam tudo aquilo 
que tu aprendeu enquanto ser humano, enquanto 
membro de uma família, enquanto membro de 
uma sociedade. Porque aqui, apesar das diferen-
ças, das limitações, nós conseguimos criar mais 
do que um pensamento individual, um coletivo.

Nós precisamos conectar com pessoas que 
tenham os mesmos objetivos, ao invés de criticar 
pessoas que não tenham objetivos em comum, 
porque, se seguirmos assim… [soluços]... de 
tempos em tempos, haverá o combate. E de 
tempos em tempos, quem tem o melhor armamen-
to, seguirá adiante. 

Se cada pessoa procurar entender qual é seu 
propósito e qual é o melhor caminho, e contribui 
para que ideias como o Ouvidor 63, como a Casa 
Amarela, como o Quilombo de Zumbi, continuem 
existindo, se manterá acesa uma chama que não 
faz parte de um ser, mas de um pensamento e do 
amor, e não somente da conexão do capital ou de 
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conhecimento e vontade individual.
A música me surgiu de uma maneira instintiva, 

porém, eu conectei com pessoas que sabiam mais 
do que eu e a partir daí, eu busquei me aprimorar. 
Nos primeiros ensaios eu ficava rouco depois de 8 
horas. Depois no mais. Hoje em dia eu tento estu-
dar melhor a minha melodia dentro do que eu vejo 
como verdade. Uma afinação, uma técnica melhor. 
[...] Isso que eu aprendi é o que eu busco compar-
tilhar no Laboratório de Música.   

Minha expectativa é que consigamos criar algo 
original, porque algo novo em 2018, é muito difícil. 
Então, através de uma linguagem técnica, ou não, 
criar algo que as pessoas possam experienciar 
como processo em constante transformação. 
Porque o que vai ser exposto na Bienal, é o pro-
cesso de criação desses 7 meses. Espero que as 
pessoas possam senti-lo. Porque, mais importante 
do que compreender eu creio, é sentir. Tu só con-
segue compreender o que você sente.  

“EXERCÍCIO DA FÉ” OCUPANDO A RED BULL STATION
 
LS: O que está acontecendo aqui é uma instalação 
chamada ‘O exercício da fé’ que é minha propos-
ta a essa parceria entre o Ouvidor e a Red Bull. 
Ela consiste em mostrar de alguma forma o que 
acontece dentro do ambiente do meu quarto na 
ocupação, mas num contexto onde consigo estar 
mais perto das pessoas enquanto eu trabalho, de 
eu interagir com o ambiente e o ambiente interagir 
comigo. É uma proposta bilateral. A proposta é 
uma desmistificação do que é a arte e da função 
do artista também, que ficou muito elevada a um 
patamar quase de semideus, quando na verdade 
somos apenas pessoas desenvolvendo um traba-
lho, nada além disso. 

Então, a cada dia que a pessoa vem o trabalho 
está diferente, porque estarei vivendo esse “aqui” 
durante 4 dias. Ela vem, assiste os vídeos, lê, passa 
aqui por cima, conversa comigo... Aqui de alguma 
forma eu simbolizo o agradecimento de alguém 
que nasceu no Rio Grande do Sul e que chegou até 

quem detém informação. É preciso liberar a infor-
mação para que outros mundos sejam possíveis e 
para qualquer pessoa.

CONECTAR REALIDADES E VONTADES PARA 
SOBREVIVER  

LS: Eu nasci num lugar da região sul onde a infor-
mação é restrita aos meios de comunicação de 
famílias. É muito difícil a gente vislumbrar algo 
maior do que a nossa região. Só que em São Paulo 
a gente tem a possibilidade de nos conectarmos 
com pessoas que estão em busca de uma certa 
multiplicidade cultural, né?

Através de Ouvidor 63, eu entendi que isso é 
possível. A vida está acima de tudo... e a gente 
está passando por um momento em que a nossas 
vidas estão em risco. E quando as coisas entram 
em risco de vida, quem tem uma outra visão, pode 
contribuir para que haja um círculo de existência, 
a partir da criação. Criar a nossa realidade. Por 
mais que a mídia diga que a realidade é assim, por 
mais que os nossos pais digam que a realidade é 
assado, somos nós que pensamos e questionamos 
antigas maneiras e estamos dispostos a viver 
outras novas. Nós fazemos o futuro, inclusive atra-
vés de iniciativas artísticas, individuais, coletivas, 
de iniciativas que busquem um mundo mais com-
partilhado e menos focado na moeda.

A moeda é importante, porque de alguma ma-
neira podemos subsidiar a nossa revolução. Se nós 
ganharmos e distribuirmos a riqueza, é possível 
que em algum momento as coisas sejam mais 
equilibradas ou harmoniosas, dentro desse caos. 

COMPARTILHAR CONHECIMENTO 
 
LS: Eu sou uma pessoa ignorante que vai morrer 
ignorante, porque uma vida não é suficiente pra 
gente compreender todo o processo humano. E a 
partir dessa minha ignorância eu compreendi que 
se a gente acreditar em algo superior e se guia por 
aquilo, as portas vão se abrir, basta direcionar seu 
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aqui. É a minha forma de dizer para as pessoas que 
de repente se sentem deslocadas “que nem” eu, 
que acreditem e tenham coragem de seguir seus 
instintos. O coração me parece que é o grande 
provedor que nos liga a essa força universal, 
maior.    

Para mim esse trabalho significa uma passagem 
da ponte pra cá [passarela que une o Ouvidor e 
a Red Bull Station no terminal Bandeira], é uma 
extensão ou reprodução da minha existência no 
mundo. Simboliza um elo que a gente soube apro-
veitar e eles [equipe da Red Bull Station] soube-
ram aproveitar, também. Meu discurso continua o 
mesmo, não precisei mudar em nada o que estou 
fazendo aqui em relação a minha vida cotidiana. 

Na abertura [da II Bienal], também vai ter aqui 
um laboratório de composição musical que é algo 
que já “rolava” no meu quarto. É uma possibilidade 
de mostrar para as pessoas o quão amplo pode ser 
o espaço onde elas residem, além de uma habita-
ção de moradia. São esse tipo de coisas que, se eu 
falasse num discurso “comum”, “normal”, eu seria 
visto como louco, então aqui [no contexto de cria-
ção] é meu ponto de fuga. 
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O corpo de Luís Só — artista gaúcho residente do Ouvidor 
63 desde 2014 — irá ocupar durante quatro dias este espaço 
institucional, não destinado à moradia. Assumindo a ideia 
de “produção artística” no sentido do “fazer”, do executar, e 
esse ato como o motivo central da obra, o artista vale-se de seu 
próprio corpo para evidenciar uma relação entre o processo, a 
arte e a sua própria vida.  

Os elementos presentes neste espaço constituem, por um 
lado, o presente pragmático da vida do Luís, enquanto que, 
por outro, relatam parte de seu passado, memórias de infância 
e imaginários do subconsciente. “Exercício da fé” apresenta o 
valor simbólico e físico que tem a presença de nossos corpos em 
relação a novos contextos e o ato de ocupação como pesquisa 
poética.

81, 82 Imagens da ocupação 
“Exercício da fé”, de Luis Só, 
2018. © Paula Monroy

Exercício da fé

OCUPAÇÃO (SITE SPECIFIC) 
 LUIS SÓ, 2018
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 RED BULL STATION



131130

Na leitura desta segunda combinação entre relato e inter-
venção, é possível enxergar que o do entrevistado, Luís Só, 
instiga-se por questões de índole mais subjetiva e menos 
estratégica do que as levantadas por Moara Brasil. Relação 
compreensível dado o vínculo afetivo visível entre Luís, um 
dos fundadores da ocupação, e a série de significados e ideais 
contidos no espaço do Ouvidor 63. Nesse discurso, aparece 
fortemente a ideia de “comum”, de “fazer parte de”, onde cada 
indivíduo se comporta como um elo que constrói um “algo 
maior”. Naturalmente, cada uma dessas singularidades carre-
ga desejos, afetividades, traumas e limitações diferentes, mas 
que ao mesmo tempo, são a base de um mesmo propósito: 
viver e fazer arte.

O trabalho “Exercício da fé” é a materialização da des-
pretensão que evoca o artista Luis Só em relação ao processo 
de produção de uma instalação de sitio específico. Para ele, 
fazer arte está totalmente misturado com atividades corri-
queiras, como dormir ou comer. Porém, essa naturalidade 
poética não diminui o rigor que o entrevistado coloca em seu 
trabalho, nem a profundidade das suas reflexões que, longe 
de uma postura maniqueísta, analisam o efeito que a cultura 
do consumo tem sobre as massas. Como a relação entre a 
voracidade da produção em série, o esvaziamento de sentido 
e perda de qualidade do que é consumido, tem se tornado in-
visível para alguns, enquanto que inquietante, porém utilitária 
para outros. Isto, para quem consegue entender as regras do 
jogo sem abrir mão de princípios éticos, como é o caso dele 
mesmo. Esses apontamentos, em relação à instalação “Exer-
cício da fé”, serão analisados com maior detalhe no Capítulo 3 
desta dissertação.    

Dessa forma, começa-se a enunciar a natureza das com-
patibilidades e divergências pessoais, mas também coletivas 
que acompanham a evolução do Ouvidor 63. Mesmas vari-
áveis que os filósofos Félix Guattari e Gilles Deleuze (2012) 
utilizam para explicar a diferença entre os modelos “Molar” e 
“Molecular”. 

O sistema Molar corresponde ao lugar onde se dão as 
diferenças mais amplas e segmentadas de uma sociedade. 
São as diretrizes gerais que buscam definir o comportamento 
de um grupo social específico, diferenciando-o do resto dos 
outros. Opera num nível macro, mediante um raciocínio 
binário e se manifesta estático ao longo das gerações. O 
“Modelo Molar” pode ser traduzível através de crenças que 

15. O conceito de micropolítica 
corresponde à análise das 
formações do desejo no campo 
social em que coexistem os 
processos de singularização 
de cada indivíduo no mesmo 
contexto onde estes nascem 
e cuja finalidade é impedir a 
cooptação de subjetividades 
por parte do capitalismo. 
Para uma revisão crítica desse 
conceito, ver Gilles Deleuze 
& Félix Guattari em Mil platôs: 
Capitalismo e esquizofrenia. 
Volume 3. Editora 43, 1996.

segmentam as culturas, como por exemplo o ideário de famí-
lia, pautas de gênero ou o valor simbólico concedido a uma 
determinada profissão. 

Concomitantemente, haveria um outro sistema, distinto 
do Molar, que Guattari e Deleuze denominam “Modelo Mole-
cular”. Esse comporta as particularidades dos indivíduos que 
compõem um certo grupo. São fatores singulares que operam 
no nível micro da sociedade. Têm a ver com o processo de 
formação do caráter de uma pessoa, com seus traumas, vi-
vências e aprendizados. Ao serem elementos constantemente 
revisados pelo sujeito ao longo da sua vida, o autor os define 
como traços comportamentais em constante movimento e 
de natureza flexível. Nas palavras dos filósofos:  

São multiplicidades de massas ou de maltas, não de classes; 
multiplicidades anômalas e nômades e não mais normais e legais; 
multiplicidades de devir, ou de transformações, e já não de elementos 
enumeráveis e relações ordenadas; conjuntos vagos, e não mais 
exatos, etc. (Deleuze & Guattari, 2012, p.194) 

É na interseção de ambos os modelos, Molar e Molecular 
— com ênfase neste último —, o cenário onde opera a micro-
política15. Ainda segundo Félix Guattari, agora em diálogo 
com a psicanalista Suely Rolnik (2006), a forma como opera a 
micropolítica pode ser ilustrada mediante a ideia de “rizoma”. 
A estrutura rizomática, associada à dinâmica do Sistema 
Molecular, pressupõe a ausência de hierarquias e aponta a 
uma lógica não binária de múltiplas possibilidades, ramifi-
cando-se e penetrando os espaços intersticiais da sociedade. 
Fazendo alusão à imagem de uma planta trepadeira, o rizoma 
representa uma série de ações desejantes conectadas de 
forma reticulada e contínua que se alimenta — dentre outros 
elementos — dos conflitos e alianças que se produzem nos 
diversos modos de organização de um certo grupo social ou 
contexto singular de produção espacial.   

Desse modo, é possível começar a identificar correspon-
dências entre a ideia de micropolítica e a forma em como as 
relações socioespaciais do objeto de estudo se desenvolvem. 
Principalmente, no tocante à sua origem e desdobramento 
que estas têm ao interior da ocupação e no espaço urbano. 



133132 133132

ALEXA
GOMES

O FAZER E A CONVIVÊNCIA: FORMAS DE 
RESSIGNIFICAR O ESTAR NO MUNDO  

ALEXA GOMES: Eu gosto de Modelo ao vivo 
porque esse momento é uma meditação para 
mim, principalmente pra nós que moramos numa 
cidade tão caótica como essa. Seria muito bom 
que as escolas também adotassem o modelo ao 
vivo, ou outras práticas... se tem muito pouco aqui 
no Brasil. Eu trabalhei fora [do país] fazendo isso, 
mas aqui no Brasil, só no Ouvidor, mesmo. 

Nessas horas, o que vem mais à cabeça são 
coisas isoladas, por exemplo, refletir sobre como 
eu poderia compreender melhor o ser humano, 
sendo que somos tão diversos. Me sentir bem 
com meus amigos, compartilhar. Me vêm muitos 
momentos aqui do Ouvidor. Aqui a gente passa 
coisas incríveis, mesmo! Talvez apenas do nosso 
ponto de vista, e não tão incríveis para quem vem 
de fora, né? Nossos momentos de histeria coletiva, 
de como fazer para mudar aquele momento que se 
passou e que poderia ter sido diferente. 

E não é fácil conviver. Isso é como uma famí-
lia; vários irmãos e cada um deve ser respeitado. 
Então, quando faço modelo ao vivo é o único 
momento que eu tenho comigo mesma. É muito 
complicado, o mundo mostra o externo, mostra as 
ilusões que estão pra distrair o ser humano. [...] É 
importante por isso refletir e ver como receber as 
pessoas, diversas, né? Seja a pessoa que tá mais 
limpinha, cheirosa e que sabe falar bem, mas que 
tá cheia de traumas que não sabe lidar, ou o outro, 
que aprende a olhar pra cima porque já foi muito 
oprimido. 

Aqui no Ouvidor chegam pessoas com muitas 
capacidades, mas que elas não acreditam nelas 
mesmas, sabe? Então, mediante o incentivo coleti-
vo a pessoa acaba se tornando alguém grandioso. 
Tem vários exemplos aqui dentro.  
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todas as válvulas de escape para um problema. 
A arte liberta, mas a arte como forma de cultura 
mesmo, não como forma de capital, de mercado-
ria... A gente quer sim conseguir viver do nosso 
trabalho, mas primeiro, a gente quer que as pesso-
as entendam a mensagem. 

Tem uma mensagem atrás de tudo, inclusive 
no Laboratório de Moda sustentável, onde temos 
refletido até sobre onde a gente pode desconstruir 
essa ideia sistemática de “moda”. Essa questão 
do desfile ser numa passarela, das modelos serem 
“magrinhas”, altas e bonitas. No último desfile a 
gente desconstruiu bastante. Tinha “plus size”, 
homens vestidos de mulher, ideias que a gente está 
amadurecendo bastante, mas vai nessa linha. 

[...] O que acontece é que as indústrias estão 
acabando com tudo. O jeans, por exemplo, se 
tornou numa coisa muito banal. Imagino que esse 
material é muito tóxico, né? e em grandes em-
presas acontecem vários acidentes ambientais 
que ficam escondidos para as pessoas não terem 
acesso a essa informação. No “Lab” a gente visa 
colocar documentários para as pessoas entende-
rem o que tem por trás das grandes marcas, da 
indústria. E o grande público são os consumidores 
dessas marcas; o público periférico que não tem 
informação ou não chega. Seria muito bom que as 
pessoas se conscientizassem disso. Parece uma 
utopia, mas não é, é quase que uma obrigação.  

Com a minha marca “Playdingo”, eu trabalho a 
moda como uma autogestão, de reutilizar. “Ai, eu 
não tenho uma roupa pra ir em tal lugar” ... Tudo 
bem! você pode pegar de seu guarda roupa algo 
que você já tem e mudar aquilo. Uma calça pode 
virar uma saia ou uma blusa pode virar uma saia. 

Pode ser que alguma hora o mundo entre num 
estado de emergência natural causado por nós 
mesmos e a gente tenha tempo de se conscienti-
zar e voltar, para pensar. [...] A ideia é informação. 
As pessoas não têm acesso. Então, nós devemos 
tentar passar essa informação com laboratórios, 
visitas, ou esse tipo de trabalho de documentação. 
 

ARTE, SOCIEDADE DE CONSUMO E CAPITAL 

AG: Minha comunicação não é tão boa, eu gosta-
ria de falar muito do que eu sinto com palavras, 
mas nem sempre consigo. Existe aquela coisa da 
pessoa entrar aqui no prédio, completamente alie-
nada e com um estilo de vida padrão. Ela sente que 
algo não está bem nela. Pensa que é porque ela não 
conseguiu emprego ou um carro... ela não sabe 
exatamente, mas sabe que é muito difícil chegar. 
Então quando ela chega aqui, percebe a essência 
do amor humano, longe do material ou de se seu 
cartão de crédito não passa. E aí, ela começa a ter 
um choque. Porque “lá fora” você pode fingir, ter 
máscaras. Aqui elas entram numa crise existencial; 
menos capitalismo, menos consumismo. 

Muitas pessoas vem falar comigo: “Eu não sei, 
eu não consigo me adaptar” mas com o tempo, 
ela começa entregar o que tem verdadeiramente 
no coração dela, né? Começa a perceber como é 
o mundo lá fora, a ilusão de... “Ah o McDonald ‘s, 
ah a Coca-Cola”..., de consumir e comprar modas 
e tendências. Porque é claro que se você entrar 
numa linha de pensamento como essa, você vai ter 
que entrar como escravo daquilo. A partir do mo-
mento que você faz uma reavaliação das suas reais 
necessidades e aprende a viver com pouco, você 
vai perceber que você... é livre!  

É todo um processo de aprendizagem aqui. Tem 
gente que acha que nós somos drogadíssimos. 
Aqui todo mundo trabalha muito. Porque a gente 
está num movimento político, então, você não 
pode ser escravo de você mesmo, como aconte-
ce com a droga. Não é isso o que você encontra 
aqui não, mas a gente ajuda muitas pessoas que 
chegam com esse problema.

Você não está habituada, sendo de fora, mas eu 
vou escovar os dentes e tem uma banda tocando 
no banheiro. Eu vou lavar a louça e tem alguém 
ensaiando gaita. Você desce as escadas, triste com 
alguma situação, mas tem alguma pessoa tocando 
o violino. Você segue descendo e tem alguém dan-
çando no porão, alguém pintando. Então aqui tem 
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A II BIENAL DE ARTES COMO LUGAR DE FORMAÇÃO
 
AG: Essa sensação é maravilhosa, de criação, em 
todos os lugares. Estão “rolando” várias atividades 
em todos os andares. Aqui no 8º tem muita pro-
dução. Esses laboratórios vão ser desenvolvidos 
em um prazo de 6 meses e tudo que for produzido 
vai ser o que nós vamos expor na Bienal. Estamos 
montando grupos ainda porque temos algumas 
dificuldades na comunicação, na divulgação.

Depois da primeira Bienal, o Ouvidor se viu 
muito empoderado, até então a gente fazia só pra 
nós. Depois daquela Bienal a gente começou a 
produzir de forma mais segura. Tem um pessoal 
que veio, gostou, documentou, porque o pessoal 
percebe que aqui não só tem moradia ou drogado. 
Por isso foi muito bom abrir portas, porque a partir 
daí a gente começou a fazer nosso trabalho com 
mais calma e as pessoas foram reconhecendo. 

Nesta segunda Bienal, a gente já tem uma visão 
mais crescida do que somos e queremos compar-
tilhar, por isso “Compartilhar Outros mundos pos-
síveis”. São vários laboratórios e cada um com um 
tema, aí eu posso participar de vários e escolher 
um tema para participar... Estou muito feliz porque 
para elaborar algo maior, eu ia precisar da ajuda 
de muitas pessoas que eu ainda não tinha encon-
trado no meu caminho. Agora nesse laboratório 
[de moda sustentável] elas vão estar juntas. 

A gente está bem ansiosa porque vai contar 
com visitas de pessoas que são de fora do país, 
pessoas que já tiveram projetos, outras que re-
tornam para participar da Bienal. Então, está bem 
rico, muito bom. 

PARCERIAS 

AG: Tem algumas parcerias que são antigas e tem 
outras que agora tem se aproximado. Aqui do lado, 
tem a Red Bull que apoiou bastante nessa questão 
da divulgação, mas não é uma parceria, é mas uma 
entidade que apoiou a gente nessa questão. Eles 
têm disponibilizado pra gente essas coisas, im-

pressões e internet … não posso dizer que é uma 
parceria porque é mais a Moara Brasil a encarrega-
da dessas questões burocráticas. 

[...] A gente tem tanta resistência para fazer 
aqui dentro. O dia passa tão rápido que às vezes a 
gente não foi até o SESC que nos convidaram para 
apresentar os projetos; A Casa Amarela que é uma 
ocupação aqui no centro, que vale a pena intentar 
essa aproximação, mas ainda não conseguimos 
porque eles estão resistindo “na deles” e a gente 
aqui. É por isso que agora é a hora de compartilhar 
esses mundos. 

Eu sou a pessoa que fico aqui mais produ-
zindo. Alguém vem, me chacoalha e diz “Olha, 
muito bonito seu trabalho, vamos mostrar?” e 
essa pessoa é a Moara. Tem as universidades que 
vem fazer trabalhos que é algo que eu acho muito 
mais “bacana” do que trabalhar com essas mídias, 
Globo, Record…  É muito mais rico gerar essa 
ponte com ensino, e é exatamente aí onde a gente 
tem que passar nossa mensagem. Pra mim, essas 
são as parcerias. 
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“Da ponte pra cá” é uma performance que tem como intuito 
propor uma reflexão sobre como o mercado fast fashion con-
tribui à mecanização do processo criativo, com a exploração 
da mão de obra e com a poluição da natureza. É um cortejo 
que ativa a ponte que une apenas física e funcionalmente o 
edifício da Red Bull Station com a ocupação Ouvidor 63. 
Mediante essa ação, a “Playdingo” — laboratório de práticas 
têxteis fundado por mim —, nos fez repensar os padrões estéti-
cos que predominam na indústria da moda; através do resgate 
dos valores ancestrais e ritualísticos tribais da nossa cultura, 
relacionando expressão corporal e ativismo.

