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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

A Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São Paulo criou 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 criou 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 quinto ensaio produzido a partir da escuta de Raquel Rolnik, Carla Caffé, Carolina Tokuyo 

Rodrigues e Leslie Loreto. 

Último encontro do ciclo, aconteceu em um sábado e não mais no anfiteatro Tarsila do Amaral ou no 

subsolo, mas no centro do Centro Cultural São Paulo, sem paredes, sem portas, no aberto. Para tratar do 

tema Invenções de convívio na cidade. 

 

ExperiênciExperiênciExperiênciExperiências narradas e questões que me puseram a pensaras narradas e questões que me puseram a pensaras narradas e questões que me puseram a pensaras narradas e questões que me puseram a pensar    

Raquel Rolnik observa que o espaço do CCSP com suas aberturas é feito para celebrar o espaço público. 

Diz que o CCSP teria tudo para ser um espaço abandonado e não é. 

Apresenta imagens de favelas. Lugar improvisado e ocupado por quem precisa morar. Espaço auto-

produzido. Lembra história de um entrevistado em pesquisa: a cidade ou é casa ou não é. Referia-se a 

Campinas. Mas poderia ser São Paulo. Penso que a cidade não é rua, não é parque, não é praça, não é lugar 

de se encontrar, mas de se esconder. 

Shopping Center é lugar de se estar, mas não em público, em encontro. Simula a cidade e reproduz o 

isolamento. Raquel diz que são espaços desencarnados. 

Espaços desencarnados e cenográficos para ajudar as pessoas a enfrentarem o medo, para se esconderem 

do público. São espaços de confinamento.  

Outra imagem narrada por Raquel traz tensão entre duas zonas: a cidade opaca e a cidade iluminada. Traz 

tensão entre ocupar e desocupar.  

Penso: tensão entre ter lugar e não ter lugar. 

Raquel fala em cenas de guerra, de disputa de lugares. Lembra os tanques da polícia pacificadora ao 

entrarem nas comunidades cariocas. Fala em armados contra desarmados.  

Penso: as armas dos pacificadores do Rio de Janeiro confrontam-se com as armas dos traficantes. No meio, 

entre as armas e suas manifestações de morte, estão aqueles que não têm lugar. Correr para onde? 



Raquel pergunta: quem são os corpos que estão ocupando praças em todo o planeta? 

Diz que o movimento OCUPA (Wall Street, Sampa...) e o movimento de ocupar prédios abandonados 

representam dramatização da desigualdade em histórias diversas: ocupação de prédios por quem precisa 

morar e ocupação das praças por quem deseja confrontar o sistema capitalista. Diferentes naturezas na 

ocupação. A natureza da ocupação do morador de rua é dada pelo limite da sobrevivência em um resto 

de cidade.  Cidade que se ornamenta para não receber quem vive na sombra. 

Penso: quem vive na sombra tem dificuldade de enxergar na luz, mas aprendeu a cheirar e a sentir o 

corpo do outro e os contornos do espaço. Quem vive na luz não consegue sentir no corpo o que não vê; 

não sabe receber pelo cheiro, pelo toque, pelo roçar. Quem vive na luz não precisa roçar o corpo alheio.  

Quem vive na luz se satisfaz com o que vê e não precisa ver mais, ver além, ver embaixo, ver sob. Quem 

vive na sombra inventou um jeito de receber o mundo com o corpo inteiro e gerou luz interna para ver a 

rua, estar na rua e destemer. 

Carla Caffé narrou seu desejo de desenhar a cidade.  Mostra a cidade por meio de seus desenhos. Desta 

forma, vimos a cidade de São Paulo pelo olhar registrado em seus desenhos.  Para ela, desenhar é observar 

e, por isso mesmo, permanecer, parar num lugar, se por a olhar. E a escutar, pois ficar parado em um lugar a 

desenhar provoca pessoas que querem contar histórias e mostrar o que fazem, o que inventam.  

Ao desenhar São Paulo, Carla constatou (com ajuda de uma amiga que lia seu desenho) que esta cidade é 

uma caixa para dentro, não é uma cidade para a rua, não é lugar de acolhimento na via pública. Carla ensina 

que desenhar permite pensar e mudar o olhar sobre o que se desenha. E que sua vontade ao desenhar nas 

ruas é se apropriar da cidade. Quer quebrar a ideia de que a cidade é apenas suja e feia. 

