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Centro Cultural, Seu Próprio: 

o ciclo de debates sobre obediência e desobediência no espaço público 

Ensaio n. 1 

 
Luiza Helena da Silva Christov 

Profa. Pesq. do Instituto de Artes da UNESP 

 

A Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São Paulo inventou o projeto 

Centro Cultural, Seu Próprio com objetivo de explicitar e potencializar as impressões do 

/sobre o espaço do referido Centro, que é público. 

Dentro deste projeto, que acontece de forma contínua, a mesma divisão inventou o ciclo 

de debates sobre obediência e desobediência no espaço público. O ciclo abarca 5 

palestras, as conversas em torno das mesmas e 5 ensaios. 

Este é o primeiro ensaio e foi provocado pela palestra Socialização e transgressão no 

espaço de convívio, apresentada por Julio Groppa Aquino; foi provocado também pelas 

conversas que derivaram da palestra no espaço do centro cultural e no bar em frente ao 

mesmo. 

Este ensaio trata de palavras que circularam em dois lugares, portanto: no centro cultural 

e no bar. 

 

 

O centro cultural ou mudar de lugar para pensar e falar mais 

 

A proposição de encontros para pensar/falar sobre obediência e desobediência e com isso 

fazer do Centro Cultural São Paulo algo que é meu/ seu próprio traz nela mesma alguns 

saberes. 

O fato de se propor encontro de escuta e fala traz em si o saber de que por meio do 

encontro, dos encontrões, dos esbarrões, do estar entre outros corpos e vozes é que os 

corpos podem mudar de lugar para ver mais lugares, para conquistar novas perspectivas, 

para sair das cavernas e buscar mais experiência, mais pensamentos e novas palavras, em 

suma: mais vida e mais histórias sobre ela. 
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O fato de se propor o tema socialização e transgressão no espaço de convívio, que tem 

subjacente o tema violência, traz em si o saber de que o encontro de corpos não é suave 

sempre, não é fácil e pode ser violento em muitas e muitas situações. Traz o saber de que 

sair do lugar implica movimento de dor, na maioria das vezes. 

O fato de se propor que o público faça o Centro Cultural dele próprio traz em si mesmo o 

saber de que encontrar outros corpos, sair do lugar, ver de outro canto é processo que 

move o corpo, envolve o corpo, remove o corpo, exige ver com esforços de quem está 

fora do corpo. Este esforço só é possível se realizado pelo dono do corpo, pelo 

humanoide que habita o corpo, mesmo que conduzido por alguém a outro lugar, este 

humanoide precisa ir dentro do corpo para ocupar o outro lugar, precisa da decisão de 

entregar o corpo ao movimento. 

Destacados os saberes implícitos na proposição do ciclo de debates e do projeto que o 

abriga, podemos nos deter um pouco sobre esta intenção de convidar o publico a tornar 

próprio o centro cultural. Vale a pena! Afinal, trata-se de um convite raro e arriscado. 

 

Corpo e espaço como próprios 

 

Antes de se defrontarem com lugares para se apropriar, os humanoides (e outros seres 

também, mas vamos focar nossa conversa nos humanoides) ganham um corpo para se 

alojar e construir a ideia de que “é seu”, sua morada, seu lugar de ver e dizer o mundo. 

Aprendemos com o corpo, antes de mais nada, que somos um lugar, um só: o corpo. 

Talvez por isso tenhamos sempre necessidade de voltar para um lugar, de ter um lugar,  

de falar de um lugar, de desenhar o mundo de um lugar. Queremos sempre perspectivar a 

partir de nós mesmos. Única perspectiva dada de início, familiar: a perspectiva do corpo. 

Por isso, talvez, nos pareça tão difícil sair do lugar, pensar de vários lugares, ver de 

vários lugares... na verdade é quase impossível, porque a perspectiva do olhar está dada e 

enclausurada em nós mesmos. Quase impossível. Quase porque não completamente 

impossível... é desafio que tem jeito. É possível a saída do corpo, da perspectiva única. 

Esta saída é dada por um enorme esforço de estar com outros corpos, de habitar lugares 

que não são próprios, mas públicos. É importante saber que isso demanda esforço, não é 

nada fácil, sobretudo pela nossa condição de herdeiros de um corpo.  
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O convite de tornar o Centro Cultural, Seu Próprio sugere a imagem de que devemos 

sair de nosso corpo para colocar nosso olhar em outras perspectivas e ver que além de 

meu corpo posso me apropriar não de outros corpos - como seria talvez mais fácil, já que 

aprendi que tenho um corpo, desejar ter outros talvez seja extensão - mas tornar um lugar 

como meu corpo parece muito, muito mais difícil e arriscado. Um espaço privado pode 

ser pensado como extensão da propriedade do corpo, mas um lugar que é território do 

público, de muitos corpos, como pode ser visto/sentido como meu corpo? E para que 

somar/sintetizar/articular ao meu corpo um espaço público?  