84, 85 Performance 
inaugural da II Bienal de 
Artes Ouvidor 63, “Da ponte 
pra cá”, de Alexa Gomes 
e equipe, 2018. © Paula 
Monroy

Da ponte pra cá
PERFORMANCE E TEXTO  
 ALEXA GOMES, 2018

LOCAL 
 TÉRREO OUVIDOR 63 
PASSARELA DO PIQUES  
 RED BULL STATION 
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Ao analisar o relato e performatividade de Alexa Gomes, ob-
serva-se que ela se reconhece desde um lugar/borda, ou seja, 
à margem da dinâmica de consumo desenfreado, subjacente 
a um sistema comandado pelo capital financeiro e a mercan-
tilização dos recursos. Declara-se, por vezes, carente de uma 
série de ferramentas que funcionam como porta de entrada 
no circuito institucional da arte contemporânea paulistana — 
como a grandiloquência comunicativa ou uma determinada 
posição social —, e cujo aparato é sustentado em parte, por 
curadores, publicações, galerias e bienais. 

Mas a posição de borda é vista aqui mais como um enfo-
que que propicia a autonomia que moradoras e moradores 
do Ouvidor 63 buscam alcançar, do que como um empecilho. 
Conquista inscrita em posicionamentos como a valorização 
do erro como fonte de aprendizagem ou no fato de entender 
a ocupação como lugar de acolhida e colaboração. Também, 
na busca por dialogar com a alteridade, com aquele que é, 
pensa e atua de maneira diferente, assumindo as possíveis 
resistências e dificuldades implícitas neste exercício e, a 
partir disso, construir um “terceiro espaço”16 de consciência 
e criação. Espaço este contraditório e ambivalente, onde os 
formatos e diretrizes culturais hegemônicas são desconstruí-
das (Bhabha, 1998). 

A convivência com “o diferente”, segundo Alexa, é ainda 
uma via plausível para a ampliação do repertório criativo, e no 
caso específico dessa comunidade, uma forma de ressignifi-
car a existência de quem tem passado por processos traumá-
ticos que envolvem violência e marginalização.

Por outro lado, é explicitado o permanente contato entre 
o desenrolar do dia a dia na ocupação e práticas artísticas 
longe de grandes ambições estéticas. São poéticas simples 
que escapam do artifício implícito nos modos convencionais 
de produção, como o apuramento que pode oferecer uma 
determinada técnica, instrumento e material de alto custo 
ou a simbolização de um trabalho a partir de um repertório 
cultural pautado pela instrução formal ou acadêmica. Isso, a 
despeito desses artistas serem cientes que, frequentemente, 
os modos de produção hegemônicos contemporâneos optem 
pelo disfarce do descuido, do inacabado ou do precário como 
recurso estético, sem necessariamente fazerem parte daquele 
universo. 

Para Alexa, tudo o que é produzido no âmbito da ocupa-
ção é indissociável das questões que a cercam, seja no sentido 

16. Para uma análise 
aprofundada da ideia de 
“terceiro espaço”, ver Homi K. 
Bhabha em O local da cultura, 
Belo Horizonte, Editora 
UFMG, 1998.

coletivo ou global. Segundo ela, o trabalho traduz as subjeti-
vidades pessoais de cada artista, mas também funciona como 
ferramenta para romper a inércia entre a acumulação e o des-
carte de bens materiais. Trata-se de uma dinâmica alicerçada 
pelo modelo neoliberal que, embora seja citado como algo 
que está “lá fora”, certamente atravessa o universo do Ouvi-
dor 63. É por esta razão que, na visão da entrevistada, o fazer 
artístico é educação. E, a partir desse entendimento, um meio 
para a negação da exploração de pessoas e recursos presentes 
nos diversos processos produtivos: arte, moda, alimentos, 
etc. Uma dialética que requer persistência por parte de quem 
adota-a como hábito, rotina ou forma de vida.

Consequentemente, aparece na obra e relato de Gomes 
a ideia de “choque”. O estranhamento é um meio para a 
desconstrução dos paradigmas formais e predominantes em 
relação ao processo de produção e uso do espaço urbano, vi-
sivelmente excludente. Foi mediante essa desarticulação que 
se propiciou as brechas para a criação de intercâmbios, parce-
rias ou como diz o título da própria II Bienal de Artes Ouvidor 
63: “Outros mundos possíveis”. Os trabalhos são capazes de 
trazer ao debate problemas urgentes como a contaminação 
ambiental que a indústria da moda gera, a discriminação de 
corpos que não se encaixam nos padrões de beleza estabele-
cidos, formas de classismo, racismo e violência que muitos 
dos moradores e moradoras de coletivos análogos ao Ouvidor 
63 sofrem diariamente. A sub-representação de grupos ma-
joritários na nossa sociedade em espaços de visibilidade — 
como as já referidas exposições, publicações e mídia em geral 
—, acaba reforçando dinâmicas excludentes em circuitos 
onde pessoas brancas, de classe média alta e com alto nível de 
ensino formal são maioria. 

Outro exemplo consequente da falta de representativi-
dade nos espaços de poder é a criação de deformações como 
a romantização das origens étnicas do país (Andrade, 1928), 
ou a fetichização do marginal no âmbito artístico-cultural. 
No entanto, a mais marcante sequela que esta pesquisa busca 
desvendar no que diz respeito ao formato atual dos espaços 
de visibilidade é a manutenção de modelos de desigualdade 
social, racial e de gênero em diversos outros campos. É o 
caso do processo de marginalização histórica vivenciado 
pela comunidade negra, grupos LGBT, imigrantes ilegais e 
pessoas provenientes da periferia da cidade que, apesar de 
constituírem a base do que faz a cidade funcionar econômica, 



143142

social e culturalmente, sua presença em instâncias de efetiva 
tomada de decisão é escassa ou inexistente. Esses grupos dão 
vazamento ao modelo cultural17 de espaços como o Ouvidor 
63.  

O estranhamento diante do que se tornou familiar junto 
com a possibilidade de criação de outros lugares múltiplos, 
onde espaço e tempo se justapõem de maneira diferente à 
previamente estabelecida, é o que Michel Foucault (1981) 
vai chamar de “heterotopias”. Diferente das utopias — que 
propõem um contexto imaginado, distante da realidade e não 
necessariamente concretizável no espaço sociológico —, as 
heterotopias vem questionar o status quo no qual as relações 
humanas se dão e, assim, reestruturá-las. Resumidamente, as 
heterotopias podem ser traduzidas como uma crítica à repre-
sentação moderna do espaço, ao modo dicotômico, objetivo 
e ilusoriamente neutro de entender a realidade humana. Em 
contrapartida disso, aponta-se à multiplicidade de tempos 
e atores que participam no processo de reinvenção espacial, 
onde a evolução da sociedade não é entendida de maneira 
linear, mas “como uma rede que religa pontos e entrecruza 
sua trama” (Foucault, 2001, p. 412)  

Os “outros espaços”, que Foucault propõe através da 
noção de heterotopia, são sítios habitados por sujeitos e 
relações comunitárias diversas que contribuam horizontal-
mente à sua reestruturação. Veremos esses questionamentos 
refletidos não apenas na revisão de estruturas que um evento 
como a II Bienal de Artes Ouvidor 63 provoca perante ao 
próprio termo “bienal” — como o evento que “oficialmente” 
unifica a mais recente e relevante produção artística para sua 
exposição dentro do circuito nacional e internacional — e 
deste modo ao que “qualifica” como “arte contemporânea 
brasileira”, mas também diante dos formatos possíveis de 
habitação, compartilhamento de recursos e habilidades de 
uma comunidade específica.     

Por fim, e apesar da entrevistada reconhecer a importân-
cia do desenvolvimento de pesquisas em torno do Ouvidor 63 
e do envolvimento em iniciativas que venham a fortalecer o 
viés educacional da ocupação, chama a atenção uma certa di-
ficuldade para concretizar projetos ou convites institucionais 
que demandam mais proatividade por parte dela. Vale a pena, 
então, problematizar sobre a origem desta situação, ou seja, 
entender se ela se encontra numa postura assistencialista 
por parte dos moradores e moradoras ou na falta de suporte 

17. Segundo Marion Segaud 
(1983) em Antropologia 
do espaço: Habitar, fundar, 
distribuir, transformar, São 
Paulo: Edições Sesc, a noção de 
“modelo cultural” é entendida 
como a série de ações que 
são incorporadas em cada 
indivíduo participante de uma 
mesma cultura, que vão incidir 
na qualificação do espaço que 
se habita.

oferecido pela institucionalidade. Interessa refletir sobre qual 
é o papel de entidades públicas ou privadas interessadas em 
promover o exercício artístico popular, na efetiva formação 
de redes entre pessoas físicas em situações vulneráveis — em 
termos socioeconômicos e de acesso à informação — e espa-
ços de criação.
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SIRIUS 
AMEM

O OUVIDOR 63 COMO ALTERNATIVA DE INSERÇÃO E 
ABRIGO   

SIRIUS AMEM: Eu Nasci na Bahia. Aos 10 [anos] 
vim morar em São Paulo e estou aqui até hoje. 
Sempre gostei de fazer arte, livre, né? Na minha 
infância e adolescência não levei isso a sério, mas 
há uns 6 anos atrás cansei de fazer o que eu não 
gostava só porque ajudava ao financeiro. Aí, numa 
época que eu estava muito “puto” com São Paulo, 
por ser um lugar muito ingrato e sem oportunida-
des...— Porque é uma “panelinha”, né? — comecei 
a procurar coletivos que pensavam como eu. Um 
dia eu passei aqui pela frente [do Ouvidor 63] e 
conheci um artista. Entrei, gostei apesar do tom… 
de quão feio ele é, mas vi aqui uma oportuni-
dade de mudar a minha realidade e a realidade 
do espaço. Acho que a arte tem essa função; de 
mudar a quem faz e mudar o espaço onde ela está 
sendo feita.

Antes de vir pra cá eu passei pelos movimentos 
de luta por moradia. Não fiquei porque pensei 
“Essa aqui não é a minha causa, moradia é muito 
pouco pra mim”. Eu precisava de mais, que é esse 
espaço. Aqui, eu aprendi a ser família com as pes-
soas que são mais parecidas comigo. E com as que 
não, eu não fico cobrando que elas me aceitem, só 
que me respeitem.

[...]Tem muita vontade dessa ideia funcionar. 
Quando os gaúchos [primeiro grupo de artistas de 
Porto Alegre em ocupar o prédio] abriram a porta 
aqui, talvez nem eles sabiam expressar exatamen-
te o que eles queriam, mas é isso do que estou 
falando: Queriam um espaço para reunir artistas e 
desenvolver trabalhos, crescer, se profissionalizar 
e viver do dinheiro dessa profissão e viver feliz, só. 
Isso não é muito! 

O QUE É E COMO FUNCIONA O 8º ANDAR

SA: Eu consegui reunir pessoas que queriam traba-
lhar aqui, no 8º andar, e não pessoas que só que-
riam morar e aproveitar um lugar. Teve gente que 

ÉTIC
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São Paulo, 2018. © Paula 
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chegou aqui por isso, por ser um lugar “bacana”, 
cheio de gente interessante, cheio de arte, mas 
que não tem coragem de varrer o chão que pisa.   

No início eu morava num quarto muito pequeno 
com outro artista. Depois surgiu a oportunidade 
do 8º [andar] e aí me juntei com outros artistas, de 
fora do prédio também, para entender a constru-
ção de um grande lugar que unisse pessoas, artis-
tas, para trocar ideias e experiências. Aí, a gente 
criou a galeria e aí veio de tudo acontecer aqui; 
tinha performance, fotografia, vídeo… A gente 
entendeu que isso aqui também é um estúdio, né? 
Então a gente adaptou o espaço para essas três 
coisas: um lugar onde eu morar com mais algum 
artista, um lugar onde a gente produza e um lugar 
onde a gente possa mostrar essa produção. 

No início, tinha essa ideia de ser uma incubado-
ra de projetos do “8”, de enviar projetos daqui do 
Ouvidor para outras ocupações…pode funcionar 
como um modelo, talvez…porque apesar da falta 
da nossa experiência, a gente inventou coisas! [...] 
Aqui vem muito arquiteto e estudante a pesquisar 
como funciona a vida dessas pessoas. Aqui é um 
nicho muito rico de investigações e a gente preci-
sa recebê-los bem!

Eu conheci a Moara [Brasil] quando surgiu o 
“8”, através de uma mesma necessidade e a pos-
sibilidade de ter esse espaço. A gente começou 
a produzir juntos e ela tá até hoje aqui. É uma 
das parceiras mais antigas. Depois vieram outras 
pessoas, a Flávia [Redivo], vocês [pesquisadora e 
equipe] e mais um monte de gente.

[...] O “8” é uma universidade livre. É uma nova 
forma de se organizar socialmente, é uma ferra-
menta poderosa e a gente precisa mostrar isso. 
Antes de vir pra cá eu tinha bastante preconceito… 
Logo quando surgiu a ocupação desse prédio eu 
tinha aquela visão de “Nossa, eles são invaso-
res!”… Algumas pessoas acham que se entrar vai 
ser preso, né? Tem receio de se envolver. Então, a 
gente precisou trabalhar muito para abrir as portas 
para as pessoas. 

Cada andar aqui tem a sua autonomia apesar 

de ser um todo. Aqui no 8º andar, a gente não tem 
problema com câmera fotográfica, de ter diplo-
macia com políticos. Não tem o “Eu não vou fazer 
isso, isso aqui não entra”. E por isso esse espaço 
também começou a criar regras que vieram da 
vocação dele mesmo. Começou como uma ideia 
de ateliê colaborativo para os artistas daqui, mas 
faltava uma câmera, alguém do cenográfico, jor-
nalista… Aqui tem muito músico, pintores, enfim. 
E essas necessidades trouxeram gente de fora 
também, para agregar.

SOBRE A IDEIA DE ANARQUISMO E O INFELIZ CASO 
DA AVON - TAKADA 

SA: As pessoas que se dizem ‘anarquistas’ aqui, 
nunca leram direito sobre a anarquia [...] O que 
que a anarquia tem a ver com a imprensa, por 
exemplo? A imprensa é um veículo de comunica-
ção que pode ser usado bem, ou mal. A questão 
então não é a imprensa, se não quem usa essa 
informação. 

Na I Bienal, por exemplo, a gente trouxe o 
Kenzo Takada [estilista japonês fundador da marca 
de perfumes Kenzo] com a Avon. Porque na época, 
eles estavam fazendo uma campanha sobre novas 
formas de se organizar socialmente com arte e 
ocupar espaços dessa forma. Ele veio, gravou um 
manifesto e depois queriam fazer o lançamento 
do perfume aqui. Metade da ocupação foi contra, 
metade foi a favor. Uns se incomodavam porque 
eram mal informados, outros porque tinham 
inveja, mesmo: “Quem está ganhando?”, “A Avon 
pagou muito, vocês vão ficar milionários?!” e a 
Avon não estava pagando nada, só queria fazer 
o lançamento de uma festa aqui, só. [...] Então, o 
vício vem por várias coisas e pela falta de informa-
ção da maioria das pessoas, que não tem forma-
ção.

Teve muitas reuniões depois pra gente explicar 
que a gente não ganhou dinheiro, que a gente 
continua pobre. Ninguém ganhou dinheiro nem 
assinou um contrato. Tem pessoas que estavam 

ÉTIC
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acusando a gente de ter assinado um contrato 
com a Avon para vender o Ouvidor! Olha que lou-
cura! 

Aí, teve toda uma movimentação para limpar e 
pintar o prédio, para renovar, e algumas pessoas 
tiveram muita resistência! Essas pessoas estão 
aqui há 3 anos e não mudam a vida delas! tem 
medo do novo. Tem gente que não acredita que 
pode fazer e desacredita quando alguém impor-
tante a procura, né?

A CONTINUIDADE DO OUVIDOR 63 E 
INTERLOCUÇÕES COM A INSTITUIÇÃO 

SA: Eu não tenho muitas esperanças que isso 
aqui vá muito longe, por uma série de questões. 
Porque? Vamos começar pela estrutura do prédio: 
O prédio vai cair de uma hora pra outra, ele pre-
cisa de uma grande reforma interna e externa… a 
gente não tem dinheiro pra isso e nada do que a 
gente fizer de evento vai dar, a não ser que alguém 
venda uma obra por um milhão! [risos]. 

O Governo, não vai dar esse prédio para nós: 
13 andares com 4 anos de água, luz, impostos 
atrasados… muita dívida e muitos problemas que 
vão precisar de investimento para solventar. No 
máximo, o que o Governo vai fazer é fomentar os 
projetos de arte que acontecem aqui, já que essa é 
uma ocupação artística e não apenas de moradia, 
ou levar as pessoas daqui para a CDHU, coisa que 
não me interessa. Eu não estou aqui por causa da 
moradia, estou aqui por causa do espaço de traba-
lho.

Hoje, existe a vontade de um grupo de pes-
soas em transformar isso num centro de cultura 
mesmo. Com tudo dentro dos padrões da lei… a 
gente está procurando apoio político pra isso e 
estamos tentando nos organizar aqui para saber 
quantas pessoas querem isso.

PO
ÉTIC

A

Ossos e pó, elementos que remetem a um espaço latente na 
minha memória. Instalação que materializa o trauma, aquele 
que teve seu início aos meus nove anos de idade no momento 
em que vi o corpo agônico do meu de meu pai se desvanecer 
entre meus braços de criança. Assassinado pela amante; dois 
tiros na jugular. Por medo de uma futura vingança quando eu 
atingisse a vida adulta, minha infância desdobrou-se assom-
brada pela ameaça de ter minhas mãos arrancadas. Meu pai, 
figura de referência e em quem eu sempre achei compreensão. 
A ferida ainda está aberta, a cicatrização é incerta.

87, 88 imagens do processo 
e finalização de “Ferida 
Aberta”, de Sirius Amem, 
2018. © Paula Monroy

Ferida Aberta

INSTALAÇÃO E TEXTO  
 ALEXA GOMES, 2018

LOCAL 
 8º ANDAR DO OUVIDOR 63 
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Na narrativa de Sirius Amém, o fazer artístico-cultural é 
entendido como ferramenta de transformação exógena e 
endógena, capaz não apenas de transferir um valor de uso 
ativo a uma infraestrutura ociosa no centro da cidade, mas de 
propiciar a construção de comunidade. É um exercício que 
amplia o leque de escolhas possíveis na vida prática e laboral 
da pessoa, ao tempo que funciona como via para o reconhe-
cimento dos direitos sociais, civis e políticos em instâncias 
públicas. No entanto, é importante destacar que a consciên-
cia por parte do entrevistado sobre a inviolabilidade destes 
direitos é ainda parcial e concomitante à contradição entre 
a sua crítica diante do mal uso da informação e ele próprio 
como refém daquilo. Contudo, pontos como a liberdade de 
ação, opinião e acesso, especificamente no que diz respeito 
a atividades que apelam ao desenvolvimento da criatividade, 
são reclamadas por Amém como algo essencial para a vida 
em um contexto como o Ouvidor 63.

Ciente dos prejulgamentos que giram em torno do que 
significa viver numa ocupação mas visando reconstruir esse 
imaginário, as expectativas de Sírius em relação a este espaço 
mais do que um abrigo, é de um lugar de identificação e de su-
blimação diante da falta de acolhimento afetivo e social numa 
megalópole como São Paulo. Essa circunstância foi se agra-
vando no decorrer da sua experiência pessoal. A trágica morte 
do pai refletida na poética e na ética de sua instalação “Ferida 
Aberta”, junto da dificuldade para se identificar e inserir no 
circuito que, do ponto de vista hegemônico, o validaria como 
artista, fazem parte das questões que motivam seus trabalhos 
e a sua ligação com o projeto da II Bienal de Artes do Ouvidor 
63. 

Ao mesmo tempo, para Amém, o espaço do Ouvidor 
significa uma alternativa de processo formativo e de cone-
xão com o mundo laboral. As aspirações desse artista são 
compartilhadas por outros que, tal como ele, têm passado 
por reiterados processos migratórios, sejam estes regionais 
e internacionais, voluntários ou forçados. Essa travessia não 
apenas se dá pela busca por melhores oportunidades sociais, 
econômicas, culturais ou políticas das oferecidas em seus 
lugares de origem, mas também se constrói sob em uma 
condição de pertencimento incerta para quem a empreende 
(Anjos dos, 2017). 

Subsequentemente, identifica-se no prédio da ocupa-
ção um andar em específico que funciona como núcleo de 

produção de trabalhos ligados à performance, à pintura e 
aos meios de comunicação. Mencionado previamente nos 
relatos de Moara Brasil e Alexa Gomes, o 8º andar, segundo 
Sirius Amém, opera como uma espécie de catalisador entre 
o mundo exterior e a área mais produtiva do edifício, sendo 
esse o único lugar de livre acesso para quem não é residente, 
desde que seja mediado por algum morador ou moradora.

O “Oito” — como é conhecido pela comunidade do Ouvi-
dor—, ao mesmo tempo que é um lugar fértil de criação e com 
o mínimo de infraestrutura necessária para a apresentação 
de trabalhos nos moldes do “cubo branco” — espaço relativa-
mente neutro, de planta livre, paredes brancas, lisas, e ilumi-
nação adequada —, parece outorgar também um certo status, 
tanto a quem ocupa como a quem frequenta esse andar. Isto, 
dada a circulação de agentes vinculados ao circuito institu-
cional de arte contemporânea e à indústria cultural18. Pessoas 
públicas, veículos de comunicação e integrantes da comuni-
dade acadêmica nacional e internacional — com pesquisas 
da Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Bahia, 
Pontificia Universidad Católica de São Paulo, University of 
Strathclyde (Inglaterra), University of Leuven (Bélgica), entre 
outras — figuram na lista de frequentadores. 