Penso: o mesmo convite dos organizadores do projeto Centro Cultural, Seu Próprio vale para os 

moradores de São Paulo tornarem sua própria a cidade. Como tornar a cidade pública e própria com 

sombras e luzes para todos, passando por cada um? 

Podemos começar, talvez, por aprender com a experiência narrada por Carol Tokuyo, representante, 

neste debate, do Circuito Fora do Eixo. Podemos começar por abrir ouvidos e... olhos?... coração?... quem 

sabe, o pulmão também?... ou seriam os braços?... as narinas?... as mãos?  

Vamos facilitar o impasse diante de tantas opções e entregar, de uma vez por todas, o corpo inteiro. Ele 

certamente se incumbirá de levar a alma em cada célula para receber a experiência de Carol e sua rede. 

Mas o corpo tem que estar inteiro. Não pode ficar escondendo partes, jogando mesquinharias de 

presença, fingindo que não vê ou que não sabe bem do que ela está tratando. Porque esta é uma 

experiência de viver o púbico, no público, ser público e busca responder: o que vamos fazer juntos? 

A pergunta o que vamos fazer juntos? esteve à espreita durante todo este ciclo. 

Caros leitores, não vou aqui descrever tudo o que fazem juntos os participantes da rede instalada pelo 

Circuito Fora do Eixo. Até porque não sei exatamente tudo o que fazem, mas sei o que Carol nos contou. 

Sugiro, assim, que você, leitor, consulte o endereço http://foradoeixo.org.br para melhor conhecer 

detalhes desta história. 

Carol informou: 

Desde 2001, gestores de cultura começaram a organizar uma rede para criar cultura 

enfrentando o mercado; 



O Circuito tornou-se um laboratório de coletivo, pois grupos de participantes se unem e 

passam a viver juntos para melhor sobreviver produzindo música, teatro, artes visuais, 

dança; 

Criaram lógica de rede, de mútua cooperação a partir de dois conceitos: civirologia e 

broderagem sistematizada.  

 

Penso: nem sei se CIVIROLOGIA se escreve com C ou S. Entendi que a origem remete a “se virar”. 

Poderia ser com S. Mas gosto que possa começar com C para fazer alusão à civilização. 

Penso/pergunto a mim mesma/ admiro: broderagem sistematizada? Nunca tive esta coragem... sinto-me 

um zero... à esquerda. 

Voltando ao que informa Carol: 

Somos coletivo sem rancor, pós-rancor, aceitamos em nossa rede todos os partidos 

políticos, todas as crenças, todas as classes. 

Não sabemos para onde estamos indo, mas como estamos indo; 

Propomos o possível... propor que todos se tornem socialistas é impossível, mas propor 

coletivos em torno de produções que dialogam sim com mercado, mas criam novas relações 

é mostrar como é possível fazer de forma diferente e coletivamente. 

Nosso programa é coletivizar. 

Não somos movimento de contraposição e sim de diálogo. 

A proposta é convencer mais pessoas a viver coletivamente. 

 

A plateia se agita, mãos para o alto. Querem falar. Penso: provocar o desejo de falar é o melhor resultado 

em uma conversa. É sintoma de que se ouviu, se pensou, se sentiu a ponto de mover a mão e expor a voz. 

Não é pouca coisa. 

Muitas mãos e vozes e a palavra da mediadora/provocadora Leslie foram notadas.  

Vamos por partes que vale a pena. E registremos a pergunta síntese de Leslie logo após as narradoras 

concluírem suas histórias: Se São Paulo é Lilith que devora suas crias, como podemos ser filhos que se 

voltam contra a própria mãe? 

 

Vozes das mVozes das mVozes das mVozes das mãos ãos ãos ãos     

Das mãos erguidas: palavras de questionar, desconfiar, querer saber mais. Palavras de separar, de admirar e 

de estranhar.  

Por que disputar o estado se as instituições estão datadas e falidas? Vemos movimentos, mas ambíguos e 

localizados sem condições de serem vetores de esperança. Como politizar sem programa? O que 

pensamos sobre as velhas utopias? Se o movimento é de diálogo, então não há disputa. As antigas 

utopias estão em cheque ou o sistema está em cheque? Os jovens que se mobilizam trazem novos ares, 

palavras de Carol trazem frescor. Como funcionam as instituições alternativas do circuito Fora do Eixo? 



O banco, a escola, o partido político? É possível sociedade feliz sem que 99% tomem o poder? Circuito 

Fora do Eixo sugere socialismo utópico. Como fazer da cidade uma sala de estar? 