Pensemos primeiramente no para que e depois no como. 

O convite para que o lugar público te torne próprio não tem a finalidade de privatizar e 

de permitir que se use o público como se fosse só meu, não se justifica para que 

colecionemos corpos, dominando corpos. O convite justifica-se para que possamos nos 

lançar na experiência de, em primeiro lugar, estar presente, exatamente como estamos 

dentro do nosso próprio corpo e, em segundo lugar, para que estejamos dentro de nosso 

corpo, mas no encontro com outros corpos, para estarmos dentro e com: com outras 

vozes, outros cheiros, outras palavras e portanto outras histórias, outros modos de estar 

nos lugares. Talvez venha com este convite uma inspiração ou um aprendizado do modo 

de nos vermos juntos no planeta... mas essa é outra historia. Pode ficar pra depois, para 

outros ciclos, outros ensaios, outras conversas. 

E como um espaço público pode ser próprio? Com o enorme esforço imaginativo de ir e 

vir do próprio corpo para a possibilidade de vislumbrar a perspectiva dos demais corpos.  

O convite para um espaço público ser próprio traz nele o apelo para que se olhe para o 

próprio corpo, para este corpo que estamos acostumados a ver como próprio, e possamos 

ver os outros corpos que estão acostumados a se verem como próprios. Este convite pode 

ser dito assim: converse, sinta o cheiro, receba a vibração dos sons que emanam dos 

outros corpos. Logo, para além de ver o outro, você vai precisar cheirar, ouvir e falar. 

Você vai precisar de palavras: mediadoras universais convidadas para encontros de 

humanoides. Palavras que saem dos corpos, como voz ou como gestos ou ainda como 

desenhos (as escritas). Saem dos corpos e tocam os corpos, fazem vibrar, provocando 

movimento, deslocamento. 

O modo de tornar próprio o lugar público é assumir a tua perspectiva e as alheias, é estar 

neste lugar e deslocar-se por ele, é estar e deslizar, é estar e deixar-se mover.  Estar e não 
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se esconder: não esconder o gesto, a palavra, a história que se tem pra contar. Estar e não 

se esconder do gesto, da palavra e da história que necessariamente no encontro irão te 

contar. Aquele que se esconde do público esconde e privatiza o púbico aprisionando-o 

em sim, nega a palavra e o gesto, aprisionando-se em si.   

Temos, assim, pelo menos duas possibilidades de apropriação de um lugar: apropriação 

como proprietários e colecionadores de corpos ou apropriação como estar entre corpos, 

transitar entre corpos e na condição de proprietários de uma perspectiva para ver o 

mundo e sermos colecionadores de outras possíveis perspectivas. Tornar próprio como 

ser dono e guardar para sim. Ou tornar próprio como perder a perspectiva do próprio 

corpo e ganhar a perspectiva de outros corpos. Tornar próprio para demarcar e murar. Ou 

tornar próprio para romper fronteiras. Tornar próprio em um corpo porta ou em um 

corpo portal. Em um corpo muralha ou em um corpo torre. Em um corpo castelo ou em 

um corpo farol. No corpo torre/farol esperamos ansiosamente pelo visitador que nos 

traga gestos, vozes, palavras. Esperamos novas histórias. Esperamos ver longe. Ver mais. 

 

Palavras para ver mais  

 

Que palavras fizeram vibrar os corpos no primeiro encontro do ciclo sobre obediência e 

desobediência no espaço público? Que histórias fizeram os corpos imaginarem novas 

perspectivas para ver o lugar que é este Centro Cultural e novos lugares? Palavras de 

desalojar. Julio Groppa Aquino tem o bom hábito de lançar palavras de desalojar e de 

fazer os corpos saírem de lugares acomodados e comuns. 

Anuncia, ao começar, que para evitar os riscos de ocupar o lugar de apenas uma verdade 

sobre o tema deste debate (Socialização e transgressão no espaço público), prefere 

assumir posição contra a especialidade e a favor da especulação. Especular como tomar a 

vida como enigma e a fazer florescer. Especular como abraçar a radicalidade crítica que 

impede as ideias de se tornarem em fardos que nos aprisionam. 

Destaca a ideia de violência e a ideia de educação como fardos em nossa cultura, em 

nossa tempo. 