18. Segundo os teóricos da 
Escola de Frankfurt, Max 
Horkheimer e Theodor Adorno 
(1947), o conceito de “indústria 
cultural” corresponderia a 
um fenômeno social próprio 
da modernidade que através 
da concentração de capital e 
tecnologia produz uma série de 
artifícios em larga escala, como 
hábitos, estratégias e objetos 
de consumo para as massas, 
utilizando-se de diversos 
mecanismos criativos. 
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Essa relação entre sujeitos 
e os diversos fluxos de comuni-
cação que aqui se dão pode nos 
levar a entender este andar-ga-
leria sob a ótica de “dispositivo”. 
Este termo foi utilizado inicial-
mente pelo filósofo Michel Fou-
cault (1994) para nomear uma 
série de instrumentos teóricos 
e práticos capazes de construir 
paradigmas estratégicos que, 
diante de situações emer-
genciais, oferecem respostas 
mediante o exercício do poder. 
Alguns exemplos de dispositivo 
são as leis, instituições, edifícios e hipóteses científicas. 

A partir desta ideia, o filósofo italiano Giorgio Agamben 
(2011) faz uma releitura na qual é acrescentado o princípio 
de positivismo — dogma que suscita a ideia de progresso e a 
produção de bens materiais através do desenvolvimentismo 
social, tendo a Revolução Industrial como ponto de partida— 
como mais um componente deste conjunto de instrumentos. 
Segundo Agamben, o dispositivo não só ditaria pautas a partir 
de um saber hegemônico, como também desde uma determi-
nada ética mediante a qual um grupo de indivíduos deveriam 
agir e consequentemente, se relacionar. Dispositivos julgam, 
dispõem e gerenciam possíveis vínculos e comportamentos 
de determinado corpo social. 

Diante desta situação de dominação aparentemente em 
detrimento da autonomia das e dos dominados, Agamben 
sugere não a destruição, mas o aproveitamento desses ele-
mentos enquanto catalisador de relações. Segundo o teórico, 
há uma potência revolucionaria a ser resgatada e brechas 
mediante as quais operar:

Na raiz de todo dispositivo localiza-se um desejo de bondade 
humana […] e tanto a apropriação como a subjetivação deste desejo 
são armazenadas ao interior de uma esfera separada, que constitui 
a potência específica do dispositivo. […]. Na verdade, trata-se de libe-
rar o que foi apropriado e separado pelos dispositivos para colocá-lo 
em uso comum. (2011, p. 250-260).

Nessa chave de pensamento e voltando ao objeto de 
estudo, se faz evidente o quão necessária é a conscientização 
do lugar desde onde opera o 8º andar: O lugar de poder, desde 
onde é possível a restituição e redistribuição do mesmo. É só 
a partir desta noção que é factível entender os desvios e con-
tribuições que este lugar concede à comunidade do Ouvidor 
63 — ou ao menos em quem, além de habitá-lo, desenvolve 
trabalhos de forma sistemática em função de algum tipo de 
retorno, seja este intelectual, financeiro, ou de visibilidade. 
Porque, embora seja um movimento delicado de se fazer, 
dado os múltiplos interesses e expectativas em jogo, um 
posicionamento unificado que assume o diálogo entre so-
berania, saber e ação, tal como Agamben propõe, possibilita 
não apenas aproveitar as instâncias de intercâmbio que um 
andar/dispositivo atravessado por subjetividades heterogê-
neas oferece, mas também tomar as devidas precauções para 
que desde esse lugar, possam se evitar eventuais episódios de 
captura, ora cultural, ora imagética, por parte de determina-
dos agentes cujas ambições são unilaterais.

Um claro exemplo de fruição assimétrica foi o episódio 
“AVON- Kenzo Takada” —parceria entre a marca multinacio-
nal de cosmética e um referente internacional da indústria 
da moda que em 2016 fez uso do Ouvidor 63 como locação 
para a filmagem de uma campanha publicitária — aqui 
apresentado por Sirius Amém. No entanto, a partir de uma 
perspectiva perigosamente ingênua, o entrevistado relata 
como a deficiência comunicacional entre o 8º andar e o resto 
de prédio, junto com a falta da consciência sobre o alcance 
que este espaço tem, acabou afetando tanto as relações inter-
nas como o desenvolvimento de uma postura estratégica do 
grupo Ouvidor 63 diante de agentes externos que enxergam 
na desinformação uma brecha para a exploração de símbolos, 
pessoas e lugares. 

Ainda sobre as formas de operar e de se organizar, ao 
longo do relato do entrevistado vem à tona a questão da 
desconfiança por parte de um grupo que se coloca à margem 
do evento da II Bienal. Receio que certamente, encontra 
sua origem em situações como a referida anteriormente. 
Resistência para construir parcerias com entidades privadas 
que eventualmente poderiam contribuir com o aprimora-
mento do Ouvidor 63 como espaço de criação e problemas 
de comunicação em torno de quais são as “moedas de troca” 
em jogo, são alguns dos elementos que mais se destacam. É 

89, 90 Evento “Diálogos 
entre Ocupações Culturais 
e Artísticas”, no 8º andar,  
São Paulo, 2018. © Rafael 
Pessanha
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assim que, diante de um contexto de iniciativas frustradas, a 
equipe organizacional do evento opta pela criação de regras e 
funções específicas para os envolvidos no projeto. Isso, a fim 
de não se diluir na desordem que, na visão deles, envolve o 
Ouvidor enquanto lugar social. As diretrizes fizeram com que 
aumentassem as divergências em torno de quão representa-
tiva ou não seria a mostra, enquanto que paradoxalmente se 
desvela, mediante observação em campo, o baixíssimo nível 
de participação nas assembleias e laboratórios de criação 
teórico-práticos por parte das e dos moradores que reclama-
vam por inclusão. 

Por último, Sirius Amém faz observações sobre a invia-
bilidade de acesso ao direito de posse do prédio, bem como 
da incapacidade de sustentar o projeto da ocupação no 
longo prazo. As questões estruturais do edifício e o processo 
burocrático que envolve sua manutenção, além dos custos 
econômicos, são trazidos a debate e em contraposição da 
promessa de oficializar-se como centro cultural. Uma contro-
versa institucionalização é apontada aqui como alternativa de 
futuro menos problemático para o Ouvidor 63, ou nas pala-
vras de Amém: “Com tudo dentro dos padrões da lei”.

Caberia, então, perguntar-se até que ponto a ideia de en-
tropia, implícita no princípio de rizoma proposto por Guattari 
e Deleuze, efetivamente abre o escopo para possibilidades di-
versas, e até onde ela se torna um empecilho para a evolução 
saudável de um espaço dotado destas características. Quando 
é que as barreiras para se inserir de forma íntegra em determi-
nados circuitos de visibilidade provém de uma organização 
interna insuficiente e quando estas são produto da opressão 
de outros aparatos institucionais e socioculturais, tanto ou 
mais poderosos do que um andar-galeria ou um edifício ocu-
pado? Afinal, onde há passividade e onde há esgotamento? 
Vale refletir se a ideia de “liberdade”, presente no imaginário 
em torno dessa ocupação, não é mais bem ilusória diante da 
série de paradoxos e irresoluções que são aqui observadas.

Nesse cenário, e em decorrência dos trabalhos e relatos 
apresentados até esse momento da pesquisa, é plausível 
inferir que a base das relações do Ouvidor 63 encontra-se na 
tensão permanente entre esferas diversas. Há quem almeje 
a superação de uma realidade atravessada por sofrimento e 
precariedade através do fazer artístico. Há quem, conquista-
do pela ideia de emancipação do sistema neoliberal que nos 
rege, vê no modelo da ocupação uma opção de refúgio, de 
distância com o contexto e de libertação, ainda que de ma-
neira esporádica. Há quem entende o assistencialismo como 
uma via de sobrevivência diante da aparente incapacidade 
de se efetuar algum tipo de mudança estrutural. Por último, 
existe quem, desde o exterior, enxerga no prédio uma espécie 
de artifício enigmático, um lugar de experimentação e objeto 
de análise com base numa posição social ou informacional, 
favorecida.

91, 92 Imagens de Kenzo 
Takada no prédio do Ouvidor 
63 para a campanha 
publicitária Avon Life, São 
Paulo, 2016. © Revista Vice
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FLÁVIA 
REDIVO

A CHEGADA: DO MUNDO DA PUBLICIDADE PARA A 
ESCRITA DE UM LIVRO  

FLÁVIA REDIVO: Eu sou jornalista. Acabei entrando 
no mundo da publicidade como roteirista, fazendo 
apresentações para grandes multinacionais e com 
isto, acabei matando aquele ideal que eu tinha 
de trabalhar cobrindo conflitos. Acabei também 
entendendo a lógica do pensamento estratégico 
e seus mecanismos, o que acaba frustrando muito 
quando você percebe que são as grandes em-
presas que regem o sistema. Então, para nós que 
estamos embaixo, qualquer transformação parece 
quase impossível. 

Eu acabei saindo da agência onde estava, num 
ritmo muito insano, e abri a minha empresa para 
simplificar a minha vida [...] Em paralelo a essa 
rotina, sempre trabalhei em projetos sociais no 
centro, distribuindo roupa e comida onde acabei 
conhecendo a “galera” da Ocupação Cultural Ou-
vidor 63. Eu falei “Caramba! ocupação cultural?” 
porque o que se tem é ocupação de moradia aqui 
no centro. Daí, parece que despertou um pouco 
essa jornalista [...] e veio a intuição de fazer um 
livro dos moradores daqui. 

Comecei a pesquisar sem conhecer o prédio, 
mas ainda era algo muito superficial. Eu queria 
saber o que levava a uma pessoa vir morar aqui. 
[...] Mandei uma mensagem para a página [de Fa-
cebook] do Ouvidor e falei exatamente isso: “Não 
conheço vocês, mas algo dentro de mim diz muito 
forte para eu escrever um livro sobre a história de 
vida dos moradores e artistas daí”. Aí eles falaram: 
“Então, venha conhecer”. Me passaram o contato 
da Moara [Brasil], da Alexa [Gomes] e vim até o 
8º andar. Conheci o Sirius [Amém] e ele ficou 
umas três horas conversando comigo. No começo, 
quando soube que ele morava sozinho naquele 
andar, eu, na minha ingenuidade, falei “Nossa, 
que regalia morar sozinho!”, mas aí ele começou 
a contar sobre as dificuldades de morar dentro de 
uma galeria e ateliê aberto. Foi quando comecei a 
fazer uma imersão aqui no Ouvidor.

ÉTIC
A

LUGAR E DATA DE NASCIMENTO 
 SÃO PAULO, SP; 1986 

OCUPAÇÃO 
  JORNALISTA E ROTEIRISTA  

RELAÇÃO COM O OUVIDOR 63: 
  COLABORADORA (2017-2019)

EIXO DE ATUAÇÃO NO PERÍODO DA 
BIENAL 
 RESPONSÁVEL PELO 
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*Informação verbal cedida, 
editada e autorizada para sua 
publicação a partir da série 
de entrevistas realizadas pela 
autora desta pesquisa entre 
abril e agosto de 2018 no 
Ouvidor 63, São Paulo.

93 Flávia Redivo no 8º andar, 
São Paulo, 2018. © Paula 
Monroy
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OUVIR O OUVIDOR 

FR: A partir de todas as entrevistas e vivências que 
vieram junto com o projeto do livro, as relações de 
amizade que fui criando despertaram em mim uma 
responsabilidade enquanto jornalista, enquanto 
entrevistadora. Que eu estava sendo de fato um 
portal para que as pessoas possam compartilhar 
sobre a vida. Muitas pessoas me falavam isso no 
final das entrevistas: “Obrigada por me ouvir”. 
Então, eu comecei a perceber que as pessoas 
aqui, não só aqui, mas na sociedade, precisam ser 
ouvidas.

[...] Nesse processo todo, fui percebendo que 
meu conhecimento sobre comunicação e jornalis-
mo poderia contribuir em vários aspectos. Vinha 
aqui, dormia, conversava com as pessoas... Isso é 
legal também pra quem vem de fora; poder viver 
o prédio. Uma coisa é você vir aqui pontualmente, 
fazer um projeto, outra coisa é você dormir, comer, 
produzir com a “galera”. 

Depois de um tempo tendo essa convivência 
[...] vivenciei o que é a venda de rua, que é explo-
rar a rua como vitrine sem estar dentro de uma 
galeria, sem precisar ser “brifado”19 pelo dono. Eu 
comecei a montar com eles nas ruas para fazerem 
exposição, a falar com as pessoas que estavam 
passando, entender que discurso funciona, que 
discurso não… Como publicitária tive muito 
que aprender com eles sobre como vender [...] 
Quando você vende na rua a expectativa de quem 
vem já é baixa, às vezes até com preconceito, 
então, como você reverte isso? Tive uma aula com 
eles de vendas, de produção, de trabalho e de 
mostrar como é que se faz com poucos recursos.

A ESTRATÉGIA RED BULL STATION E A ORIGEM DA II 
BIENAL  

FR: Quando eu cheguei aqui pra fazer as entrevis-
tas, já tinham se passado seis meses da I Bienal. Aí 
foi passando o tempo e já estava na hora de fazer 
a II Bienal. Eu não aguentei e falei “Pessoal, vamos 

aqui organizar, pensar na comunicação dessa jor-
nada? [...] Eu não posso me envolver tanto, porque 
eu tenho meus projetos e meus clientes, mas eu 
vou ajudar vocês com uma apresentação, com um 
texto…” 

Um dia, a Moara [Brasil] trouxe a ideia de par-
ticipar de um edital da Red Bull Station para cole-
tivos. Por coincidência, um tempo atrás eu tinha 
realizado um trabalho para o Coletivo Cura para 
eles apresentarem seu conceito à Red Bull Station. 
Então, eu já tinha pesquisado muito sobre eles; 
quais são os valores, os pilares… Eu tinha aquilo 
ainda muito vivo e o Ouvidor também, então, 
“casou” de conseguir escrever para o edital e 
passamos. De umas 250 pessoas inscritas, a gente 
conseguiu sair entre os 5 selecionados. Daí que foi 
um caminho sem volta [risos]. 

Fizemos uma residência durante fevereiro in-
teiro lá na Red Bull. A gente realmente aproveitou 
a estrutura: tem espaço, tem internet, água, ba-
nheiro. Ficávamos até os seguranças nos pedirem 
para sair. Foi um mês dedicado a planejar todas as 
ações para que esses laboratórios da Bienal acon-
tecessem de maneira mais democrática, aberta e 
coletiva possível. 

Tivemos umas quatro reuniões no prédio [do 
Ouvidor 63] para explicar essa relação entre o 
projeto da Bienal e a Red Bull, que foi bem “atri-
tuosa” no início porque dentro do Ouvidor se tem 
uma visão anticapitalista. Têm grupos anarquistas 
e todas essas visões têm que ser muito respeita-
das. Foi quando veio o conceito de “Bem viver”20 e 
isso, nos encaminhou pro tema de “Compartilhar 
outros mundos possíveis”. Foi o resultado de um 
processo super imersivo com as pessoas daqui e 
essa relação com uma empresa, com uma multina-
cional, que tem seus interesses… também enten-
dendo como não nos corromper nessa relação.

ENTRE O “NAMORO” E O RECHAÇO À INSTITUIÇÃO  

FR: Tinha pessoas que viam valor nesse “namoro” 
com a instituição, que viam esse crescimento na 

19. Termo utilizado na 
linguagem publicitária para se 
referir à entrega de informação 
para o desenvolvimento de 
diversos produtos como por 
exemplo, uma peça gráfica, 
uma campanha publicitária ou 
um comunicado de imprensa.

20. Conceito de origem 
indígena andina, revisitado pelo 
escritor e político equatoriano 
Alberto Acosta, em seu livro 
“Buen Vivir”. Neste, Acosta 
aponta à construção de uma 
nova sociedade anticapitalista 
com consciência ecológica, 
de classe e de raça, diante da 
crise civilizatória e ambiental 
pautada pelo sistema 
neoliberal, hoje hegemônica. 
Para uma visão mais 
aprofundada deste conceito, 
consultar Acosta, A.(2016). O 
Bem Viver: uma oportunidade 
para imaginar outros mundos. 
São Paulo: Editora Autonomia 
Literária; Editora Elefante.
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comunicação e na rede de contatos. Enquanto que 
tinha um outro grupo, tão legítimo quanto, que 
enxergava que [a Red Bull Station] era uma insti-
tuição querendo fazer uma apropriação. Foi muito 
importante ter esses dois lados. O tempo inteiro 
nós tomamos muito cuidado para não nos cor-
romper, não se vender às marcas. Porque é muito 
tentador: Você dá um “tapa” no Ouvidor; muda a 
essência, não falar sobre política e quando você 
menos percebe, já está de fato passando por uma 
apropriação. Essas duas visões foram muito impor-
tantes também para que as pessoas que estavam 
dentro da Red Bull Station, tomassem cuidado em 
relação ao Ouvidor e não virasse [a II Bienal de 
Artes] algo totalmente institucionalizado.

Ontem, eu estava conversando com o Vitor, 
que é um dos artistas que participou em ambas 
bienais, sobre esses dois grupos fortes que se 
formaram no prédio. Pessoas que acreditavam 
muito no projeto e pessoas que viram falhas nesse 
processo —aí eu me coloco como uma pessoa de 
fora do Ouvidor, tomando esse cuidado. A gente 
se perguntava o que faltou. Será que a gente 
perdeu essa essência? que a gente se esqueceu 
que os dois grupos são igualmente importantes? 
A gente não tem essa resposta. A gente tentou, 
muito, mas passamos por tantas situações no 
meio do caminho como a queda do Edifício do 
Paissandú. No mesmo dia, uma tentativa de corte 
de energia aqui, depois vistoria, que é algo que 
mexeu com o prédio inteiro… A gente continuou 
tocando a Bienal como dava, mas nosso foco era 
na manutenção, na elétrica, nos vidros, na parte 
de segurança, tudo para tentar passar na vistoria 
pela Defesa Civil.

QUESTÕES DE DESCONFIANÇA E A 
MARGINALIZAÇÃO ESTRUTURAL 

FR: A gente passou por tantas coisas nesse pro-
cesso que com certeza a gente foi pro esgota-
mento. Fizemos reuniões semanais para entender 
todos os lados, levando essa voz para a Red Bull 

Station e conversando sobre essas questões com 
eles. Porque quando se apoia uma ocupação ar-
tística, que é algo interessante para a sua marca 
para se afirmar no “underground”, também você 
está apoiando um lugar dentro de um prédio que 
era Secretaria de Cultura, que foi do Governo, que 
é um espaço ocupado ilegalmente… Então, nós 
sempre tivemos essa relação de transparência. 
Porque não adianta querer maquiar o que é o Ou-
vidor.

Eu tenho consciência de que poderíamos ter 
nos organizado melhor, não ter esse lado tão utó-
pico. No começo pensamos em 24 laboratórios, 
abrimos edital e o caminho todo nos mostrou que 
o “orgânico”, sempre é o que vai reger os proces-
sos aqui dentro. [...] Mas olha que interessante, 
porque toda a ideia de planejamento se deu por 
pessoas daqui que tem também essa “visão es-
tratégica”. Então, no fim estávamos todos apren-
dendo. Foi um processo de bastante desapego e 
aceitação.     

De fato, é difícil você fazer seu melhor e ouvir 
desconfianças como “Você está ficando com o 
dinheiro do Red Bull” ou “Você está fazendo uma 
apropriação cultural”, é muito triste. Mas nesse 
processo, eu percebi que tem duas situações 
fortes aqui dentro: Uma delas é relacionada à 
confiança que como valor, foi historicamente que-
brado. Pessoas que foram abusadas, roubadas… 
então, como eu vou querer ser recebida com con-
fiança, sendo o retrato —branca, hétero, letrada— 
das pessoas que foram responsáveis por diminuir 
essa confiança? A segunda, tem a ver com a auto-
estima, que é muito frágil. São pessoas que foram 
o tempo inteiro diminuídas: “Você não é nada”, 
“Você é mulher”, “Você não pode se formar”. Elas 
conseguiram reverter isso, mas aquilo não deixa 
de estar ainda muito dentro das pessoas. Eu per-
cebo que tem esse conflito justamente por essas 
situações e é aí que eu consigo ter a famosa “em-
patia’’, que também é um exercício.
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Uma bienal de artes que não foi feita por mim - branca, hetero, 
letrada.

Uma bienal realizada por mais de cem pessoas que resis-
tem diariamente ao descaso do Estado e aos mecanismos de 
opressão.

Pretos, pobres, bixas.
Abusadas, abandonadas, desrespeitas.
Artistas que me inspiraram a não ser - jornalista, publici-

tária, roteirista - mas a ESTAR!
Estar em contato com a minha essência, meus sonhos de 

criança, minhas habilidades manuais, meu senso de justiça!
Um espaço cultivado por pessoas do bem, se movimentan-

do na escassez para conseguir promover a transferência de 
conhecimento aos que tem condições ainda piores.

Lá onde a utopia já chegou.
Onde outros mundos possíveis são construídos há quatro 

anos!
Lá onde as portas e as mentes estão abertas.
Não apenas com uma bienal.
Não apenas com exposições.
Não apenas com programações culturais.
Mas...
Com vida! Resistência! Persistência! E crença.
Muita crença.
Nos outros mundos possíveis que não estão por vir, mas que 

já nos habitam!

94, 95 Performance de Flávia 
Revido no dia de abertura de 
“Outros Mundos Possíveis”, 
2018. © Arquivo Ouvidor 63

Sem título

PERFORMANCE E TEXTO  
 FLÁVIA REDIVO, 2018

LOCAL 
 RED BULL STATION 
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Através deste último relato e performance, identifica-se uma 
necessidade por sair da lógica de mercado que apela ao cres-
cimento exclusivamente econômico, própria do mundo cor-
porativo do qual a entrevistada provém, das suas convenções, 
limites e linguagens. Trata-se de um rompimento que nasce 
mediante as investigações prévias à existência do projeto da 
II Bienal de Flávia Redivo e responde ao esgotamento de uma 
mulher que, no processo de busca de sentido vocacional, en-
contra no Ouvidor 63 um caminho para vivenciar uma utopia 
latente. Ao tempo que esse movimento significou abdicar de 
conquistas concretas e individuais, abriu uma brecha para um 
novo “estar no mundo” a partir de uma experiência coletiva e 
intangível. Isso, graças às ferramentas que Flávia tinha adqui-
rido ao longo da sua trajetória, especialmente aquelas ligadas 
à comunicação — escrita, verbal e visual.

Naturalmente, o processo de internalização de Flávia 
Redivo no Ouvidor 63 enquanto lugar-objeto, junto do desejo 
de se descobrir enquanto autora-sujeito, foi desvendando os 
vários conflitos previamente ilustrados — desde a dialética 
dominador-dominado implícita na ideia de dispositivo, até a 
problemática comunicacional interna—, porém, a partir de 
um eixo oposto que o do resto das e dos organizadores. Isto 
é, a partir da sua posição como profissional, branca, de classe 
média. Figura de potencial ameaça e de possível apropriação 
de discursos.