 

Como fazer da cidade uma sala de estar? 

C O    M O       F A    Z E R    D A    C I    D A    D E    U   M A     S A     L A     D E     E S   T A R ? 

 

Narradoras e mediadora reagemNarradoras e mediadora reagemNarradoras e mediadora reagemNarradoras e mediadora reagem    

Raquel: ouvir a Carol traz certeza de um novo momento: novo lugar e novas relações. Não há nova 

utopia pronta, mas é preciso experimentação. O Circuito Fora do Eixo coloca a questão de novas 

relações no próprio corpo e não em teoria. O movimento Ocupa Sampa também: morar no Viaduto do 

Chá é diferente de falar em morar no Viaduto do Chá. O corpo questiona e não apenas o pensamento. 

Mesmo sendo minoritários, os movimentos são contra-hegemônicos. Dicotomias não vão nos ajudar. Não 

é preciso separar o que é frontalmente contra o capital do que não é, mas simultaneamente, convivendo 

com o capital questioná-lo e inventar nova relação. O que se inventa está vivo. Não sabemos o que 

poderá substituir os partidos políticos e outras instituições e é bom parar neste não saber para se pensar. 

Não saber é auspicioso. 

Carla: a importância desta mesa com diversidade de pontos de vista e de experiências faz com que minha 

abordagem estética se mostre também ética, meus desenhos não tocam as pessoas se não vierem 

associados a questões éticas, para se pensar coletivos. E podemos nos perguntar onde vamos nos 

encontrar se não no espaço público? Todas estas questões servem para se pensar no prazer de viver... a 

gente só consegue a transformação pela alegria... falta de verde e de espaço público são a mesma falta. 

O poder não tem interesse no encontro, no prazer, no conhecimento. O movimento OCUPA quer fazer da 

cidade uma sala de estar. 

Carol: não criamos exatamente as instituições, mas usamos nomes de instituições existentes para criar 

novas relações. Estamos propondo banco, universidade, produção cultural em novas relações. 

Mediadora Leslie: não sou contra as antigas utopias. Elas são importantes ainda. Para fechar, Leslie traz 

uma metáfora. Estamos em uma represa com um dique que segura a água e vamos fazendo pequenas 

fissuras para deixar escapar pequenas quantidades de água. E remendamos quando furos maiores se 

abrem. Precisamos arrebentar as barreiras e deixar a água escoar com toda sua força. 

 

E vocês, leitores e leitoras? 

Hora de fechar o ensaio. Hora de fechar o ciclo. 

O que temos? 

Cinco encontros, inúmeras questões que revolveram nossas utopias e nossos modos de ver e dizer a rua, a 

cidade e... o planeta.  Temos também um convite objetivo e reto: tornar próprio o espaço público. 

Nos ensaios anteriores, encontramos indícios para delimitar os sentidos desta apropriação. Vale a pena, 

porém, registrar de forma mais objetiva. 



O sentido do tornar próprio que não deve ser conclamado é aquele cuja seta aponta para a propriedade 

particular, do vencedor sobre os demais, do benefício privado, do esconder para si, do levar vantagem 

em detrimento de um perdedor. Se todos se apropriarem do espaço público nesta direção, o público 

deixa de o ser para se tornar privado. E a palavra todos traz sempre problemas. Coloca juntos, no mesmo 

espaço, desejos múltiplos, interesses diversos, necessidades privadas e corpos enclausurados em si 

mesmos. 

Por isso é um esforço. O mais difícil, talvez, para nossas comunidades do indivíduo: o único sentido que a 

apropriação do espaço público pode assumir. O sentido de se estar entre e ser com. O sentido de ser 

proprietário do corpo, da rua, da cidade para a experiência do encontro. Para a aventura e o desafio do 

encontro com o perigo, a disputa, o estranho, o sombrio.  

O único sentido cabível para a apropriação de um espaço que é público está na perspectiva de sair de si 

para abarcar o outro. E fundir-se com este outro o bastante para não se duvidar do mútuo pertencimento 

ao espaço da rua, da cidade, do planeta. 

Sugiro a vocês, leitores, o exercício de retomar os ensaios anteriores inspirados pelas histórias narradas 

neste ciclo e destacarem as palavras que oferecem pistas para tornar o Centro Cultural, seu próprio e 

inventar novas formas de conviver na cidade.  

 

 