Quem não vai para a escola, ser educado pela escola, é visto como criminoso. E as 

escolas não passam de creches, de depósitos de crianças e jovens e não passam de 

prisões. Mesmo quando a educação transborda para fora da escola, para o não formal, ela 



 5

é um simulacro. Porque desapareceu a ilusão de que os educadores fazem diferença. O 

trabalho educativo é visto como tédio, como fardo e não mais como preparo que permite 

o narrar-se, o narrar. Julio afirma que hoje temos desapego pela narratividade. A graça 

de envelhecer é narrar, mas não existem ouvintes. A ideia de sabedoria foi substituída 

pela ideia de renovação dos saberes, pelo descartável. 

O tema violência era subjacente ao título da palestra: socialização e transgressão no 

espaço público. 

Julio Groppa colocou a violência em lugares não comuns. São comuns: miséria material, 

miséria cultural, ganância, consumismo, egoísmo, a maldade de alguns.  

Julio falou de outros lugares para a violência: daqueles que se divertem com a violência 

e a esquecem e estes sim são maioria. Somos nós que não nos consideramos malvados. 

Falou da violência como espetáculo e esquecimento. Da violência que sai de nós mesmos, 

cidadãos do bem, ao fazermos dela um espetáculo e depois esquecimento. As chacinas 

em escolas, dentro e fora do Brasil, as chacinas nas ruas tornam-se espetáculos. 

Espetacularizadas, elas são mostradas em todos os ângulos nos jornais impressos e 

televisivos. Por um tempo. Curto tempo. Esquecidas, são substituídas por outras formas 

de violência ou de espetáculo. 

Julio lembra que podemos escolher: deleitarmo-nos com os detalhes sórdidos de um 

gesto violento ou esquecer. Inspira a ideia de que nos deleitamos e esquecemos. Em 

meio ao deleite e ao esquecimento, nada fazemos contra a violência.   

Nada fazemos para romper com existência de ricos e pobres. Oferecemos esporte e arte 

para os pobres. Mantendo sua condição e tentando evitar o risco que oferecem aos ricos.  

Ao ouvir as palavras ricos e risco, pensei nelas: RICOS, RISCO. Trazem ambas as 

mesmas letras.  

Pensei que os pobres correm risco, mas só aos ricos é permitido arriscar-se. Outra 

história. Também pode ficar pra depois, para outras conversas. 

Fato é que as palavras de Julio provocaram movimentos. Corpos inquietos perguntaram: 

Como pensar no humano sem ser relativista? 

Os educadores que ensinam arte, que são humanos, não estão educando, não estão 

fazendo algo relevante, colaborando pra expressão humana? 

Julio, com palavras de provocar deslocamentos, responde que não somos relativistas, 

pois queremos todos acabar com os pobres. E que a arte não tem esta aura do humano 
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idealizado, do bom humano, do tornar humano como quem necessariamente cria algo 

bom. Que a arte é dejeto. Sai do corpo como algo que precisa sair. Não sai do espírito 

sublime, nobre, superior que julgamos abrigar. Quem escreve, diz Julio, o faz porque não 

pode evitar. A arte é prática infrahumana.  

Particularmente, acho fértil esta imagem da arte como algo que não se pode evitar. Como 

dejeto. 

A arte como dejeto que sai do corpo, que precisa sair do corpo: mas... não era do espírito 

que estávamos acostumados a ver a arte sair? Julio oferece outro lugar como 

possibilidade de saída para a arte: o corpo.  

Neste momento, faz bem parar e lembrar que poder escolher é caminhar na direção do 

próprio que é público. Escolha leitor: a arte sai do espírito e pode sair do corpo. O que 

lhe parece mais interessante? 

Mas pensemos: faz parte do humano defecar, dejetar, ejetar sua arte, seu modo de ver o 

mundo. 

Deparamos aqui com duas formas de ver o humano. Uma que é idealizada como ser 

superior na ordem da natureza e capaz de arte. Julio brigou com esta imagem 

qualificando a arte como algo infrahumano.  

Mas talvez seja bom qualificar o humano como também portador de... dejetos. 

Julio trouxe outros lugares para se pensar o humano e a arte. O que, particularmente, 

considero interessante é que ele nos colocou frente a frente com nosso corpo, abrigo e 

condição primordial de nossa experiência.  

Além do humano e da arte, Julio trouxe também outros lugares para se pensar a violência. 

Aproximou-a de todos nós que nos julgamos mocinhos. Com as palavras de Julio, 

conseguimos visualizar o bandido que somos disfarçados pelos fardos que carregamos: 

educação, artistas, humanos. Palavras pesadas de imagens mocinhas. Pesadas do auto-

engano do bem. Com elas, por meio delas, em nome delas, fazemos maldades. Vibramos 

com espetáculos de miséria e violência e os esquecemos. 