Apesar da legítima vontade de colaboração bilateral e da 
narrativa consciente em relação ao lugar que a entrevistada 
ocupa dentro e fora do prédio, o fato de se envolver ativamen-
te em uma iniciativa, como é uma contra-bienal dentro de 
uma ocupação, implica vivenciar em primeira pessoa os de-
safios de atuar em um território tensionado entre quem olha 
e quem busca ser visto. É participar da produção de poéticas 
dissidentes em resposta a uma série de mecanismos de opres-
são, desde um lugar que não é o próprio e, ainda mais, desde 
uma posição de hierarquia social. A somatória desses dilemas 
traz à tona, nesta pesquisa, a questão do “lugar de fala”, con-
ceito trabalhado amplamente pela filósofa e feminista negra 
Djamila Ribeiro. 

O lugar de fala busca debater sobre a igualdade de direito 
discursivo e de existência em uma sociedade pautada pelo 
machismo, pelo racismo e pela heteronormatividade. En-
volve pensar criticamente as estruturas sociais e identificar 
a posição que coletivamente se ocupa dentro de uma matriz 

de dominação e não necessariamente mediante vivências 
individuais ou específicas. Considera também o questiona-
mento sobre o que significa pensar questões raciais a partir 
da branquitude, assumindo que esta não é sinônimo de lugar 
universal. No entanto, segundo Ribeiro (2017), deve-se tomar 
especial cuidado em não cair no essencialismo do conceito, 
pois o lugar de fala não buscar excluir que homens e mulheres 
brancas possam debater sobre temáticas de gênero e raça, 
mas gerar uma consciência responsável sobre a posição desde 
a qual se está discursando.  

  Ao ser o lugar de fala um pensamento recentemente 
colocado em pauta e por ainda estar passando por um proces-
so de assimilação cultural — onde todos e todas teriam seu 
próprio espaço dada sua localização social —, nota-se como 
presença de Flávia dentro da equipe que deu os lineamentos 
para nortear essa bienal gerou inevitavelmente incômodos 
em parte da comunidade do Ouvidor 63. Pois, independente-
mente do cuidado na escuta, da responsabilidade discursiva e 
de quão benéfica possa ter sido a presença da entrevistada no 
aprimoramento do projeto em termos de gestão de recursos 
e comunicação — maior dificuldade que naquele momento 
se apresentava —, a série de violências estruturais e invisi-
bilização nos espaços de tomada de decisão que atravessa a 
existência das e dos moradores do Ouvidor 63 extrapolam 
as contribuições de Flávia Redivo. A imagem dela enquanto 
sujeito particular e as suas vontades ficam em segundo plano 
para dar foco ao lugar privilegiado que, evidentemente, ela 
ocupa dentro sociedade e que por tanto, outras e outros 
deixam de ocupar. 

Se o lugar de fala da entrevistada, dentro do Ouvidor 63, já 
gerava inúmeras ficções, soma-se a isso o papel que ela de-
senvolveu na organização da II Bienal: de interlocução com os 
agentes externos à ocupação como possíveis patrocinadores 
parceiros. Dentro desses, destaca a relação tecida com a tão 
questionada Red Bull Station. 

A sede cultural da marca multinacional austríaca de bebi-
das energéticas no Brasil se localiza no centro de São Paulo, a 
menos de 200 metros de distância do prédio do Ouvidor 63. 
Separados pela Avenida 23 de Maio, os edifícios encontram-
-se tensionados pela ligação física que a Passarela do Piques 
traça no miolo, em volta do Terminal Bandeira. Assim como 
a Ocupação Ouvidor 63, a Red Bull Station se autodeclara 
como um espaço de experimentação, tendo entre suas frentes 
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a produção de eventos e exposição de trabalhos voltados para 
questões urbanas, com foco nas artes gráficas, novas mídias e 
música (Red Bull Station, 2018).  

Após passar por uma minuciosa reforma assinada pelo 
escritório franco-brasileiro Triptyque em 2013, o edifício 
tombado como patrimônio histórico e antigamente abando-
nado passou a abrigar diversas residências, workshop, shows 
e exposições. Sob a curadoria do artista uruguaio Fernando 
Velázquez (2015-2018), a instituição organizou diversos 
programas para estimular a produção de artistas e coletivos 
emergentes, entre estes, o programa de mentoria — com 
apoio curatorial, infraestrutural nas dependências do prédio 
e de visibilização nas plataformas comunicacionais do espaço 
cultural  intitulado “Ocupação”. A até então incompleta 
equipe organizacional do que se tornaria a II Bienal de Artes 
Ouvidor 63 adjudicou-se uma das vagas da segunda versão 
deste programa, período que coincidiu com os últimos meses 
da frutífera gestão de Velázquez como diretor artístico da Red 
Bull Station. 

Paralelamente às semelhanças entre ambos espaços, há 
uma particularidade na instituição que chama a atenção: a 
busca por se relacionar com agentes que atuam na periferia da 
cidade de forma a gerar algum tipo de produto ou inovação no 
mercado. Trata-se de uma espécie de flerte entre a participa-
ção em feiras de arte e o desenvolvimento de merchandising21, 
que vincula a marca de bebidas com a cultura urbana. Tal 
estratégia, visivelmente alinhada ao conceito de indústria 
cultural, foi o primeiro indicador que despertou alertas e 
subsequentes conflitos dentro da ocupação, principalmente 
em torno das implicações ou “moeda de troca” entre ambas 
partes, isto é, da forma em que seriam distribuídos recursos e 
espaços expositivos no âmbito da II Bienal de Artes do Ou-
vidor 63. Com a saída de Fernando Velázquez como diretor 
artístico da Red Bull Station, o espaço entrou em um proces-
so de transição institucional. Esse fato transformou a relação 
inicial entre a ocupação e a sede cultural e deu lugar a uma 
situação nebulosa e informal que acabou provocando desgas-
tes entre ambas as partes.  

A série de intersecções apresentadas até esse momento 
da pesquisa reflete que o processo de organização da II Bienal 
de Artes Ouvidor 63 é munido de complexidades e fricções. 
Assim, através dos trabalhos e relatos em primeira pessoa de 
Moara Brasil, Luís Só, Alexa Gomes, Sirius Amém e Flávia 

96, Imagem da relação entre 
o prédio do Ouvidor 63, o 
prédio da Red Bull Station e 
a Av. 23 de Maio, São Paulo, 
2018. © Paula Monroy

97, Cartaz da II Bienal de 
Artes do Ouvidor 63 ao 
interior da Red Bull Station, 
São Paulo, 2018.   
© Paula Monroy 

21. Termo anglo-saxão para 
se referir às estratégias de 
marketing potencialmente 
aplicáveis a bens materiais ou 
imateriais, a fim de torná-los 
bens de consumo. 
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Redivo — lembrando a exclusão da autora desta investigação 
no mapeamento da equipe organizacional e como respon-
sável do Laboratório de Curadoria, em favor da distância 
mínima necessária para a elaboração de uma análise crítica 
em relação ao objeto de estudo e seus componentes, embora 
ciente da impossibilidade de um posicionamento totalmente 
objetivo —, é possível desvendar duas importantes balizas de 
pensamento. 

A primeira postura que daqui desponta tem relação com 
a potência do processo de produção espacial — neste caso 
específico, na forma de apropriação de um objeto arquitetô-
nico ocioso para o diálogo entre o fazer artístico popular e o 
desenrolar da vida cotidiana — como organizador e potencia-
lizador das relações sociais. Alguns exemplos são: o trabalho 
colaborativo, o intercâmbio de conhecimento entre agentes 
de diversas procedências socioculturais e disputas de poder 
que desencadeiam resoluções e irresoluções de conflitos. 
No caso dessas últimas, sobressaem as contradições entre as 
distintas visões dos habitantes diante do destino do prédio. 
Ainda no sentido espacial, destacam-se os deslocamentos 
físicos, fluxos de informação e níveis de utilização que con-
tornam essa passagem entre o inabitado e o vívido (Kapp, 
2005). Já a segunda está associada à capacidade do objeto de 
estudo — o desenvolvimento projetual da II Bienal de Artes 
— e seu contexto — a Ocupação Ouvidor 63 com um todo —, 
enquanto forma de micropolítica, ou seja, como campo de 
formação de subjetividades diversas e decorrentes da expe-
riência de vida de cada sujeito que compõe um determinado 
grupo social. Trata-se de um conjunto de narrativas hetero-
gêneas capazes de operar como ferramenta para desvendar 
possibilidades de abordagem ou transformações dentro de 
uma comunidade, que não oprimam nem inviabilizem as 
singularidades das pessoas que a constituem (Deleuze & 
Guattari, 1996). 

Ambos os tópicos, juntamente com outros relevantes 
para o tema central de investigação, serão aprofundados ao 
longo desta dissertação, a fim de discutir a pertinência dos 
modos de produção artística aqui apresentados como via para 
a ressignificação de infraestruturas urbanas subutilizadas 
e, concomitantemente, para a integração social dos grupos 
historicamente marginalizados que podem vir a habitá-las.
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II.  
DISSIDÊNCIA 
  E O PAPEL 
SOCIAL  DA 
ARTE



173172

2.1   ARTE E VIDA ALÉM DA 
NORMA

A conjuntura de incertezas que circunda o espaço social da 
Ocupação Artística Ouvidor 63 e, consequentemente, a II 
Bienal de Artes, é evidenciada tanto na perspectiva de perma-
nência em um prédio ocupado, como nos tipos insurgentes 
de intervenção na cidade, ou seja, mediante ações que ques-
tionam convenções sociais de como e por quem a utilização 
do espaço urbano — de seus edifícios ou a própria rua — pode 
ser feita. Porém, a que nos referimos exatamente com isso?

Primeiramente, a ideia de “insurgência” é entendida aqui 
como a busca por novos modelos de organização que façam 
frente às estruturas hegemônicas de poder.  Esta, pode ser 
explicitada em discursos ou ações de desobediência diante 
de determinados mecanismo disciplinares — que no caso 
das Américas aparecem desde o processo de colonização 
do século XVI até o atual neoliberalismo — e por meio dessa 
desconstrução, criar novas modalidades de diálogo entre do-
minante e dominado. É a enunciação de uma postura crítica 
que busca atingir e reformular cânones estabelecidos. 

Traços de insurreição identificáveis ao analisar as moti-
vações de uma contra-bienal de artes, mas também à luz de 
uma edificação que entre pixos, cores e ações transbordantes 
dos limites físicos, rompe com os padrões de seu entorno. 
Interrompe a monotonia cromática, cinza-pastel, do skyline 

em volta do Terminal Bandeira, substituindo-a por cores 
chamativas, esteticamente incômodas para os transeuntes 
mais conservadores. A música, as atividades e as intervenções 
físicas na rua do Ouvidor rompem com os usos administra-
tivos, corporativos e comerciais da região da Sé, provocando 
assim um ruído na paisagem e nos fluxos que permeiam o 
tecido urbano. Porém, não é somente nesses aspectos, mais 
visíveis, que a desinência do objeto de estudo aparece. 

No ano de 2014, os moradores do Ouvidor 63 foram in-
timados por um processo judicial de reintegração de posse 
por parte do Estado de São Paulo. Os artistas, deveriam deso-
cupar o prédio já que não eram proprietários do mesmo. Em 
meio aos debates legais, um recurso do Processo Judicial nº 
025334-69.2014.8.26.0053 chama atenção: argumenta-se que 
o imóvel não estaria servindo a sua função social22 e, por essa 
razão, sua propriedade poderia ser passada a quem desse uso 
devido a ele. Essa justificativa é uma das mais debatidas ao se 
falar do centro da cidade de São Paulo: como na maioria das 
cidades latino-americanas, os centros se tornaram obsoletos 
e possuem centenas de prédios sem uso — como citado an-
teriormente em relação ao caso de São Paulo. Portanto, esses 
prédios, por não cumprirem sua função social conforme 
determina a lei, serviriam apenas à especulação imobiliária, já 

98, Vista da fachada da 
ocupação desde a Passarela 
do Piques, São Paulo, 2018.  
© Paula Monroy

22. Segundo o artigo 12 do 
Plano Diretor Estratégico 
de São Paulo de 2002, 
não cumprem sua função 
social terrenos totalmente 
desocupados ou subutilizados 
os quais não tivessem 
atingido o coeficiente de 
aproveitamento mínimo, e 
imóveis com 80% ou mais da 
sua área não utilizada.
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que o centro da cidade é uma das regiões mais ricas e valori-
zadas, com acesso a transporte público, educação e saúde. E, 
nesse caso, estando o prédio tomado por pessoas sem mo-
radia, sua propriedade poderia ser transferida para elas, que 
dão uso importante ao prédio. Entretanto, por que isso não 
aconteceu no caso dessa ocupação?

Segundo sentenças proferidas no processo do Ouvidor, a 
função social de um prédio apenas estaria delimitada pela lei 
se houvesse uso exclusivo do imóvel para moradia e, assim, 
como seus habitantes estão utilizando o imóvel para, além 
de morar, produzir arte, essa ocupação não seria legítima. 
Mas, porque a arte não pode ser uma maneira de fazer uso de 
um imóvel de propriedade pública? Poderia eventualmente o 
fazer artístico ressignificar o espaço urbano subutilizado?

Do ponto de vista legal, podemos observar que os instru-
mentos estatais operam no território de maneira controversa. 
Por um lado, o ato de ocupar um prédio de propriedade 
privada pode ser considerado ilegal, uma vez que é infligido 
o direito de propriedade amparado no Artigo 5°, inciso XXII 
da Constituição Federal. Por outro lado, esse mesmo instru-
mento, bem como lei específica, o Plano Diretor Estratégico 
do Município de São Paulo (Lei 16.050/2014), define que uma 
das questões fundamentais a serem cumpridas por parte dos 
proprietários de imóveis e terrenos é a função social da pro-
priedade urbana: 

[...] A ociosidade de terrenos ou edificações, quando localizados em 
regiões com infraestrutura adequada, pode causar efeitos preju-
diciais ao seu entorno (como a degradação e o abandono) e a toda 
cidade, uma vez que diminui a oferta de áreas aptas à urbanização 
ou utilização, provocando o encarecimento dos imóveis e a expulsão 
de grandes parcelas da população para regiões mais afastadas e 
ambientalmente sensíveis.  
              [...] O proprietário de terrenos não edificados ou subutilizados 
terá o prazo de um ano para apresentar projeto de parcelamento 
ou edificação em seus imóveis. O mesmo prazo vale para aqueles já 
edificados, mas não utilizados, porém aqui a obrigação é de dar um 
uso efetivo a eles. (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Cidade de São Paulo, 2014)

No decorrer desta pesquisa, foi ficando cada vez mais 
evidente que a existência do Ouvidor 63 como espaço ocupa-
do implica lidar permanentemente com o conflito. Do ponto 
de vista urbano, pensamos na ocupação e desocupação. Do 
ponto de vista sociocultural e politico, o choque de perspec-
tivas pode ser entendido como sinônimo de democracia, 
afinal, o debate entre os diversos agentes que conformam a 
cidade faria parte da sua própria construção (Wisnik, 2015). 
No entanto, no cenário brasileiro após o ano de 201623, evi-
denciamos não apenas como essas divergências se afastam 
do diálogo construtivo, mas também como se aproximam de 
um cenário cada vez mais autoritário, em que a hegemonia do 
Estado neoliberal determina o que “é possível” e o que “não 
é”.

Aprofundando na legitimação nesse tipo de contexto, 
observamos que essa passa também pela visibilização ou 
silenciamento dos embates e das demandas de um determi-
nado corpo social. O poder que se exerce sobre os corpos 
comunitários, o biopoder (Foucault, 1976), relaciona-se à efe-
tivação da soberania em mãos de um grupo restrito de atores 
dominantes levada a sua expressão máxima. Mecanismos de 
autoridade cujo foco não é propiciar a construção da autono-
mia social, mas a formatação instrumentalizada da existência 
de grupos sociais no território, em que o ser humano se torna 
realmente sujeito mediante a luta e o trabalho de ter que 
enfrentar a morte. É dessa forma que o exercício de viver se 
tornaria um ato político, um ato de resistência (Mbembe, 
2016). Se traz aqui um ponto claro: o Estado opta por não dar 
assistência aos moradores e moradoras do Ouvidor 63 em 
prol de garantir o direito de propriedade sobre o imóvel.

São esses tipos de ações de opressão sobre a cidadania 
— representada no direito de moradia digna — provenientes 
de certos agentes econômicos hegemônicos, que vêm sendo 
objeto de crítica por parte de um grupo progressista de te-
óricos, teóricas, ativistas e movimentos sociais. Para eles, a 
política de destituição de garantias de direitos é incessante 
na prática, protegendo uma situação de soberania individual 
em detrimento da liberdade, da coletividade e do bem social 
democrático. 

23. A crise política brasileira, 
iniciada na década de 2010, teve 
dentre seus desdobramentos 
o impeachment da Presidenta 
Dilma Rousseff, em 2016. 
Um processo controverso 
e autoritário: após anos 
de política considerada de 
esquerda, a primeira gestão 
desse tipo na história do Brasil, 
que se propôs a taxar os ricos, 
os investidores e empresários 
brasileiros, foi alvo de um 
acordo para tirar a presidenta, 
aproveitando-se do contexto 
de crise instaurado. Desse 
movimento nasceu uma onda 
conservadora nacional que 
elegeu o presidente Bolsonaro, 
partidário da censura e algoz 
do pensamento crítico.  
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Ciente deste embate de forças tão presente na cidade 
contemporânea, observa-se que

A crescente polarização na distribuição de riqueza e poder estão 
indelevelmente inscritos nas formas espaciais de nossas cidades, que 
cada vez mais se transformam em cidades de fragmentos fortifi-
cados, de comunidades muradas e de espaço públicos mantidos 
sob a vigilância constante. A proteção neoliberal aos direitos de 
propriedade privada e seus valores torna-se forma hegemônica de 
política, mesmo para a classe média baixa.(...) Porém, há todo tipo 
de movimentos sociais urbanos em evidência buscando superar o 
isolamento e reconfigurar a cidade de modo que ela passe a apresen-
tar uma imagem social diferente de aquele que lhe foi dada. (Harvey, 
2014, p. 48-49)

Nesse sentido, acredita-se que as recentes crises sociopo-
líticas que têm afetado as cidades não apenas do Brasil, mas 
da América Latina24, em que ações artístico-culturais contra 
o poder público têm visto sua origem, são capazes de ques-
tionar o que é pautado pela norma. Essas formas de produção 
espacial têm contribuído na revisão das políticas urbanísticas 
e do papel do espaço público, bem como na reconfiguração 
sociocultural diante do modelo neoliberal imperante. Entre-
tanto, a performatividade dessas manifestações, do mesmo 
modo como acontece com o Ouvidor 63, beiram o campo do 
ilícito. Essa condição fica explícita ao citar o caso da perse-
guição institucional25 sofrida em 2020 pelo coletivo feminista 
chileno, “Las Tesis”. O assédio que se inicia no momento em 
que a performance “Un violador en tu camino” é replicada por 
mulheres que, em hordas, ocupam praças, monumentos e 
ruas de diversas cidades do mundo. A ação do coletivo, cujos 
registros audiovisuais rapidamente se disseminaram pela 
internet, apresenta-se como forma de denúncia à violência 
que as forças armadas e outros agentes, dirigidos em sua 
maioria por homens, têm praticado historicamente contra as 
mulheres.

Assim, cabe explorar o conceito jurídico que trata da 
ambiguidade entre o legal e ilegal, formal e informal em um 
determinado contexto sociocultural. A criminologia cultural 
é uma teoria criminológica que procura entender o motivo 
pelo qual determinadas manifestações artísticas são conside-
radas crime e outras não. Elaborada nos Estados Unidos por 
Jeff Ferrell, essa nova perspectiva da criminologia surge para 

entender a presença dos grafites nos muros estadunidenses. 
Em síntese, o autor da teoria chega à conclusão que os grafites 
eram criminalizados por pertencerem à parcela da popula-
ção imigrante: a minoria latina que ocupava as periferias da 
cidade (Shecaira, 2018). Ou seja, não tanto a arte, mas o grupo 
social que produzia esses desenhos sofria censura legal. 

Desse modo, a criminologia cultural é aporte da crimino-
logia crítica, que pretende relacionar questões de ideologia 
cultural, migração no contexto urbano e expressões de identi-
dade de grupos com as respostas penais e administrativas que 
restringem a livre atuação artística na cidade contemporânea.

No Brasil, é possível construir uma visão paralela a partir 
dessa terminologia. E, por meio dela, perceber certa simi-
laridade legal no comportamento do Estado de São Paulo: 
criminaliza os formatos que não se encaixam nos moldes 
legislativos já postos, sem dar espaço às singularidades e 
especificidades locais — nesse caso, representadas pela Ocu-
pação Artística Ouvidor 63  e à contribuição sociocultural que 
projetos como a II Bienal de Artes propõem.

24. Em 2019, diversos países 
da América do Sul vivenciaram 
uma onda de manifestações 
e crises sociais  em contra 
dos regimes políticos que os 
governam. 

25. Em junho de 2020, o corpo 
policial chileno “Carabineros 
de Chile”, processou 
legalmente as autoras da peça 
performática “Un violado en 
tu camino” (“O estuprador 
é você”), sob a justificativa 
de instigar a agressão 
institucional. A ação, criada por 
quatro chilenas no contexto 
dos protestos de Outubro de 
2019 no país, reverberou como 
hino do movimento feminista 
em países da América Latina, 
Europa e América do Norte. 
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2.2  MOVIMENTOS SOCIAIS: 
OCUPAR E INTERVIR 

Do mesmo modo como acontece na construção de urbani-
dade, é o choque de perspectivas uma importante fonte de 
recursos no campo da produção artística contemporânea, 
funcionando como um articulador no diálogo entre obra e 
público. “A arte é justamente algo que sempre provoca estra-
nhamentos programados no contexto de que se tornou hábito 
[...] é um desprogramador eficaz de hábitos mentais, aos quais 
as pessoas oferecem uma inevitável resistência” (Tiburi, 2017, 
p.28). É nesta chave que entendemos o potencial da prática 
artística no questionamento de discursos ou realidades pau-
tada pela norma, ganhando uma dimensão ainda maior uma 
vez que essa é deslocada do espaço expositivo tradicional 
para o espaço urbano. 

Ao longo do século XX e XXI, temos observado como a 
relação entre manifestações artístico-culturais e a cidade — 
aqui entendida como lugar público de relações, condições 
históricas, perspectivas políticas e coletividade — tem adqui-
rido importância na desconstrução dos dispositivos de poder 
que operam sobre o território, sobre as instituições e, por 
consequência, sobre a sociedade. É o que podemos chamar 
de “arte dissidente” ou de “contracultura”.

No caso específico do Brasil, a exploração para além dos 
dos moldes tradicionais vem se manifestando desde a geração 

26. Evento de artes cênicas, 
visuais e literárias ocorrido 
em São Paulo em fevereiro de 
1922 e fortemente influenciado 
pelas vanguardas artísticas 
europeias (dadaísmo, 
expressionismo, cubismo, etc.), 
que provocou estranhamento 
em grande parte da sociedade 
brasileira da época, dado seu 
caráter contestatório frente 
aos moldes tradicionais do 
que era entendido por arte. 
Sua principal intenção foi 
estabelecer novas estéticas, 
formatos e reflexões em torno 
do fazer artístico nacional. 

modernista — destacando artistas como Tarsila do Amaral, 
Anita Malfatti e Oswald de Andrade, todos participantes da 
reconhecida Semana de Arte Moderna de 192226—, mediante 
discursos que buscavam romper com os padrões artísticos 
daquela época. Mas é no fim dos anos 1960, ainda durante a 
ditadura militar brasileira, que a insurgência artística ganha 
força e uma ampla visibilidade no espaço público e informa-

cional.
Nesse sentido, a Tropicália é um 

dos movimentos considerados como 
marcos da cultura brasileira do século 
XX, influenciando a forma de se pensar 
e de se fazer arte em distintos gêneros 
como literatura, artes visuais e música. 
O termo que o nomeia foi emprestado 
do título da instalação do artista Hélio 
Oiticica, exposta pela primeira vez em 
1967, no Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro (Enciclopédia Itaú Cultural, 
2017). A obra ambiental se utiliza de 
elementos como areia, tecidos coloridos 

e plantas para criar um ambiente tropical que, ao se valer de 
elementos presentes no cotidiano da cultura local e permitir o 
seu atravessamento físico, busca traduzir a liberdade e cria-
tividade artística popular em oposição à censura do regime 
militar iniciado em 1964.

No âmbito musical, o Tropicalismo caracterizou-se pela 
mescla de sons experimentais e melodias psicodélicas, con-
cepção estética e intelectual que um grupo de artistas prove-
nientes de diversos estados do país plasmaram em seus traba-
lhos. A partir de 1968, nomes como Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Os Mutantes despontam 
como precursores desta “proposta de ‘som universal’ que 
considerava que todos os sons produzidos pela humanidade 
eram válidos” (Murgel, 2018, p. 120). O movimento ocupou os 
festivais e espaços públicos de São Paulo, principalmente, em 
resposta tanto à forte influência cultural estadunidense que 
já se mostrava imperante em grande parte da América Latina, 
quanto à opressão por parte do regime militar que governou 
o Brasil por mais de 20 anos. Os integrantes da Tropicália 
acharam na expressão musical sua ferramenta de batalha, o 
que, finalmente, acabou custando o exílio a alguns de seus 
integrantes em 1969. 

99 Obra ”Tropicália” do 
artista Helio Oiticica, Rio de 
Janiero, 1967.  
© César Oiticica Filho. 
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As propostas foram idealizadas 
por arquitetos e artistas convidados, 
com a intenção de evidenciar o po-
tencial específico — porém abafado 
pelo processo de produção urbana 
acelerada de décadas anteriores, em 
que interesses imobiliários, institu-
cionais e procedimentos higienistas 
convergem — inerente a cada um 
dos locais a serem trabalhados 
(Peixoto, 2002). Ocupações que 
ativaram funcional e subjetivamen-
te fragmentos urbanos intersticiais, 
tendo como premissa seu caráter 
temporário. Atento a este ponto e 

possíveis desdobramentos, Nelson Brissac (2006) traz, em 
seu ensaio “Arte/cidade - um balanço”, os seguintes aponta-
mentos: 

Uma análise da recepção de “Arte/Cidade” —e das obras específicas 
ali realizadas— ainda está por ser feita. Retrospectivamente, as 
diversas intervenções artísticas talvez possam ser vistas como, 
em parte, ainda comprometidas com estratégias escultóricas em 
grande escala, percepção fenomenológica de objetos colocados no 
espaço. Diversos outros parâmetros conceituais e operacionais ainda 
precisariam ser introduzidos nesta prática artística para que seus 
efeitos sejam mais intensos e abrangentes. Estratégias que permitam 
confrontar os aparatos institucionais, discursivos e econômicos pró-
prios da cidade e do “mundo da arte”. Evidenciar como a produção 
do espaço urbano e da cultura - bem como a recepção deste processo 
- tem se tornado cada vez mais submetida às relações econômicas e 
de poder. 
              Uma maneira de enfocar a questão seria analisar o destino 
dos lugares onde ocorreram as intervenções, alguns convertidos em 
centros culturais, shoppings e grandes projetos de desenvolvimento 
urbano, com torres residenciais e de escritórios. Outras áreas conver-
teram-se em favelas ou estão ocupadas por atividades informais. As 
novas destinações destes espaços são, portanto, de natureza muito 
distinta, assim como o papel que “Arte/Cidade” eventualmente pode 
ter tido nesse processo. (p. 84-89)

Décadas depois e voltando ao fenômeno das intervenções 
no espaço público, observa-se o surgimento de novas formas 
de expressão de arte dissidente brasileira. Com a expansão do 
acesso à internet, o modelo descentralizado e fluido de acesso 
às informações promoveu a criação e disseminação de cole-
tivos artísticos e movimentos sociais que ocuparam as ruas 
das principais cidades do país, como citado anteriormente. 
No caso de São Paulo, é possível compreender essa mescla de 
ativismo político com arte urbana, que marcou a década de 
2010, a partir da influência de dois fatos relevantes: o projeto 
Arte/Cidade, idealizado por Nelson Brissac e Agnaldo Farias, 
e as manifestações de junho de 2013.

Visando promover o debate a respeito dos formatos tra-
dicionais, em que a arte, as políticas urbanas e a arquitetura 
operam, nasce, em 1994, o projeto Arte/Cidade. Nesse, as 
dinâmicas da globalização e as ferramentas técnicas e in-
formacionais que possui cada território assumem-se como 
condicionantes da configuração espacial das metrópoles, 
tomando São Paulo como campo de experimentação. A 
iniciativa concebeu-se como uma sequência de intervenções 
artísticas em infraestruturas desativadas ou subutilizadas 
— consequentes do já referido processo de operações urba-
nas e posterior degradação de grande parte da cidade — de 
distintas regiões da capital paulista. A primeira destas, teve 
lugar no antigo Matadouro da Vila Mariana, hoje Cinemateca 
Brasileira. 

100 Locais de 
intervenção do 
projeto “Arte/
Cidade” ao longo  
das suas edições, 
São Paulo, 1994.  
© Arte/Cidade 

 101 Capa catálogo 
Intervenções 
urbanas-ArteCidade, 
Editora SESC, São 
Paulo, 2002. 
© Arte/Cidade
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importante. O número de manifestantes que tomou o espaço 
público foi histórico. Entretanto, a demanda que inicialmente 
era pela diminuição do preço do transporte público perdeu-
-se em meio a um cenário de descontentamento coletivo com 
a economia. A crise financeira desencadeou manifestações 
que culminaram em crise política. No entanto, o descrédito 
em massa no sistema político deixou um lastro sobre a forma 
de viver e ocupar a cidade e, deste modo, abriu-se uma brecha 
para a revisão da relação negligenciada entre a cidade e as 
pessoas, e as possibilidades de mudança diante disso.

Desse modo, é possível afirmar que o lastro daquele fervor 
cívico, concomitante ao artístico-cultural28, foi um fator 
fundamental para que projetos como Ouvidor 63, nascessem. 
Uma ocupação que, assim como outras na região central da 
cidade, descobriram nas práticas artísticas colaborativas 
um articulador de conquistas espaciais. Isso no intuito de 
reivindicar, de forma consciente ou não, o Direito à Cidade29 
(Campbell, 2015). 

Se bem a Ocupação Artística Ouvidor 63 é singular em 
seu contexto dado seu caráter híbrido, cabe revisar, nesse 
momento da pesquisa, alguns casos contemporâneos e de 
qualidades semelhantes. Ainda que resultantes de interven-
ções pontuais em áreas previamente ocupadas e, portanto, 
funcional e simbolicamente ativas, os exemplos a continua-
ção se caracterizam, ao igual que o Ouvidor 63, pelo diálogo 
entre o fazer artístico e uso de moradia. Trata-se das interven-
ções de coletivos na Ocupação Prestes Maia em 2003 e mais 
recentemente, em 2018 a inauguração da Galeria Reocupa na 
Ocupação 9 de Julho.  

O projeto de arte contemporânea na Ocupação Prestes 
Maia, foi um dos precursores na utilização da arte como via 
para problematizar a realidade em torno das ocupações de 
moradia em São Paulo. Mediante trabalhos de sítio especí-
ficos em diálogo com a vida cotidiana em coletividade, as 
obras desenvolvidas por diversos coletivos e agentes culturais 
exploravam as subjetividades e afetos observados pelos ar-
tistas no convívio com moradores e moradoras do prédio até 
2007, quando estes foram despejados. Infeliz desfecho que a 
comunidade do Ouvidor 63 tem conseguido driblar até agora.

Ao apresentar a proposta de publicação sobre o que foi 
a experiência multidisciplinar na Prestes Maia, os artistas 
e autores Eduardo Verderame e Túlio Tavares (2010, 26 de 
agosto) constatam:

Desvenda-se, então, a impor-
tante contribuição que fez o Arte/
Cidade no diálogo entre uma dis-
ciplina tradicionalmente restrita 
ao campo institucional e o espaço 
público, principalmente ao trazer 
críticas em torno ao negligencia-
mento das relações de escalas, 
usos, agentes e objetos urbanos, 
do mesmo modo que o fizeram 
os coletivos artivistas27 dos anos 
1980, como o já mencionado Grupo 
3NÓS3. Intelectuais, pessoas liga-
das às ciências humanas e curiosos 
transeuntes foram partícipes de 
novas formas de entender a cidade 
em sua qualidade de lugar habitável 
e debatível. 

No entanto, enquanto as ope-
rações aqui referidas aconteciam 
pela inquietação de grupos especí-
ficos, — ora como “eventos-surpresa” (Fabris, 2017, p. 21), ora 
como projetos advertidos — para a população em geral, São 
Paulo ainda era percebida como pano de fundo ao qual era 
melhor não olhar, nem se envolver: lugar de passagem entre 
um recinto privado e outro. Essa lógica, alicerçada pela ânsia 
desenvolvimentista das metrópoles latino-americanas em 
transição democrática, assumia a cidade mais como centro 
produtivo de atividades ligadas ao comércio, à indústria e ao 
turismo do que como espaço de expressão cidadã, perma-
nência ou afeto. Se comparada com a era da contracultura 
tropicalista, a São Paulo dos anos 1980 e 1990 parecia ador-
mecida, morna. Até que uma conjunção de fatores sociopolí-
ticos fez a bolha estourar. 

O movimento de ocupação plural que rompeu com a 
inércia urbana que, no contexto nacional, caracterizou a 
passagem do século XX para XXI, despontou numa revolta 
civil generalizada, ou como diria Guilherme Wisnik (2013), 
como “grandes insurgências populares na rua, em nome 
de causas cidadãs e políticas” (02:02). Tal onda de ativismo 
urbano encontra seu marco referencial nas jornadas de junho 
de 2013. Nesse ano, diversos protestos tomaram as ruas de 
São Paulo e de outras cidades brasileiras de papel político 

 102 Intervenção da artsita 
Carmela Gross no Matadouro 
da Vila Mariana, São Paulo, 
1994. © Arte/Cidade

27.Neologismo léxico o 
qual provém da junção das 
palavras “artista” e “activista”. 
Mais informações em: 
TANNUS, L., 3NÓS3 e a arte 
clandestina. Centro Cultural 
São Paulo. Disponível em: 
http://centrocultural.sp.gov.
br/2020/03/11/3nos3-e-a-arte-
clandestina/ 

28. Destacam também 
iniciativas colaborativas como 
“A Batata Precisa de Você”, 
Movimento Parque Augusta, 
ocupações na Praça Roosevelt 
e as festas em espaços 
abandonados, “Voodoohop”.

 29. Conceito criado em 1968 
pelo filósofo e sociólogo 
francês Henri Lefèbvre, 
que o define como o direito 
à liberdade de acesso aos 
recursos urbanos de forma 
democrática, assim como 
o direito ao exercício de um 
poder coletivo para remodelar 
os processos de urbanização.
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Refletindo sobre a proposta 
da galeria, a artista e professora da 
FAU-USP Giselle Beiguelman (2018) 
explica:

A galeria Reocupa é um projeto artístico 
que visa colaborar para o posicionamento da 
Ocupação 9 de julho como uma referência para 
a discussão e reflexão sobre a cultura, a cidade, e 
a sociedade contemporânea. A gestão […] é com-
partilhada entre artistas, curadores, arquitetos e 
gestores culturais que já atuam em parceria com 
os moradores de ocupação. A ideia é que a galeria 
Reocupa, funcione como um atrator entre diversos 
atores do circuito da arte e como um instrumento de 
construção e articulação entre o meio artístico, os 
moradores da ocupação e a população do centro de 
São Paulo. (1:15)

Tendo analisado o caso da II 
Bienal de Artes do Ouvidor 63 ao 
lado desses dois últimos exemplos, 
é plausível corroborar a capacidade, 
tanto do exercício como da difusão do 

trabalho artístico praticado em situações socioeconômicas 
vulneráveis, como instrumento para a introdução dessas 
questões num meio mais amplo de discussão. E, se correta-
mente difundido e articulado, esse tipo de produção pode 
fortalecer a afirmação de grupos socialmente invisibilizados 
—como é o caso de moradoras e moradores de ocupações 
no contexto local — nos circuitos de poder. No entanto, é 
importante destacar que, no caso da Galeria Reocupa, a sua 
solidez enquanto espaço cultural tem direta relação com a 
gestão compartilhada — em sua maioria, em mãos de agentes 
externos à ocupação e atuantes na área das artes — sob a que 
opera. Essa dinâmica está ancorada no alto nível de articu-
lação política que a Ocupação 9 de Julho tem construído ao 
longo da sua existência, onde o direcionamento mediante as 
pautas de uma organização com claras lideranças, tem sido 
fundamental, porém visivelmente hierarquizado. 

Os momentos registrados nesse volume correspondem ao início do 
movimento artístico em 2003 onde uma grande exposição elaborada 
junto aos moradores ocupou os as duas e imensas torres da ocupação, 
dentro e fora das casas e sua organização posterior, mais articulada 
na busca de conquistas sociais. 
             […] com cerca de 2500 pessoas distribuídas em 468 famílias 
vindas de diversos estados e países, foi assunto de estudos e teses por 
sua natureza híbrida de artistas, ativistas, moradores e movimento 
social, que soube utilizar-se das estratégias midiáticas disponíveis.

De frente à Avenida 9 de Julho, 
no saguão da ocupação que leva o 
mesmo nome, localiza-se a Galeria 
Reocupa. Inaugurada após um 
longo processo de resistência e 
conquista territorial coletiva, esta 
iniciativa artística veio a reafirmar 
a presença de centenas de famílias 
que há anos outorgam uma função 
social àquele prédio, atual proprie-
dade do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). Do mesmo modo, 
solidificou o compromisso em 
torno à socialização das atividades 
ali praticadas, neste caso especí-
fico, em associação com agentes 
culturais externos que aderiram aos 
movimentos de luta por moradia. 

 Comandada pelo do MSTC 
(Movimento Sem Teto Do Centro), 
com a moradora Carmen Silva na 
liderança, a Ocupação 9 de Julho e 
seus colaboradores decidiram abrir 
em 2018 o projeto de espaço expo-
sitivo permanente. Assim, a Galeria Reocupa foi inaugurada 
com a exposição de Nelson Felix, intitulada “Esquizofrenia da 
forma e do êxtase”. Assim como a II Bienal de Arte do Ouvidor 
63, a produção do artista dialoga com a 33ª Bienal de São 
Paulo que acontecia concomitantemente. A série de trabalhos 
de sítio específico desenvolvidos por Felix, completavam-se 
na mostra nacional do evento intitulado “Afinidades afetivas”, 
ao interior do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer. 

103 Imagens do Frente 3 
de Fevereiro, Ocupação 
Prestes Maia, São Paulo, 
2010. © Antônio Brasiliano

104 Instalação do artista 
Nelson Felix na Galeria 
Reocupa, Ocupação 9 de 
Julho, São Paulo, 2018.  
© Desvirtualia
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2.3  DIÁLOGOS ENTRE 
ACERTOS E ERROS

Não se trata de concordar […], a questão da rede consiste em achar 
uma forma de associação em torno de alguns objetivos, embora os 
meios e as tecnologias sejam diferentes.  
           Trata-se de exemplos de dispositivos que possibilitem uma 
articulação de um novo tipo; dispositivos que permitem criar tanto 
estruturas de defesa, quanto estruturas mais ofensivas; dispositivos 
que permitem criar aberturas e contatos, impossíveis de serem 
realizados de forma isolada. (Guattari & Rolnik, 2005 p.144-145)

A importância da construção de redes colaborativas para a 
fundação de movimentos insurgentes traz à tona a diversida-
de de formatos e resultados possíveis dentro de uma organi-
zação não vertical. Características próprias da já referida ideia 
de rizoma, sistema que, lembremos, ilustra a maneira como 
opera a micropolítica. Contudo, para que a estrutura rizo-
mática aponte verdadeiramente a complementaridade dos 
diversos agentes envolvidos, essa deve considerar o fortale-
cimento interno dos indivíduos e seus vínculos. Coesão esta, 
que posteriormente precisará de uma certa folga para revisar 
coletivamente os objetivos ou perguntas que forem surgindo 
nesse intenso processo de troca, bem como do estabeleci-
mento de eixos que possam direcionar de forma dinâmica a 

evolução de elementos tão heterogêneos. 
Desde essa perspectiva e voltando ao objeto de estudo, 

lembramos que foi por meio da II Bienal de Artes que o Ou-
vidor 63 pôs à prova a sua capacidade de organização interna, 
assim como algumas conexões de com esferas institucionais. 

Exemplo dessa última, a 
já mencionada associação 
articulada com a marca 
Red Bull que contribuiu 
para a realização da mostra 
através de um modesto au-
xílio econômico e de apoio 
infraestrutural. Entretanto, 
a parceria viu-se atraves-
sada por contradições 
no interior a ocupação, 
conflitos de interesses e 
condições de intercâmbio 
pouco esclarecidas entre 
o coletivo e a marca. Esse 
patrocínio, ao mesmo 

tempo que  trouxe notoriedade à existência do Ouvidor 63 e 
seus artistas, provocou o rompimento de relações de confian-
ça entre a organização e o resto dos moradores, além de favo-
recer, no curto prazo, apenas uma parcela dessa comunidade. 
Uma situação que foi na contramão do processo de evolução 
saudável em coletividade que a equipe organizadora da II 
Bienal almejava para esse espaço.  

Contudo, essa primeira instância de colaboração entre 
a sede cultural da Red Bull e o Ouvidor 63 derivou em outras 
posteriores, mais favoráveis. A primeira destas, foi o convite 
realizado por Sofia Borges a um artista da ocupação, Eduardo 
Araújo (DUDUX), para participar da 33ª Bienal de São Paulo, 
onde Borges participou da curadoria. Araújo, foi chamado 
para realizar uma performance em diálogo com a instalação 
“A infinita história das coisas ou o fim da tragédia do um”. A 
ação consistia em intervir o térreo do Pavilhão Ciccillo Ma-
tarazzo com a presença de uma massa de corpos maleáveis e 
sem rosto, cujas múltiplas articulações em forma de úlceras 
suspensas se confundiam entre si e com a materialidade das 
obras previamente instalada por Borges, como que evocando 
um processo de fagocitação mútua entre o espaço e os artis-
tas. O trabalho do então morador do 8º andar do Ouvidor 63, 

105 Trabalho “Pelo 
buraco da fechadura 
há...” de artistas do 8º 
andar do Ouvidor 63 na 
Red Bull Station, São 
Paulo, 2018. © Paula 
Monroy
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instituições pode contribuir midiática e financeiramente, 
mas manifesta recusas e uma postura defensiva diante das 
possíveis consequências deste tipo de intercâmbio, como a 
cooptação do imaginário linguístico e visual em torno de que 
significa habitar e produzir em uma ocupação de caráter cul-
tural. As deformações, como a banalização da arte dissidente 
para ser explorada como arte cool, outsider e todo o que o 
merchandising possa fazer render, é mais uma decorrência 
plausível deste processo de negociação. 

Nesse cenário de paradoxos, é possível afirmar que as 
produções realizadas na II Bienal de Artes do Ouvidor 63 
operam numa área cinzenta. Contudo, esses trabalhos têm 
muito mais a ver com um processo de resistência política em 
um país extremamente desigual — entendendo a arte como 
ferramenta de luta — do que com um produto final, que possa 
se tornar mercadoria para museus e galerias. Talvez seja na 
combinação de esferas que este tipo de produções encontra 
as oportunidades e lugares que busca. São ações, performan-
ces e exercícios imagéticos que viabilizam as implicâncias de 
desenvolver um evento cultural desta envergadura por pesso-
as que se localizam no trânsito entre o que está dentro e o que 
está fora do sistema, para poder gradativamente modificá-lo. 

Aprofundando na capacidade de mudança social que 
certas abordagens artísticas suscitam, vale analisar esse 
ponto em relação a um fenômeno tão comum no contexto 
contemporâneo, como é o de disseminação e produção de 
imagens. As representações visuais e seus significados são 
definidos pela memória e o repertório cultural de quem as 
percebe, mas também pelo veículo que as faz circular. Esse 
tipo de deslocamento de significados é algo que chama a 
atenção do artista chileno Alfredo Jaar. Para ele, a arte opera 
como ferramenta de mudança paradigmática, tendo isso não 
apenas como função mas como dever perante à sociedade, 
em que tecnologias e poderes governamentais disputam os 
espaços de controle. 