 

O bar ou mudar de lugar para conversar mais 

 

A conversa no interior do Centro Cultural São Paulo terminou com Julio Groppa Aquino 

declamando Drummond: Os ombros suportam o mundo. 
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Despedidas, luzes que se apagam. Queríamos conversar mais. Um grupo de amigos, 

outros nem tanto, mas interessados no prolongamento da conversa. Especialmente um 

jovem estudante de filosofia que, absolutamente provocado pelas palavras de Julio, nos 

obrigava a pensar mais. Vou traduzir a longa e dramática conversa que tivemos. Traduzir 

é trair. Não escapo da condição limitante de falar por meio de minha língua. Língua dos 

lugares que percorri com a conversa do bar. 

Entendi que a base do questionamento ao pensamento provocado por Julio poderia ser: a 

fala que nos coloca em lugares novos, em vários lugares, em lugares de escolha, para 

escolha, é uma fala de impotência, de não se ter saída? Ou é fala que potencializa saídas 

e criações para, por exemplo, a superação da violência, da educação que é fardo e 

simulacro e nada faz para, efetivamente, exterminar a miséria? 

É perfeitamente compreensível que desejemos palavras de um lugar só, de uma direção, 

de encontrar uma saída. Afinal, precisamos de um pouco de paz. De chegar em algum 

lugar e respirar sem inquietações. Nosso desejo de um paraíso tem nele o desejo de parar 

de buscar, de lutar, de criar. Tem nele o desejo de ficarmos parados em nosso corpo. 

Ainda que para isso precisemos anular outros corpos. Precisamos deixar de encontrar 

outros corpos, suas vozes, seus cheiros, suas palavras. 

Se a opção for o encontro, for estar entre e com outros corpos, não teremos outra saída se 

não aprender a lidar com o movimento constante que os gestos, as vozes, as palavras 

oferecem. 

Júlio trouxe palavras de não parar, de não ficar em um só lugar, de revolver, de demover, 

de arrancar a alma da instalada posição de resposta única que só o paraíso onde cessam 

os movimentos pode trazer. 

Julio, e a plateia e os debatedores no bar trouxeram palavras de arrancar pensamento, de 

arrancar palavras. 

Podemos nos perguntar se vários lugares podem mais ou menos que apenas um lugar?  

Para nós que saímos do Centro Cultural e ainda precisamos do bar, talvez muitos lugares 

ofereçam mais pistas. 

Podemos nos perguntar se a experiência e o mundo que os humanoides seguem 

inventando são tagarelas ou depositários de uma historia só, de uma saída só, de uma 

palavra só. 
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Nossa sociedade vem criando explicações e respostas, mas não conseguiu extirpar a 

violência... há sempre uma surpreendente história nova de corpos que se chocam, se 

anulam, aprisionam os corpos alheios ou destoem do seu próprio.  

A violência sai de vários lugares, precisamos de vários lugares para ver, ouvir e acabar 

com ela. Acabar com a violência inclui compreender o esforço que cada um faz para 

estar no seu corpo e com os outros corpos. 

O convite do projeto Centro Cultural, Seu Próprio sugere esta apropriação de estar entre 

corpos e não de colecionar e esconder corpos, porque vem acompanhado de encontros 

para troca de gestos e palavras. A intenção sugerida no convite, porém, não impede 

desejos de apropriação muralha. Somos presas constantes do exercício da palavra que 

deseja vencer, convencer. Daí, também, nossa dificuldade de extirpar a violência. 

O modo de ser público e próprio é um lugar de muitas palavras faladas pensadas sentidas 

em muitos lugares, a partir de muitos lugares, com as vozes de muitos lugares, as cores, 

os cheiros, as saídas, os assentos, os acolhimentos, os alimentos. O modo se tornar 

próprio o público é estar no meio da luz e da penumbra projetada de corpo para corpo. 

Na exposição que este ensaio permitiu, e na condição de humanóide, muitas frases 

revelam meu desejo de ficar em um só lugar, de aterrissar e defender o ponto da vista 

alcançado, o ponto da vista descansado. Caberá ao leitor me alertar sobre a importância 

de decolar. 

  

Provocadores: Julio Groppa Aquino, Giuliano Tierno de Siqueira, Angela Castelo 

Branco, Martin Heidegger, Sergio Bolliger, Jorge Larrosa, Manuel de Barros, Nelson 

Goodman, Carolina Martinelli, Pedro Colucci Ribeiro. 

 

 

 