No contexto atual, a proliferação de ondas neofascistas se 
depara com movimentos civis que espontânea ou organiza-
damente atuam no espaço urbano. Há reações cada vez mais 
frequentes às medidas opressivas do conservadorismo que, 
embora historicamente presente, hoje se impõe de forma 
escancarada nas Américas. É nesse embate que Jaar acredita 
que a criatividade artística tem muito a contribuir, particu-
larmente por meio do manejo das novas mídias. Instâncias 

em parceria com os artistas Anna Leite, Renan Soares, Rober-
ta Uiop (Grupo Pineal), foi criado exclusivamente para aquela 
instância, porém tinha relação direta com as produções de 
Araújo no âmbito da II Bienal da ocupação, que ocorria para-
lelamente. 

A segunda parceria decorrente da realizada com a Red 
Bull Station aconteceu em 2019. Nesse ano, surgiu um convite 
por parte da equipe curatorial do Centro Cultural São Paulo 
(CCSP) para que um grupo de moradores fizesse parte de 
uma exposição coletiva. Apesar do empenho no processo de 
produção de obras de Alexa Gomes, Moara Brasil e outras 
artistas do Ouvidor 63 para essa instância, o convite acabou 
não se consumando devido a uma situação de insuficiência 
de recursos, que essa e outras instituições culturais de caráter 
público vinham enfrentando nos últimos tempos.   

Neste contexto, vale destacar que as parcerias aqui referi-
das foram estabelecidas por meio de um processo intrincado: 
a comunidade do Ouvidor 63 reconhece que o diálogo com 

106 Intervenção 
performatica  de artista 
do Ouvidor 63 e equipe 
na 33ª Bienal de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 
© Grupo Pineal
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de diálogo abertas, exercícios de representação que circulam 
pela internet e ações de denúncia no espaço informacional 
são algumas das ferramentas citadas pelo artista capazes de 
articular contrarrespostas que transitem da micro à macro 
política, do afeto individual à ação em massa (Jaar, 2020).

Nessa perspectiva, é claro que há uma grande responsa-
bilidade do espectador no processo de dissidência, mas essa 
responsabilidade está atrelada ao seu nível de engajamento 
que, em última análise, pode ser nenhum. Segundo Jaar, o 
compromisso da audiência deve ser ativado pelo trabalho do 
artista, pois, na visão dele, a arte consiste em poder comuni-
car bilateralmente:

“[Comunicação] não significa apenas enviar uma mensagem. […] 
Há comunicação quando há uma resposta. Sem resposta, não há 
comunicação. E esse é o erro que a maioria dos artistas comete; pois 
acham que ao colocar “algo” no mundo estão automaticamente 
comunicando. […] Por tanto, esse é o problema que explica a brecha 
gigantesca que existe entre a arte contemporânea e o público. […] 
Quando o artista se proponha a comunicar e integrar no seu projeto 
elementos de comunicação responsável […] a audiência irá respon-
der”. (1:30:40) 

É sob essa ótica que o modo como a II Bienal de Artes se 
posiciona no espaço urbano e no tecnocosmos30 da mídia 
local lhe outorga a condição comunicadora, levantando e 
recebendo questionamentos. Trata-se de uma iniciativa 
artística que, apesar dos acertos e erros no processo, adquire 
força revolucionária a partir do momento que contesta a 
indústria cultural e o direito urbano para ampliar o acesso 
à arte e aproximá-la da vida cotidiana. Ou seja, são pessoas 
que, em situações de ilegalidade e criminalização, continuam 
produzindo e ocupando. O impacto sócio-político inerente 
aos movimentos de ocupação, bem como a resiliência diante 
das limitações discursivas de uma prática autodidata, fazem 
refletir sobre o valor desse projeto e espaço dentro de um con-
texto que tenta permanentemente fazê-lo desaparecer. Eis a 
sua insurgência.

Legal ou ilegal, erudita ou autodidata, a Ocupação Artís-
tica Ouvidor 63, por meio da sua II Bienal, apresenta-se como 
uma alternativa para contribuir tanto em relação à função 
social ativa a um imóvel desocupado, como com novos 
modos de produção e intercâmbio de conhecimento, em um 

contexto de desigualdade social, ambiguidades legais e incer-
tezas a respeito do porvir do fazer artístico nacional31. 

No entanto, ao analisar a maneira como o projeto se 
articula à luz da previamente citada estrutura rizomática, ou 
seja, como organização descentralizada que favorece o sur-
gimento de um “metabolismo de mudança na percepção das 
situações, que eventualmente possa, inclusive, se desdobrar 
em alianças” (Guattari & Rolnik 2016, p.146), como campo 
em que essas distintas forças encontram-se no processo de 
identificação e produção cultural, é preciso destacar que 
no caso da II Bienal de Artes Ouvidor 63, esse modelo ainda 
opera de maneira deficiente. Isso acontece porque, embora a 
dinâmica de autogestão identificada no objeto possa ser asso-
ciada às rachaduras espaciais próprias do rizoma, e que ar-
tistas e obras aqui produzidas enviem suas mensagens para o 
mundo obtendo respostas, esse diálogo não necessariamente 
acontece ao interior da ocupação. Aqui, os elos se encontram 
debilitados e, por vezes, se desmancham.

Portanto, para que o modelo rizomático seja proveitoso 
no âmbito do Ouvidor 63, é indispensável estabelecer, não 
hierarquias, mas dispositivos guia que atuem de forma in-
tegral ao interior da ocupação. Isso propiciará uma melhor 
organização e instrumentalização dos interesses e aptidões 
de moradoras e moradores, tanto no sentido interno, como 
frente às instâncias que possam afetar a existência e evolução 
desse espaço. Ao mesmo tempo, essa estrutura não hierár-
quica deve propiciar não apenas o acesso à informação, mas a 
formação permanente de quem a acessa, de modo que possa 
se tornar conhecimento. Em síntese, educação, condições 
sociais mínimas e papéis claros são fundamentais para ga-
rantir a participação total de uma comunidade em instâncias 
colaborativas que vão para além da sua própria sobrevivência, 
como seria um projeto artístico-cultural autogerido. 

30. Termo utilizado por 
Milton Santos que, através da 
releitura do pensamento de J. 
Frades (1992), o define como 
um meio científico, técnico 
e informacional sem lugar 
geográfico específico, próprio 
dos espaços globalizados.  

31. Desde o golpe de Estado 
realizado contra a Presidenta 
Dilma Rousseff em 2016 
até o atual governo de Jair 
Bolsonaro 2019, o Ministério 
da Cultura do Brasil tem 
passado por processos de 
desinvestimento progressivo, 
censura de conteúdos, até sua 
própria supressão, passando 
da categoria de “Ministério” 
à “Secretaria Especial da 
Cultura”, órgão dependente do 
Ministério da Cidadania.  
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III.  ESPAÇOS 
DE 
LEGITIMAÇÃO,
  ESPAÇOS 
 DE 
NEGOCIAÇÃO
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Com base no mapeamento de ações e 
atores apresentado no primeiro capítulo 
da pesquisa, e analisada no segundo a 
questão da insurgência no campo legal, 
cultural e urbano própria dos modos 
de produção artística e espacial do caso 
de estudo e fenômenos similares, este 
último irá aprofundar nas instâncias 
em que tais práticas permeiam o campo 
institucional. Iluminado pela chave 
de pensamento de autores nacionais e 
internacionais após visitas realizadas 
ao Brasil, o subcapítulo a continuação 
busca explicar como mecanismos que 
transitam entre o hackeo e o consenso 
—identificáveis na arte popular de 
caráter contestatório — operam em 
contextos hegemônicos, tendo como 
pano de fundo trabalhos elaborados 
durante a II Bienal de Artes Ouvidor 63.

107 Artistas do Ouvidor 63 
em meio aos reparativos da 
performance “Bixa- Travesti, 
o direito de se amar”, 
São Paulo, 2018. © Rose 
Steinmetz 
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3.1  A GAMBIARRA E O 
MARGINAL NA ARTE

Como foi apontado nos capítulos anteriores, o projeto da II 
Bienal de Artes Ouvidor 63 concretizou-se graças à articula-
ção de uma rede horizontal em um contexto adverso e atra-
vessado por diferentes episódios. O incêndio da ocupação 
vizinha no edifício Wilton Paes de Almeida, duas ameaças de 
reintegração de posse, problemas de comunicação interna e 
recursos econômicos insuficientes destacam-se dentre esses 
acontecimentos. Diversos agentes culturais e da sociedade 
civil colaboraram com seus recursos para que o evento exis-
tisse. Entretanto, estas colaborações foram, em sua maioria, 
de caráter pontual para esse projeto.  

Ao refletirmos sobre como a estrutura rizomática opera 
desde sua incompletude, na comunidade do Ouvidor 63 — 
onde as pautas comuns e dispositivos que devem conduzir 
minimamente relações descentralizadas, não são estabe-
lecidos de forma clara ou revisados —, aparecem possíveis 
hipóteses e questionamentos. Ao invés das conexões fluidas 
entre heterogeneidades que facilitam múltiplos tipos de troca 
nutritiva, propostas no modelo de Deleuze e Guattari (2012), 
encontramos pontos que emitem informação, mas que não 
necessariamente se comunicam, nem conseguem se localizar 

nessa teia. Mas, se a incapacidade de identificar qual é o lugar 
de onde se opera é, na realidade, uma concreta assimetria 
velada em relação ao outro? 

Numa abordagem ofensiva, o historiador e antropólogo 
francês Michel de Certeau (1980) estabelece que existiriam 
duas maneiras possíveis para atuar no espaço, inclusive 
quando não há uma noção clara de domínio em relação a ele. 
Essas, estariam definidas pelos recursos e movimentos que 
se têm disponíveis: a estratégia e a tática. Por um lado, a es-
tratégia pode ser entendida como uma operação que produz, 
mapeia e se impõe no lugar, com intuito de conquistá-lo, 
articulando, dessa forma, um conjunto de forças desde uma 
posição de poder. Trata-se de uma ação calculada com pers-
pectiva de distância que permite agir de forma antecipada no 
espaço do outro. Já a tática é uma ação afastada do controle, 
que não busca definir o lugar, apenas manipulá-lo. É um golpe 
que surpreende, uma vez que tem mapeadas as brechas que 
facilitam um ataque. Sem os meios suficientes para ter visão 
distanciada nem lugar próprio, a tática aproveita-se de ocasi-
ões para transformar uma situação desfavorável em benéfica. 
O fato de operar desde o não-lugar lhe permite mobilidade, 
autonomia e, desse modo, “estar onde ninguém espera. É 
astúcia” (op. cit p.101). de Certeau desenvolve esta análise 
após trabalhar interdisciplinarmente na América Latina, 
especialmente com a cultura brasileira. É nessa perspectiva 
que se propõe aqui entender o projeto da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63: como uma série de táticas que alimentaram uma 
ideia ou “desejo” de estratégia, na medida que as condições o 
permitiram.

Voltando a Guatarri e Rolnik (2016) e à micropolítica 
como dinâmica que opera desde a formação do desejo no 
campo social nos diferentes modos de organização, observa-
-se que os autores exploram posições e níveis de subjetivida-
de por meio do comportamento das lutas sociais e dos diver-
sos grupos que as compõem. E o recorte os leva a analisar a 
diferença entre “minoria” e “marginal”. Segundo Guattari, o 
primeiro conceito responderia aos grupos que, por escolha 
própria, buscam reivindicar seu papel nos valores do que é 
considerado como “maioria”. Já o segundo diz respeito às víti-
mas de uma sociedade não apenas desigual, mas totalitária. É 
tudo aquilo que não entra nas normas dominantes. 

Ainda que haja diálogos e intersecções entre ambos os 
conceitos, é desde a marginalidade onde são levantadas as 
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do empenho pela anulação das diferenças que caracteriza o 
processo de globalização neoliberal. 

Nessa dialética entre a imposição de uma cultura homo-
geneizante e a busca pela reivindicação de uma cultura local, 
existiria, segundo o crítico de arte, um intervalo de criação 
identitária que considera a relação com “o outro” como 
elemento central. Parafraseando a Édouard Glissant (2005), 
existe uma “poética da diversidade” (op. cit. p. 2) que é asso-
ciada por dos Anjos à expressão “gambiarra” — termo brasi-
leiro que se refere ao ato de construir uma solução ou disposi-
tivo improvisado para dar solução a uma situação adversa do 
cotidiano. Nas palavras dele, a arte gambiarra responderia a

Produções culturais e artísticas híbridas que são geradas desde 
um determinado lugar, como modos de posicionar-se frente ao 
processo de homogeneização simbólica em curso. Produções que, por 
conta da natureza movente e conflituosa das relações que as fundam, 
não promovem a completa fusão entre os variados elementos que 
as compõem, apresentando, de maneira simultânea e não hierar-
quizada, traços de formações culturais herdadas e de outras que, 
construídas na esfera cultural dominante, supostamente as acuam. 
(op. cit., p. 4)

Assim, trabalhos de 
estética improvisada e 
aparentemente inapro-
veitável enquanto bem de 
mercadoria começam a se 
tornar atrativos para a esfera 
cultural dominante no início 
de 1980, consagrando-se 
nos anos 2000. Isso, a partir 
do momento em as produ-
ções começam a circular em 
publicações e textos críticos 
elaborados nos centros 
estrangeiros hegemônicos 
de legitimação artística. 
dos Anjos aponta o caso de 

artistas como Cildo Meireles, Tunga — cujas carreiras deco-
laram entre 1970 y 1980 — e posteriormente Ernesto Neto, 
Jac Leirner e Rosângela Rennó, entre tantos outros de renome 
internacional.

problemáticas sociais mais urgentes, questionando o statu 
quo de determinados contextos a fim de modificá-los. Quem 
é marginal não possui uma fórmula nem os meios suficientes 
para criar uma nova ordem, mas é capaz de “levar em conta 
o problema da subjetividade inconsciente no campo social, 
sem o qual se deixaria escapar o principal fator da crise e o im-
passe em que nossas sociedades são fundadas” (op.cit, p.144). 
Portanto, mediante essa abordagem teórica, pode-se afirmar 
que o lugar desde onde agem os moradores da Ocupação 
Artística Ouvidor 63 e, consequentemente, a II Bienal é o do 
marginal. Porque, embora o ato de ocupar um imóvel abando-
nado ou de montar uma exposição de arte dissidente que se 
filtra na instituição sejam de atos de escolha, o que a perma-
nência destes corpos naqueles lugares pretende é visibilizar 
a precariedade à qual todos seus moradores estão sujeitos, 
involuntariamente. Subjetividades heterogêneas, em perma-
nente conflito e dadas sob condições sociais negligenciadas, 
que ao serem performadas em espaço de visibilidade, podem 
subverter algumas das disparidades às que estão sujeitas. Seja 
mediante o hackeo, seja mediante negociação.  

Ao aprofundarmos a discussão sobre o “lugar” difuso 
— ou não-lugar — do marginal em relação à arte contempo-
rânea, especificamente no conjunto de códigos e valores que 
definem e fazem circular o que entra na categoria de “obra”, 
é importante entender o campo da arte não como um algo 
estático, mas como uma experiência complexa, apresentada 
como “proposições materiais que providenciam problemas 
onde eles não existiam” (Tiburi, 2017, p.28), ou não eram visí-
veis. Artistas convivem com as problemáticas que os cercam. 
Essas problemáticas são observadas e logo traduzidas em 
forma de trabalhos para, na melhor das hipóteses, serem 
debatidas amplamente, fora do espaço do ateliê. 

Ao analisar o contexto nacional, o crítico de arte Moacir 
dos Anjos (2007) afirma que a mais recente produção artística 
brasileira é elaborada em um ambiente de “hibridez social” 
resultante da forte internacionalização que impulsiona o pen-
samento neoliberal nos dias de hoje. Na visão do autor, falar 
hoje em “arte contemporânea brasileira” pressupõe reconhe-
cer uma identidade local dentro de um contexto de fronteiras 
cada vez mais fluidas. Significa também, admitir que existe 
uma força de reação que é concomitante a uma adaptação 
por parte das culturas não hegemônicas — como é o caso do 
Brasil em relação à Europa e aos Estados Unidos — diante 

108 “Inserções em 
circuitos ideológicos. 
Projeto Coca-Cola”, 
do artista Cildo 
Meireles, 1970. © Daros 
Latinamerica Collection
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que tende a apagar as distinções e pluralidades culturais 
inerentes às nossas latitudes colonizadas. 

A ação de trampolinagem diante do que supostamente 
deveria ser descartado é o que de Certeau define como “tra-
balho da sucata” (op. cit.,p.92). Segundo o filósofo francês, o 
trabalho da sucata corresponde à reintrodução da produção 
popular, do material de resíduo dentro do sistema industrial 
vigente, isto é, na ordem que a recusa. Uma narrativa visível 
nas produções da II Bienal de Artes Ouvidor 63, trabalhos 
que, aos poucos, foram se infiltrando em estabelecimentos 
culturais. 

Como primeiro exemplo desta forma de inserção, en-
contramos o trabalho realizado por Alexa Gomes e equipe, 
previamente aqui apresentado, “Da ponte pra cá”. Ao per-
formar a passagem do marginal para o cerne institucional, 
Gomes aposta na literalidade e no simbolismo. Mediante a 
elaboração de um cortejo que se desloca do edifício da ocu-
pação até o do centro cultural, os artistas utilizaram-se de 
latas de bebida descartadas, além de penas e asas — ícones 
que a marca Red Bull utiliza como estratégia de marketing—, 
para a fabricação das indumentárias. Desse modo, além de 
atravessar limites físicos entre ambos mundos, o “fosco” e 
o “brilhante”, toma-se emprestada a linguagem visual e o 
material de um bem de consumo para sua ressignificação em 
forma de obra de arte.  

Um segundo exemplo de releitura do descarte ou do que 
se tornou popularmente trivial para ser introduzido em luga-
res de fruição artística é a ocupação de sítio específico “Exer-
cício de fé”, de Luís Só. Uma vez dentro e habitando tempo-
rariamente uma galeria de arte, o artista morador do Ouvidor 
63 vale-se de diversos elementos do mainstream para ironizar 
clichês da cultura de massas. Assim, são graciosamente 
manipulados brinquedos e cores chamativas, trechos de 
canções do gênero MPB (Música Popular Brasileira), frases 
que aludem ao formato tradicional familiar, ou até o famoso 
slogan publicitário “just do it”, da marca esportiva Nike, asso-
ciado a uma garrafa de álcool. A instalação e seus paradoxos 
foram sendo construídos espontaneamente durante sua 
exposição. Desse modo, “Exercício de fé” propõe-se questio-
nar a inércia de consumo diante dos processos de produção, 
sejam estes artísticos ou industriais. Isso sem precisar recuar 
e desde um lugar que não é o próprio. Manifestação absoluta-
mente tática. 

Paralelamente à análise elaborada por dos Anjos, é pos-
sível revisar a leitura sobre a “reapropriação” de recursos 
culturais de origens heterogêneas de Guattari (2016), que cita 
o exemplo do Candomblé, no Brasil. A mescla religiosa que 
comumente é considerada como recuperação de um algo do 
passado por parte de quem é dominado, na verdade teria mais 
relação com a invenção criativa de “um algo novo” (p.90) 
num cenário capitalista como o nosso. Deste modo, tanto 
a ideia de reapropriação elaborada por Félix Guattari como 
a “arte gambiarra”, de Moacir dos Anjos, parecem dialogar 
com a perspectiva de “uso popular das culturas impostas” ou 
de “viver no campo do outro” de Michel de Certeau (1980). 
Todas essas são operações astutas que se opõem à assimila-
ção passiva de um sistema, linguagem ou ordem hegemônica      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109, 110 Performance 
“Da ponte pra cá” de 
Alexa Gomes e equipe, 
Passarela do Piques, 
São Paulo, 2018. © Rose 
Steinmetz 
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O desvio da 
ordem das coisas 
para fins táticos que 
ao marginal auxiliam 
provocaria segundo 
de Certeau, uma 
transgressão no 
modelo capitalista 
— numa lógica em 
que todo movimento 
possui um custo 
e um lucro em si 

mesmo —  possível apenas por meio de uma “hábil utilização 
do tempo, [...] e também dos jogos que introduz nas funda-
ções de um poder” (1980, p. 102). O que é visto como desper-
dício, se transforma em uma “economia do dom”(1980, p.88) 
inerente à cultura popular. A estética da sucata e os mecanis-
mos táticos significam operar nas fissuras, ganhar espaço e 
trazer para o centro o que se relegou à periferia. 

Ao revisar os trabalhos de artistas que não os da equipe 
organizacional, ou seja, colaboradores da II Bienal de Artes do 
Ouvidor, surge um terceiro caso cuja estética e poética táticas 
merecem destaque. Trata-se da performance “Afro/LGBT” 
desenvolvida por Raphael Läz (Raphael Rezende) e seu par-
ceiro de trabalho Duda, ambos artistas trans residentes do 8º 
andar da ocupação. Apresentada no vão do Museu de Arte de 
São Paulo (MASP), a performance irrompeu sem aviso prévio 
as filas do público que esperava a abertura das portas do 

museu para a visitação da mostra 
“Histórias Afro-Atlânticas”. Com 
curadoria de Adriano Pedrosa, 
Ayrson Heráclito, Hélio Menezes, 
Lilia Schwarcz e Tomás Toledo, 
a exposição continha trabalhos 
sob a ótica do processo de diás-
pora entre o continente africano 
e o Brasil, motivado pelo regime 
escravocrata e mantido ao longo 
dos séculos no país (Museu de 
Arte de São Paulo, 2018). Contudo, 
a narrativa aqui apresentada, em 

sua maioria por curadores brancos, não era suficientemente 
representativa aos olhos de Läz. 

Afro/LGBT é uma dança entre um corpo negro que, 
amarrado pela cintura e literalmente marcado pela violência 
do branco trans, resiste a ser dominado. Fazendo uso de 
seus respectivos lugares de fala e carregando uma espécie 
de papiro cartográfico sobre o processo de colonização no 
Brasil, os artistas buscaram problematizar a efetiva repre-
sentatividade das narrativas que seriam ali expostas como 
“as oficiais”. Trata-se de uma interferência performática que, 
além de levar momentaneamente a atenção para fora do 
prédio de Lina Bo Bardi, provocou dubiedade sobre se seria 
parte da mostra ou uma ação de contra resposta a ela. 

Desta forma, observamos que, embora possa parecer 
contraditório, há um valor no fato de essa arte marginal tran-
sitar pelos espaços de legitimação manejados por atores he-

111, 112 Cartazes e 
outros objetos da 
ocupação “Exercício 
de fé”, de Luís Só, Red 
Bull Station, São Paulo, 
2018. © Paula Monroy

113, 114 Performance 
“Afro/LGBT” de Raphael 
Läz e equipe, Vão do 
MASP, 2018. © Rose 
Steinmetz 
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gemônicos. Isso se deve não apenas à possibilidade de diluir 
as fronteiras entre o campo da produção artística e a esfera 
da vida desprovida de maquiagem, mas também ao intuito de 
discutir sobre o purismo que equivocadamente busca definir 
contextos opostos, porém ambivalentes nas práticas — como 
popular/erudito, conservador/dissidente ou instituição/
ocupação. Nesse caso, os contextos opostos são exemplifi-
cados pela contraposição entre o universo institucional e o 
insurgente, porque são essas fricções e estranhamentos que 
permitirão desenhar, seja por exigência ou consenso, eventu-
ais fugas emancipatórias que possam desdobrar em inserção 
social.

Contudo, vale destacar que tanto o trabalho da sucata 
como a arte gambiarra são aqui entendidos como “metáfora 
de processos de transculturação realizados sob condições 
específicas de subordinação” (dos Anjos, 2007 p.4). Cir-
cunstâncias estas que inscrevem historicamente os traços 
culturais da América Latina diante de países do denominado 
Primeiro Mundo32. Se, por um lado, essas poéticas híbridas 
abrem uma porta para o artista marginal penetrar em um 
meio mais amplo de discussão e de valorização, ainda que de 
forma indireta, por outro, são formas de produção artística 
que existem por consequência das “inclusões e exclusões 
simbólicas” (op. cit. p.9) nos espaços de poder. De uma per-
muta sociocultural que, mais do que ambígua, é desigual. E é 
por esse motivo que as éticas e poéticas da sucata e da gam-
biarra, assim como a figura do marginal na arte, devem ser 
entendidas mais como ações de sobrevivência do que como 
estratégias ou escolhas de vida. 

Desse modo, revela-se a importância de ações claras 
— sejam educativas, institucionais ou de políticas públicas 
— que, sem interferir na naturalidade e liberdade discursiva 
destes modos alternativos de fazer e viver o trabalho artístico, 
possam contribuir ao alargamento das condições de acesso 
aos recursos culturais, sociais e econômicos, sem exclusão de 
classe, gênero ou raça. Para que a arte marginal não transmu-
te em normalização ou em apologias inúteis que perpetuem a 
precariedade na qual ela encontra sua origem. 

32. Países das regiões da 
Europa, Norte América, parte 
da Ásia e Oceania, que a razão 
de seu desenvolvimento 
econômico, tecnológico 
e social, são considerados 
dentro do contexto da 
industrialização, como 
prósperos em relação ao resto 
dos países do mundo. Este 
conceito nasce a partir da 
Guerra Fria, para diferenciar 
as nações alinhadas com o 
capitalismo das que aderiram 
ao socialismo. 
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Nesse o último subcapítulo da dissertação, pretende-se en-
tregar uma visão panorâmica das divergências e dos acordos 
que permeiam tanto o objeto de estudo, a II Bienal de Arte 
Ouvidor 63, como seu contexto, a Ocupação. Partindo da 
premissa de que os fatos que influenciaram a evolução deste 
espaço — desde seu início, em 2014, até 2019, momento em 
que essa pesquisa se encerra — não se limitam apenas ao 
marco temporal no qual se inscreve o processo de elaboração 
da II Bienal. Foram mapeados episódios dentro e além desse 
período, como o processo judicial de reintegração de posse 
atrelado ao edifício; a criação de alianças internas e externas 
entre sujeitos, ações e entidades que contornaram o projeto; 
conflitos endógenos e exógenos que o atravessaram; o desas-
tre do edifício do Largo do Paissandú, fato isolado que impac-
tou diretamente no posicionamento do grupo de ocupantes 
diante da sociedade civil e o poder público; entre outros. São 
sintomas e decorrências de um projeto artístico dissidente, 
embora gradativamente aberto ao diálogo, cuja natureza é a 
tensão entre distintas forças. 

Desta forma, o cruzamento das informações aqui apre-
sentada mediante mapeamento cartográfico, pretende 
relacionar os acontecimentos de maneira cronológica e 
responder às seguintes questões finais: Como funciona a 
Ocupação Artística Ouvidor 63 em relação ao conflito?; Pode 
ser a arte dissidente uma via efetiva na conquista de espaços 
urbanos compartilhados e para a integração de grupos sociais 
historicamente marginalizados?; De que forma as práticas 
e produções desenvolvidas no âmbito da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63 reverberam no desenrolar da ocupação do Ouvi-
dor 63 como espaço de produção?; São o objeto de estudo e 
seu contexto modelos dignos de serem replicados ou devem 
ser entendidos como fenômenos de análise?.

3.2  O LUGAR DO CONFLITO: 
UMA CRONOLOGIA
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AÇÃO JUDICIAL DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
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LAB OCUPAÇÃO #1: O 
EDITAL DA RED BULL 
STATION.

DESABAMENTO DA 
OCUPAÇÃO DO LARGO 
PAISSANDÚ.

DESENVOLVIMIENTO 
LAB OCUPAÇÃO #1 NA 
RED BULL STATION.

AMEAÇA DE CORTE DE LUZ 
NO OUVIDOR 63 POR PARTE 
DA ELETROPAULO.

Estado de São Paulo peticionou ação  TJSP nº 
1025334-69.2014.8.26.0053 de reintegração 
e manutenção da posse no ano de 2014. Desde 
então, as questões relacionadas à retirada 
policial são oriundas deste processo.

Um grupo de moradores e colaboradores do 
Ouvidor 63 utilizou, a partir de prévia seleção 
via edital, as dependência dos ateliês do 
espaço cultural Red Bull Station durante duas 
semanas. Isso foi feito a fim de desenvolver as 
estratégias e os planos de atividades que deram 
origem à segunda edição da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63, jornada que iniciaria em março com 
uma série de oficinas, festivais e bate-papos 
gratuitos e abertos ao público, para finalizar 
em setembro com a exposição dos trabalhos 
desenvolvidos ao longo desse processo. 

No dia 1 de maio, 4º aniversário da Ocupação 
Artística Ouvidor 63 e após a tragédia ocorrida 
no Largo do Paissandú, técnicos da companhia 
de eletricidade Eletropaulo chegaram nas 
dependências da ocupação para cortar a luz e 
água do prédio. “Os moradores conseguiram 
contornar o problema, mas a ameaça sobre as 
consequências que as outras ocupações de 
São Paulo sofreram após a tragédia do edifício 
que desabou, deixou todos em alerta.” Velleda, 
L. Rede Brasil Atual. Disponível em: https://bit.
ly/2Rt9B3c 

“Um incêndio de grandes proporções 
ocasionou o desabamento de um arranha-céu 
de 22 pavimentos no centro de São Paulo, 
na madrugada do dia 1ero de maio de 2018. 
Localizado no entroncamento entre a Avenida 
Rio Branco e o Largo Paissandu, próximo 
ao Vale do Anhangabaú, o edifício servira 
no passado como sede da Polícia Federal 
e estava ocupado por cerca de 90 famílias 
de um movimento de moradia.” Baratto R. 
ArchDaily, maio, 2018. Disponível em: https://
bit.ly/2R5Akng

116 Equipe organizacional em conversa com Fernando Velazquez, curador 
da Red Bull Station. © Rose Steinmetz 

118 Edifício Wilton Paes de Almeida em chamas. Imagens da PMESP via 
Twitter.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
8ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 7º andar, Centro - CEP 01501-020, Fone:
3242-2333 R2025, São Paulo-SP - E-mail: sp8faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 1025334-69.2014.8.26.0053
Classe - Assunto Reintegração / Manutenção de Posse - Posse
Requerente: Estado de São Paulo
Requerido: Ocupantes Imóvel

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudio Campos da Silva

Vistos.

Propõe o Estado de São Paulo a presente ação de reintegração de posse objetivando
o imóvel ocupado que se encontra situado á Rua do Ouvidor, 63, São Paulo, Capital.

Afirma que a ocupação se deu no dia 01 de maio de 2014.

Requer a concessão de liminar para a imediata reintegração de posse.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Nos termos do disposto no artigo 183, parágrafo 3o, da Constituição Federal c.c.
artigo 102 do Código Civil são insuscetíveis de usucapião, não podendo, pois, ser objeto de posse
(posse "ad usucpionem") e suas respectivas formas de defesa (posse "ad interdicta").

Tratando-se de bem público e sendo certo que a turbação se deu em menos de "ano
e dia", é de rigor a imediata reintegração da autora na posse do imóvel.

Defiro, pois, o pedido liminar de reintegração de posse.

Expeça-se, pois, mandado de reintegração de posse e citação dos ocupantes do
imóvel objeto da ação.

Intime-se.

São Paulo, 24 de junho de 2014.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
8ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 7º andar, Centro - CEP 01501-020, Fone:
3242-2333 R2025, São Paulo-SP - E-mail: sp8faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 1025334-69.2014.8.26.0053
Classe - Assunto Reintegração / Manutenção de Posse - Posse
Requerente: Estado de São Paulo
Requerido: Ocupantes Imóvel

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudio Campos da Silva

Vistos.

Propõe o Estado de São Paulo a presente ação de reintegração de posse objetivando
o imóvel ocupado que se encontra situado á Rua do Ouvidor, 63, São Paulo, Capital.

Afirma que a ocupação se deu no dia 01 de maio de 2014.

Requer a concessão de liminar para a imediata reintegração de posse.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Nos termos do disposto no artigo 183, parágrafo 3o, da Constituição Federal c.c.
artigo 102 do Código Civil são insuscetíveis de usucapião, não podendo, pois, ser objeto de posse
(posse "ad usucpionem") e suas respectivas formas de defesa (posse "ad interdicta").

Tratando-se de bem público e sendo certo que a turbação se deu em menos de "ano
e dia", é de rigor a imediata reintegração da autora na posse do imóvel.

Defiro, pois, o pedido liminar de reintegração de posse.

Expeça-se, pois, mandado de reintegração de posse e citação dos ocupantes do
imóvel objeto da ação.

Intime-se.

São Paulo, 24 de junho de 2014.
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aliança interna

aliança poder público

aliança com o privado

vínculo decorrente

conflito interno

conflito poder público

confito com o privado

fato externo

legenda:

115 Copia do docuemento do processo nº 1025334-69.2014.8.26.0053. 24 
de junho de 2014. Fonte: Tribunal de Justicia de São Paulo.

117 Flávia Redivo do Coletivo Ouvidor 63 durante encerramento da 
OCUPAÇÃO #1. Via Red Bull Station. © Felipe Gabriel

119 Técnicos da Electropaulo e oficiais da PM na rua do Ouvidor. 
 © Arquivo Ouvidor 63

A parceria entre a marca de bebidas 
energéticas Red Bull e a ocupação 
Ouvidor 63 começa a gerar os primeiros 
questionamentos por parte de certos 
grupos internos do Ouvidor 63.
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“Após o incêndio e desabamento da Ocupação 
do Largo Paissandú, as ocupações do centro 
de São Paulo estão fragilizadas e sob ameaça. 
Na manhã seguinte ao incêndio, técnicos 
da Eletropaulo vieram para desligar a luz 
do prédio. [...] Soubemos pelos mesmos 
técnicos da Eletropaulo que a ordem de corte 
de luz e água veio da CDHU e incluiria todas 
as ocupações de São Paulo. Com apoio de 
amigos e colaboradores a ação foi suspensa.
Sabemos que o corte de luz e água, ainda mais 
em um feriado, é o primeiro passo para uma 
reintegração. Devido a estes acontecimentos, 
estamos começando e uma campanha em prol 
da Ocupação artística ‘Centro Cultural Ouvidor 
63’” Texto desenvolvido pelos moradores na 
descrição do evento via Facebook. Disponível 
em: t.ly/NMYNK

Autoridades da Comissão de Direitos Humanos 
e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo 
visitaram a ocupação a fim de conversar com 
os moradores e orientá-los politicamente, 
frente à situação de vulnerabilidade 
habitacional e social que todas as ocupações 
do centro de São Paulo vivenciaram após 
o desabamento da Ocupação do Largo 
Paissandú.

Encontro entre as ocupações artísticas e 
culturais do centro e das periferias, para 
debater e trocar experiências sobre a 
resistência aos ataques e à importância da 
luta pelo acesso à cultura nessa conjuntura 
de ameaças e retrocessos. Contou com 
a participação da Ocupação Quilombo 
Afroguarany, Casa Amarela, 9 de Julho, Casa 
Ecoativa, São Matheus em Movimento/ UFABC, 
FCZL Coragem, Sacolão das Artes, Coletivo 
Efeito Borboleta, Coletivo das Marias e o 
Ouvidor 63.

Participação e performance das moradoras 
com maior participação política no Ouvidor 
63, além de formarem parte da equipe 
organizacional da II Bienal de Artes. Reunião 
organizada pela Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania para discutir soluções 
que possam abater a questão de habitação 
e segregação em São Paulo. Participaram 
moradores e moradoras de ocupações, além 
de representantes de movimentos sociais.

O processo judicial nr. 1025334-
69.2014.8.26.0053, iniciado em 2014, que 
busca a reintegração de posse do imóvel 
do Ouvidor 63, ganha força após o incêndio 
da ocupação no Largo do Paissandu. Os 
moradores são intimados para sair do imóvel. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
8ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 7º andar, Centro - CEP 01501-020, Fone:
3242-2333 R2025, São Paulo-SP - E-mail: sp8faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 1025334-69.2014.8.26.0053
Classe - Assunto Reintegração / Manutenção de Posse - Posse
Requerente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Requerido: Ocupantes Imóvel e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josué Vilela Pimentel

Vistos.

Fls. 728/729. Expeça-se, conforme requerido.

Intime-se.

São Paulo, 04 de junho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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DECISÃO

Processo Digital nº: 1025334-69.2014.8.26.0053
Classe - Assunto Reintegração / Manutenção de Posse - Posse
Requerente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Requerido: Ocupantes Imóvel e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josué Vilela Pimentel

Vistos.

Fls. 728/729. Expeça-se, conforme requerido.

Intime-se.

São Paulo, 04 de junho de 2018.
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CAMPANHA 
#EUAPOIOAOKUPAOUVIDOR63

120 Imagens de divulgação via Facebook e do día do evento 
#euapoioaokupaouvidor na rua do Ouvidor. © Arquivo Ouvidor 63

122 Visita de Eduardo Suplicy e Soninha Francine visitam o Ouvidor 63.   
© Rose Steinmetz

124 Participantes do encontro no 3 º andar do prédio do Ouvidor 63.  
© Rose Steinmetz

121 Curador Agnaldo Farias, convidado, Moara Brasil e Paula Monroy 
em Laboratório de Curadoria, Red Bull Station. © Arquivo Ouvidor 63

123 Alexa Gomes, Moara Brasil e outras artistas da ocupação, junto 
do vereador Eduardo Suplicy na Audiência Pública. © Rose Steinmetz

125 Copia do documento do processo nº 1025334-69.2014.8.26.0053. 
04 de julho de 2018. Fonte: Tribunal de Justicia de São Paulo.
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CICLO DE BATE-PAPOS E 
OFICINAS MINISTRADAS 
POR ACADÊMICOS 
E PROFISSIONAIS 
CONVIDADOS(AS)

ARTISTAS DO OUVIDOR 
63 NA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO. 

MANDATO JUDICIAL 
DE INTIMAÇÃO PARA 
A REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE.

DIÁLOGO ENTRE 
OCUPAÇÕES CULTURAIS E 
ARTÍSTICAS PELO DIREITO À 
CULTURA E A MORADIA. 

 
EDUARDO SUPLICY E 
SONINHA FRANCINE 
VISITAM O OUVIDOR 63. 

Encontros ao longo do processo de 
preparação da II Bienal de Artes com 
diversos convidados das áreas de música, 
curadoria, artes visuais, fotografia e 
ativismo organizacional. São instâncias 
que despertaram interesse, ao mesmo 
tempo que estranhamento por parte dos 
moradores da ocupação. Os encontros 
foram desenvolvidos tanto ao interior 
do prédio do Ouvidor, quanto no espaço 
cultural Red Bull Station. 
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CAMPANHA APOIE A 
II BIENAL DE ARTES 
DO OUVIDOR 63 VIA 
FINANCIAMENTO 
COLETIVO. 

 
INDICAÇÃO DA II BIENAL 
DE ARTES OUVIDOR 
63 PARA O 2º PRÊMIO 
SELECT DE ARTE E 
EDUCAÇÃO.

ABERTURA DA II BIENAL 
DE ARTES OUVIDOR 
63, OUTROS MUNDOS 
POSSÍVEIS.

PERFORMANCE DE 
RAPHAEL LÄZ (RAPHAEL 
REZENDE) NO VÃO DO 
MASP. 

PATROCÍNIO POR PARTE 
DA RED BULL STATION.

CONVITE PARA ARTISTA 
DO OUVIDOR 63 
PARTICIPAR NA 33ª 
BIENAL DE SÃO PAULO.

Sob a lógica de “tudo ou nada” a meta 
da campanha buscava arrecadar R$ 
60.000,00 para o desenvolvimento de 
instalações elétricas, hidráulicas, reformas 
estruturais, pintura, compras de extintores, 
além da produção de obras, performances, 
ações relativas à bienal. Apesar dos 
esforços de divulgação via meios off-line 
e on-line, a campanha chegou arrecadar 
apenas o 4% do solicitado (R$ 2.750), 
montante insuficiente para efetivar a 
entrega de dinheiro. Mais informação em: 
t.ly/bj1E1

O projeto foi selecionado entre os primeiros 
vinte na categoria Formador. No entanto, o 
projeto do Ouvidor 63 não chega à última 
fase de seleção, ficando à margem dos seis 
finalistas concorrentes pelo prêmio de  
R$ 20.000. Mais informação em: t.ly/v89pq

Finalização do processo educativo e de 
produção. A inauguração da II Bienal de 
Artes deu-se mediante a abertura do prédio 
do Ouvidor para a visitação dos trabalhos, 
em paralelo a bate-papos e performances 
na Red Bull Station, além de um desfile ao 
longo da ponte que une o espaço cultural 
com a ocupação. A performance buscou 
questionar padrões de beleza, a exploração 
de mão de obra e poluição da natureza, 
todos fatores próprios da indústria têxtil 
atual.

Ação performática insurgente no espaço 
público que trouxe à tona questões de raça 
e gênero desde a óptica de um artista negro 
LGBT.  A finalidade da ação intitulada afro/
lgbt  foi questionar a validade discursiva 
da exposição “Histórias Afro-atlânticas” 
que estava sendo exibida no Museu de 
Arte de São Paulo, a qual foi organizada 
por curadoras e curadores, em sua maioria, 
brancos.

Oferecimento de espaço expositivo durante 
uma semana e apoio econômico por parte 
do espaço cultural para o financiamento 
dos trabalhos e ações projetadas para 
abertura da II Bienal de Artes Ouvidor 63. 
O grupo de organizadores destinou parte 
desses recursos para a manutenção técnica 
do prédio da ocupação. A doação por parte 
da marca foi de R$ 5.000.  

Essa instância de legitimação é dada 
mediante a curadora-artista Sofia Borges, 
que chama o artista residente do Eduardo 
Araújo e colaboradores para desenvolver 
uma performance dentro da sua mostra 
A infinita história das coisas ou o fim da 
tragédia do um na 33ª Bienal de São Paulo 
Afinidades Afetivas. Essa intervenção é 
correlata às ações da II Bienal do Ouvidor 
63. 
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127 Raphael Läz e Duda durante a performance afro/lgbt, no vão do 
MASP, 29 de junho de 2018. © Rose Steinmetz

129 Artista e morador Luis Só durante a montagem da sua instalação, 
“Exercício da Fé”, na Red Bull Station. © Paula Monroy

131 Artista morador do Ouvidor 63, Eduardo Araújo, e colaboradores 
no Pavilhão da Bienal de São Paulo. © Grupo Plineal

126 Frame do vídeo da campanha com a participação de moradores/as e 
colaboradores/as do Ouvidor 63. Fonte: Catarse

128 Banner para a divulgação do prêmio e indicados. Via site http://
premio-select.com.br/

130 Imagens das modelos e participantes do (Não) Desfile organizado 
por moradoras e coletivos parceiros do Ouvidor 63. © Lilian Pacce
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, 6º ANDAR - SALA 602, CENTRO -
CEP 01501-020, FONE: 3242-2333R2013, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP4FAZ@TJSP.JUS.BR

DECISÃO

Processo nº: 1020523-90.2019.8.26.0053 - Ação Civil Pública Cível
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA

Vistos.

1. Em principio e em sede de cognição sumária, acolho as
ponderações do Ministério Público do Estado de São Paulo, no sentido de reputar
necessária a realização das obras mínimas para garantir a segurança do imóvel em
pauta e de seus ocupantes.

Nesse desiderato, primeiramente pondero que os fatos se
encontram, em principio, evidenciados pelo relatório da própria Defesa Civil do
Município de São Paulo (fls. 43/54).

Além disso, conforme bem observado na inicial, pondero que o
artigo 30, VIII, da Constituição Federal, estipula, como competência dos
Municípios: "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano".

Tal atribuição deve ser cotejada com direitos fundamentais
correspondentes à vida, à saúde, à segurança e moradia, inscritos nos artigos 5º e 6º
da Constituição Federal, traduzido-se em medidas concretas, inclusiva à luz do
poder de polícia voltado à defesa da incolumidade pública.

Nesse sentido:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, 6º ANDAR - SALA 602, CENTRO -
CEP 01501-020, FONE: 3242-2333R2013, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP4FAZ@TJSP.JUS.BR

DECISÃO

Processo nº: 1020523-90.2019.8.26.0053 - Ação Civil Pública Cível
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA

Vistos.

O presente feito foi ajuizado no contexto de iniciativa da
Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, tendo em vista as condições de
segurança de diversas ocupações da Capital.

Anoto que tramita em outra Vara da Fazenda Pública ação de
reintegração de posse, movida pelo Estado de São Paulo em face dos integrantes da
Ocupação Ouvidor, a qual se encontra suspensa, a pedido da própria Fazenda do
Estado, tendo em vista as negociações levadas a efeito neste processo.

Ainda nesse ponto, saliento que, originalmente, nos limites da
petição inicial, a presente ação trata apenas de medidas relacionadas à segurança do
imóvel e de seus ocupantes.

Contudo, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio
da Procuradoria do Estado, sensível a toda questão de fundo, logo após o
ajuizamento da ação, apresentou petição, postulando a designação de audiência de
conciliação.

Realizada a primeira audiência no dia 19 de junho de 2019, as
partes, mais precisamente o Ministério Público, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo (proprietária do imóvel), o Município de São Paulo (integrando o polo
passivo por ser agente fiscalizador da regularidade das edificações) e os
representantes da Ocupação Centro Cultural Ouvidor 63, concordaram com a
suspensão do feito por 180 dias, bem como com a suspensão da ação de
reintegração de posse, tendo em vista a possibilidade de venda do imóvel, o que
dependeria de trâmites internos da Administração Pública, bem como da
constituição, por parte dos ocupantes, de associação ou outra entidade formalmente
constituída, para possibilitar a celebração do eventual negócio.

Além disso, houve o compromisso dos ocupantes em
implementar medidas de requalificação da segurança do imóvel.

No dia 11 de setembro de 2019, a pedido da Ocupação

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/p

as
ta

di
gi

ta
l/p

g/
ab

rir
C

on
fe

re
nc

ia
D

oc
um

en
to

.d
o,

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

02
05

23
-9

0.
20

19
.8

.2
6.

00
53

 e
 c

ód
ig

o 
7E

5B
44

4.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 A

N
TO

N
IO

 A
U

G
U

ST
O

 G
AL

VA
O

 D
E 

FR
AN

C
A,

 li
be

ra
do

 n
os

 a
ut

os
 e

m
 1

9/
09

/2
01

9 
às

 1
6:

13
 .

fls. 297

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, 6º ANDAR - SALA 602, CENTRO -
CEP 01501-020, FONE: 3242-2333R2013, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP4FAZ@TJSP.JUS.BR

DECISÃO

Processo nº: 1020523-90.2019.8.26.0053 - Ação Civil Pública Cível
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA

Vistos.

O presente feito foi ajuizado no contexto de iniciativa da
Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, tendo em vista as condições de
segurança de diversas ocupações da Capital.

Anoto que tramita em outra Vara da Fazenda Pública ação de
reintegração de posse, movida pelo Estado de São Paulo em face dos integrantes da
Ocupação Ouvidor, a qual se encontra suspensa, a pedido da própria Fazenda do
Estado, tendo em vista as negociações levadas a efeito neste processo.

Ainda nesse ponto, saliento que, originalmente, nos limites da
petição inicial, a presente ação trata apenas de medidas relacionadas à segurança do
imóvel e de seus ocupantes.

Contudo, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio
da Procuradoria do Estado, sensível a toda questão de fundo, logo após o
ajuizamento da ação, apresentou petição, postulando a designação de audiência de
conciliação.

Realizada a primeira audiência no dia 19 de junho de 2019, as
partes, mais precisamente o Ministério Público, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo (proprietária do imóvel), o Município de São Paulo (integrando o polo
passivo por ser agente fiscalizador da regularidade das edificações) e os
representantes da Ocupação Centro Cultural Ouvidor 63, concordaram com a
suspensão do feito por 180 dias, bem como com a suspensão da ação de
reintegração de posse, tendo em vista a possibilidade de venda do imóvel, o que
dependeria de trâmites internos da Administração Pública, bem como da
constituição, por parte dos ocupantes, de associação ou outra entidade formalmente
constituída, para possibilitar a celebração do eventual negócio.

Além disso, houve o compromisso dos ocupantes em
implementar medidas de requalificação da segurança do imóvel.

No dia 11 de setembro de 2019, a pedido da Ocupação
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MIGRAÇÃO DOS(AS) 
ORGANIZADORES(AS) DA 
II BIENAL DO OUVIDOR 63 
PARA OUTROS ESPAÇOS.

SUSPENSÃO PROVISÓRIA 
DA AÇÃO JUDICIAL DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
ENTRE A JUSTIÇA 
E ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL OUVIDOR 63.

ABERTURA DE UM 
NOVO PROCESSO 
PARA O CUMPRIMENTO 
ANTECIPADO DE 
SENTENÇA.

SUGESTÃO POR 
PARTE DE JUIZ PARA 
SE TORNAR UMA 
“ASSOCIAÇÃO”. 

Diante do atrito vivenciado ao longo do 
processo da Bienal, registram-se algumas 
causas como: embates entre as múltiplas 
visões dos moradores quanto ao enfoque 
do evento, a notoriedade que organizadores 
e residentes ganharam a partir da 
existência desse, e a parceria estabelecida 
com a marca Red Bull, entre outros 
problemas de comunicação. Dada essa 
circunstância, quatro dos organizadores 
da Bienal acabaram migrando para outros 
espaços de moradia e/ou produção, na 
região central da cidade. 

O acordo provisório entre os moradores 
e o Juiz a cargo do processo em torno a 
ocupação suspende a ação de despejo 
durante 180 dias, a fim de que os ocupantes 
possam se organizar e realizar as devidas 
reformas para garantir a integridade das e 
dos moradores do edifício do Ouvidor 63. 
Essa medida garante “a posse ainda que 
precária do imóvel, também pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias” [Trecho extraído 
do Informe]. Esta ação judicial, decorre da 
iniciada em 2014.

Com o fim de conciliar o processo para 
a reintegração de posse do edifício, 
a recentemente formada Associação 
Cultural Ouvidor 63 e o Tribunal de 
Justiça do Estado encontram-se em 
uma nova audiência pública. De modo a 
demonstrar a importância dos trabalhos 
culturais realizados, artistas apresentaram 
trabalhos acadêmicos, material fotográfico 
e audiovisual. “O advogado do Ouvidor 
reiterou à Fazenda e demais autoridades 
presentes quanto à necessidade de busca 
de mecanismos jurídicos alternativos 
para solucionar a atual situação.” [Trecho 
extraído do site de notícias do TJ]

O novo processo, nº. 1020523-
90.2019.8.26.0053, acusa os moradores 
do Ouvidor 63 de estarem exercendo 
“ilegitimidade passiva”. Sob a justificativa 
de entender os riscos que isso significa para 
a integridade dos ocupantes e do prédio, 
o Juiz alega que os mesmos devem sair do 
local. A remoção foi acompanhada pelo 
GAORP (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais 
de Reintegração de Posse). 

Audiência para revisar a situação de 
suspensão de reintegração e estabelecer 
novos acordos. Destaca a possibilidade 
de venda do imóvel, desde que seja 
conformada uma associação por parte 
do Ouvidor 63: “Os representantes da 
Ocupação Centro Cultural Ouvidor 63, 
concordaram com a suspensão do feito por 
180 dias, bem como com a suspensão da 
ação de reintegração de posse, tendo em 
vista a possibilidade de venda do imóvel, 
o que dependeria de trâmites internos 
da Administração Pública, bem como da 
constituição, por parte dos ocupantes, de 
associação ou outra entidade formalmente 
constituída.” [Trecho extraído do 
documento digital do processo.]
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132 Novo espaço Colaberinto, comandado pela colaboradora Moara 
Brasil e ex moradores/as do Ouvidor 63. © Moara Brasil

134 Moradores e artistas durante a Audiência Pública. Junho 2019. Via 
site do Tribunal de Justiça de São Paulo.

136 Moradores e colaboradores da Associação Cultural Ouvidor 63 na 
entrada do prédio. © Rose Steinmetz.

137 Professor da FAU USP na Audiência Pública, Caio Santo Amore 
em apoio a Associação Cultural Ouvidor 63. © Rose Steinmetz

138 Alexa Gomes, Eduardo Suplicy e moradores do Ouvidor 63 na 
Audiência Pública. © Rose Steinmetz

133 Copia do docuemento do processo nº 1020523-90.2019.8.26.0053 
26. de abril de 2019. Fonte Tribunal de Justicia de São Paulo.

135 Copia do documento do processo nº 1020523-90.2019.8.26.0053. 
19 de setembro de 2019. Fonte Tribunal de Justiça de São Paulo.
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Vivenciar a Ocupação Ouvidor 63 à luz da sua II Bienal de 
Artes e explorá-la através desta pesquisa, significa desvelar a 
relevância destes tipos de espaços no momento de incertezas 
políticas e institucionais que atravessam o campo das artes e 
da cultura no Brasil. Pois, com seus acertos e erros, “Outros 
Mundos Possíveis” apresenta-se como uma alternativa de au-
togestão, produção artística e espacial em contextos sociais 
desfavoráveis, em que o artista é o desabrigado.

Na triangulação entre a existência de infraestruturas em 
desuso,  a necessidade por habitação e a busca por espaços de 
formação e exercício artístico mais democráticos, a Ocupa-
ção Artística Ouvidor 63 vem questionar o status quo de três 
sistemas: o das leis que operam no funcionamento da cidade, 
o das convenções institucionais do sistema da arte e o dos 
dispositivos de validação sociocultural presentes no dia a dia, 
tendo o centro de  São Paulo como cenário. 

Assim, a partir desta lógica, aproximamo-nos de possíveis 
conclusões relativas às perguntas contidas na última carto-
grafia aqui apresentada — “O lugar do conflito: uma cronolo-
gia”—, bem como às levantadas no decorrer da pesquisa e que 
até esse momento, não foram contestadas. 

1.  Como funciona a Ocupação Artística Ouvidor 63 em 
relação ao conflito? 

No sentido poético e ético, o conflito aparece como motor 
para a discussão dos elementos que atravessam a existência 
da ocupação. No sentido do fazer artístico e ao igual que as 
operações táticas de Michel de Certeau (1980), a adversidade 
desperta soluções inusitadas que, mais do que solucioná-la, 
pretendem evidenciá-la. Exemplo disso é a utilização de 
materiais de baixo ou sem nenhum custo monetário, como 
ossos de animais, resíduos têxteis, alimento ou elementos de 
uso pessoal na produção de intervenções e objetos artísticos. 
A escassez de recursos tangíveis suscita também a implemen-
tação de campanhas de financiamento coletivo que, apesar 
de não chegarem no resultado esperado, funcionaram para 
ampliar a visibilidade da II Bienal de Artes do Ouvidor 63, 
“Outros Mundos Possíveis”, para outras esferas culturais. 
Um caso evidente é a indicação do projeto para o 2º Prêmio 
seLecT de Arte e Educação, que, por sua vez, contribui para 
que, a convite da artista Sofia Borges, moradores do Ouvidor 
63 participassem na 33ª Bienal de São Paulo. 

 Assim, nota-se que os conflitos pessoais e compartilha-
dos cotidianamente pela comunidade envolvida nesse proje-
to são tanto o alicerce para representar subjetividades, como 
o elo que motiva a um grupo diverso e heterogêneo de atores 
a permanecer habitando ou colaborando com a ocupação. 
Questões de representatividade racial, como é o caso da per-
formance de Raphael Läz no vão do MASP; a importância da 
desconstrução dos padrões estéticos promovidos em grande 
escala pela indústria da moda, que o desfile da abertura de 
“Outros Mundos Possíveis” provoca; bem como a reivindi-
cação pelo Direito à moradia explicitada na própria vocação 
híbrida do Ouvidor 63 ao se fazer uso de um imóvel de caráter 
público — lembre-se, antiga sede da Secretaria de Cultura 
e de atual propriedade da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo — para fins 
habitacionais e culturais, são algumas dessas pautas. 

 Por outro lado, fatos como a ocupação dos ateliês e 
espaço expositivo da Red Bull Station e a visita realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania que se desdo-
brou em uma Audiência Pública na Câmara Municipal de São 
Paulo demonstram que, mais do que uma atitude agressiva ou 
um ostracismo perante ao sistema, os artistas e organizadores 
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extravasam para um contexto maior: o de uma megalópole 
composta por sujeitos heterogêneos, por relações informais 
diversas, por regras institucionais e a falta delas. Eis que a 
origem desses modos de produção artística e espacial des-
ponta: na sua potência crítica e emancipatória; ao contestar 
às falhas, conscientes, de micro e macro sistemas dos quais 
é praticamente impossível escapar, e que sem os mesmos, a 
arte dissidente não existiria. Neste sentido, faz-se necessário 
revisar a potência da ideia de “comum”, ou seja, de lugares que 
não somente existem como propriedade e usufruto público, 
mas pelo exercício de agentes singulares que, ao se relaciona-
rem com outros, outorgam-lhe a esses espaços tal condição 
(Negri & Hardt, 2009).

Em um cenário de disputa a partir de posições assimé-
tricas — como é o caso do objeto de pesquisa —, a revisão 
do conceito de “comum” nos oferece, segundo o escritor e 
professor, Rubens Casara (2019), uma alternativa à homoge-
neização cultural e social do neoliberalismo, lógica privatiza-
dora e carente de participação pública que vai na contramão 
da evolução de qualquer tipo de manifestação dissidente e 
coletiva. Diante desse embate, Casara afirma que a ideia de 
“comum” alude à esfera de tudo aquilo que é impedido de 
apropriação e conciliação, tendo em vista que seu valor está 
em “ser construído ‘por’ e ‘para’ todos” (Casara, 2019). Esse 
limite de negociação é aplicável ao sujeito individual e iden-
tificável ou a agentes etéreos e globais como é o caso do sis-
tema neoliberal e outros dispositivos de poder. Entendemos 
assim que, longe de se tornar uma ferramenta apaziguante e 
construtora de falsas ideias de harmonia, o “comum” é diver-
so, divergente e rizomático.

Analisar o Ouvidor 63 sob a ótica do “comum” significa 
entendê-lo menos como uma via para a conquista de espaços 
urbanos e simbólicos que atua uniformemente, como se de 
um catalisador social se tratasse, e mais como uma forma de 
produção espacial complexa e heterogênea que, com seus 
acertos e contradições, evidencia tanto conquistas sociocul-
turais como a irresolução de desigualdades que se mantêm 
no tempo. Significa também que, diante da situação difusa 
em relação à natureza do imóvel  — de propriedade pública 
e ocupado para atividades comuns e privadas —, o espaço 
de Ouvidor 63 é construído em base a pautas particulares e 
negociáveis — considerando aqui o diálogo com instituições 
públicas e agentes privados, realizáveis desde dispositivos 

de “Outros Mundos Possíveis” estão em busca de um espaço 
de afirmação para além dos muros do edifício.

 Nesse contexto, vale destacar que, uma vez finalizado o 
evento da II Bienal de Artes Ouvidor 63, levantou-se um forte 
debate em direção a novos modelos de moradia e organização 
da ocupação. O desgaste de relações e as motivações de dar 
continuidade a suas carreiras em contextos menos agitados 
do que o Ouvidor 63 acabaram desencadeando a migração 
de Moara Brasil, Luís Só, Sirius Amém e Flávia Redivo para 
outros espaços de habitação e produção, enquanto que Alexa 
Gomes continuou como uma das principais figuras políticas 
da ocupação. O grupo organizador do projeto desintegrou-se, 
no entanto, cada um deles continuou trabalhando no aprimo-
ramento de suas éticas e poéticas, bem como na circulação 
dessas em outras esferas culturais e políticas.

 Por fim, na análise dessa cartografia de fatos e desdobra-
mentos — inscritos no momento do objeto de pesquisa e em 
outras instâncias relevantes — , chama a atenção o surgimen-
to da Associação Cultural Ouvidor 63; uma nova figura legal 
que é constituída a recomendação do Juiz a cargo do processo 
atrelado ao Ouvidor 63 desde sua ocupação. Isso, com a 
promessa de uma possível venda do imóvel. Essa mudança 
substancial na natureza do objeto e seu contexto, não somen-
te vem confirmar o anelo latente de um grupo de moradoras 
e moradores em se oficializar enquanto centro cultural, mas, 
sobretudo, vem modificar o horizonte de possibilidades e 
responsabilidades da ocupação, tanto na relação com a socie-
dade civil como sob os dispositivos de poder que a delimita. O 
processo foi articulado por Alexa Gomes em parceria com um 
grupo de moradoras, moradores e assessores legais. 

Fica claro, ao observar o conflito em relação à evolução do 
objeto, que as discordâncias internas e externas que produ-
zem esse espaço obrigam a permanente revisão de pressupos-
tos relativos à identidade da ocupação, seu posicionamento 
politico e maneira como a sua função social é efetivada.

2.  Pode ser a arte insurgente uma via efetiva na conquista 
de espaços urbanos compartilhados e para a integração de 
grupos sociais historicamente marginalizados? 

Embora a criação e circulação desse tipo de trabalhos começa 
no ambiente pontual de um imóvel na região da Sé (Centro 
de São Paulo), vazio até sua ocupação, esses, rapidamente 
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como o 8º andar, por exemplo —, e outras comuns e inegoci-
áveis — como a liberdade discursiva e poética contidas nesses 
modos de produção artística, a existência de acordos justos 
em relação ao usufruto físico e simbólico desse espaço e o 
respeito à luta social e à garantia de direitos humanos dessa 
comunidade.  

3.  De que forma as práticas e produções desenvolvidas 
no âmbito do “Outros Mundos Possíveis” reverberam no 
desenrolar da ocupação do Ouvidor 63 como espaço de 
produção? 

Como ficou explicitado, um projeto artístico-cultural dissi-
dente, como é o “Outros Mundos Possíveis”, existe graças à 
postura crítica e à capacidade de autogestão de um grupo de 
articuladores, criadores e parcerias externas. Porém, o campo 
micropolítico, em que o projeto da II Bienal de Artes do Ou-
vidor 63 se dá, evidencia também alguns paradoxos. Dentre 
eles, destaca a oposição entre o interesse por desconstruir as 
formas de legitimação utilizadas tradicionalmente no sistema 
da arte e a identificação de um andar/dispositivo  — o 8vo 
andar —, o qual opera sob os formatos hegemônicos de expo-
sição e circulação de agentes e trabalhos. Essa dicotomia nos 
faz concluir que o que aqui está em jogo é menos uma ques-
tão de desconstrução de formatos e mais a democratização  
de acesso a espaços de visibilidade onde modos alternativos 
e populares de viver e produzir arte, sejam valorizados. Isso, 
sem exclusão de raça, gênero e classe. São processos artísti-
cos que evidenciam a precariedade onde se gestam e cobram 
sentido na medida em que incomodam.

Uma vez que os artistas do Ouvidor 63 e seus trabalhos 
são identificados por outros agentes, —autônomos ou insti-
tucionais—, observa-se um desejo de expansão para outros 
espaços, bem como a proliferação de convites e parcerias 
que, por falta de fôlego, não necessariamente se concretizam. 
Isso nos leva a afirmar que a inclusão não garante nada se as 
bases continuam incertas. Assim, constata-se a importância 
no direito dessa comunidade para optar, ou não, pelo apoio 
oferecido por entidades privadas e órgãos públicos mediante 
participação em leis e fundos de incentivo à cultura. No en-
tanto, tal possibilidade implica a formalização de um fenôme-
no de natureza insurgente e questionado legalmente, desde 
sua gênese. É diante desse cenário que decorre, na passagem 

de 2018 para 2019, a formação da Associação Cultural Ouvi-
dor 63.

 No entanto, vale aqui destacar que a institucionalização 
de movimentos artísticos como o Ouvidor 63 não há de ser 
questionável, desde que aquilo não comprometa a liberdade 
discursiva, organicidade e a autonomia ética e poética desses 
espaços. Pois, se por um lado a circulação desses corpos e as 
reverberações consequentes na cidade encontram-se inse-
ridos numa sociedade composta por regras institucionais e 
negociações, a potência dos modos de produção artística e 
espaciais do Ouvidor 63 está na sua força crítica e emancipa-
tória.

 Além disso, a institucionalização não deve estar atrelada à 
inserção de práticas artísticas dissidentes dentro de formatos 
que tentem justificá-las somente pela via da mercantilização, 
ou que caiam em fetichismos e folclorizações, banalizando 
assim seu valor cultural, político e singularidades.

4.   São o objeto de estudo e seu contexto modelos dignos 
de serem replicados ou devem ser entendidos como fenô-
menos de análise? 

As ocupações de caráter artístico, como a do Ouvidor 63, 
existem e resistem para desvendar a capacidade política que 
a arte dissidente pode alcançar quando desenvolvida em 
determinados espaços e grupos sociais. Esse fazer artístico 
se mescla com os problemas e questionamento que pessoas 
negras, indígenas, migrantes, grupos LGBT e da periferia da 
cidade têm enfrentado historicamente. Uma comunidade 
que luta mais do que por sobreviver, por viver e fazer arte 
sob condições sociais dignas. São pessoas que buscam ser 
reconhecidas como trabalhadoras culturais em um contexto 
que as criminaliza ou simplesmente as ignora. Demandas 
abrangentes e diversas são materializadas através das ofici-
nas e trabalhos produzidos no âmbito da II Bienal de Artes 
Ouvidor 63. Essas ações atuam no campo da micropolítica, 
ou seja, como ferramentas que levantam e se utilizam das 
singularidades dos sujeitos que compõem uma comunidade 
em particular, para elaborar uma análise e posterior evolução.

Nesse sentido, a Ocupação Ouvidor 63, observada atra-
vés do caso de estudo, “Outros mundos possíveis”, pode 
ser entendida como uma heterotopia (Foucault, 1981). Um 
“lugar outro” onde se constroem novos cenários diante de 
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situações que precisam urgentemente serem revisadas. Al-
gumas destas são, condições socioeconômicas insuficientes, 
revisão de pautas afirmativas, questões de representatividade 
nos espaços hegemônicos da arte contemporânea — como 
são as exposições, sistemas de residência e publicações —, e 
a reivindicação de direitos humanos expressos no Direito à 
Cidade, à Moradia, à livre atividade intelectual artística e de 
comunicação,  ao Direito à Educação, entre outros.

 Portanto, é fundamental não cair em avaliações simpló-
rias ou, então, alegorias em torno do objeto analisado nesta 
pesquisa, pois ele existe como sintoma de um contexto e mo-
mento histórico particular: o Brasil da passagem da década 
de 2010 para 2020. A Ocupação Artística Ouvidor 63 em seu 
estado atual, entende-se aqui como um importante lugar de 
debate e criação, uma instância de reflexão que abra caminho 
a medidas permanentes, com apoio do poder público ou 
privado. Mais do que um fim em si mesmo, é um fenômeno a 
ser analisado.

139  Moradores e 
moradoras artistas na 
varanda da ocupação 
Ouvidor 63, São Paulo, 
2018. © Paula Monroy
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