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A todo momento à
Constantemente inserido em situação de possível ruína, o panorâma
atual do Teatro Oficina é de sujeição aos órgãos públicos e resistência à
uma lógica mundial que concomita com a incessante reconstrução do
solo urbano.
Em junho de 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) toma frente nas decisões que permitiriam ao Grupo
Silvio Santos a construção de um grande conjunto multifuncional nas
adjacências do teatro, contrariando o veredito de tombamento emitido
pelo órgão em 2010.
A luta pelo território foi travada há mais de trinta anos, quando o grupo
liderado pelo José Celso Martinez Corrêa conseguiu em 1983, para a
sua sobrevivência, o tombamento em nível estadual pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e

4

beira DO ABISMO
Turístico).
Foram através de incessantes sessões, que os membros conselheiros do
Condephaat deram a vitória controversa ao grupo Sisan, de Silvio Santos.
Permitiram, em cada voto, a conquista como quem consente com a
capitalização do território, com a ressignificação da memória e com a
dissolução dos espaços que não domesticam o corpo. ressignificação da
memória e com a dissolução dos espaços que não domesticam o corpo.
O problema das mutações espaciais, propostas pela citada lógica mundial
neoliberal, é que pouco se pensa nas apropriações coletivas dos espaços,
suas histórias, microdinâmicas incorporadas e o que os indivíduos
desejam que o lugar se torne. Políticas desiguais são estruturadas por
cima de ambientes coletivos, provocando brutais desagregações sócio
espaciais.
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o abismo global: as marcas
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Discutiremos aqui, sobre a lógica de aniquilação das novas cidades
através de sua dinâmica neoliberal. Como introdução ao tema,
será narrada a história do Teatro Oficina, palco literal dos processos de capitalização desenfreada decorrente das forças que detêm a
hegemonia do poder.
Uma história, uma arquitetura que exigiu luta e resistência para
permanecer em meio a ameaças da dissolução de seu espaço, o
Teatro Oficina hoje, apenas perdura, pelas recorrentes batalhas
travadas às forças maiores que intentam o lucro com a constante
reconstrução dos cenários urbanos.
De um lado do conflito, o Grupo Silvio Santos, com seu alto potencial econômico para investir e pulverizar as adjacências do teatro
e, na outra ponta, manifesta-se a voz coletiva de quem clama pela
preservação memória do território e pela sobrevivência da arte.
O extermínio da memória das cidades tem como principal causa
uma profunda e estabelecida imposição da tecnologia, combinada com a percepção dos centros urbanos como potência de lucro.
Tudo é percebido através de seu potencial de investimento: nossos
espaços estão à venda, e todo o capital angariado, de acordo com o
método capitalista, precisa, inevitavelmente ser aplicado.
Dessa forma, colagens são propostas sobre os territórios a fim de
remodelar os centros urbanos, onde a técnica se propõe a revelar
o que é obsoleto e indispensável de transformações e, o mercado
imobiliário, por sua vez, se encarrega de investigar o poder de
lucro do lugar, para que assim o investimento se mantenha sempre
em um ciclo de rendimento estável.
Persistir em meio a essa lógica de mercado neoliberalista é enfrentar árduos processos opressores à memória e seus fragmentos, mas
há quem tente: e este é o panorama do Teatro Oficina.
A lógica de construção e reconstrução contínua revela, portanto o
principal inimigo das práticas neoliberais: as redes comunitárias,
estas que permitem a vida ao Teatro Oficina. No livro Arquitetura
e Política — ensaios para mundos alternativos, Montaner e Muxí

dos conflitos territoriais
discorrem sobre as problemáticas das cidades contemporâneas e
seus processos de remodelamento.
Segundo os autores, os grandes impasses para a constante reforma
dos espaços são as percepções coletivas, que reprovam a gravidade
de tais processos. Apagar a memória social urbana, e evitar vínculos faz parte, então, de um processo urbano-capitalista, onde, se
entende que todos os lugares podem ser outro e monetizar mais. E
é, desta forma, que a recorrente carência de consumo ganha força,
pela promessa de modernidade, de um mundo estetizado, afinal, é
a conjuntura que nos é dada como promissora e ideal.

a memória está constanteme
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Tal visão empreendedora de cidade dilapida os cotidianos já estabelecidos, acabando por criar falsas memórias de lugares, lugares
estes aos quais não pertencemos. Não há, todavia, um sistema que
garanta a igualdade dos direitos de intervenção na cidade, ela não
pertence à massa, afinal, a noção de pertencimento vai muito além
do acesso aos recursos do território; é a possibilidade de desejar e
operar ante ele.
As forças de oposição a projetos urbanos vêm percebendo seu poder de influência pouco a pouco. Foi através de conexões emocionais e históricas dos agentes sociais que o aniquilamento do espaço
Oficina pelo Grupo Silvio Santos, não ocorreu, ao menos ainda. A
pressão popular unida ao grupo de teatro liderado pelo José Celso
Martinez travou batalhas e negou variadas propostas incoerentes
de uso do espaço.
Grandes empreendimentos, projetos de shopping e posteriormente
grandes torres multifuncionais foram estudados para ocupar os
arredores do singelo teatro. Os abalos urbanos provocados pelo
hiperconsumo e pelas grandes infraestruturas, apenas refletem
uma lógica mundial que ingressou nas entranhas do Bixiga.

E, assim, somos condicionados a habitar em um mundo que nos
empresta irreais noções de contexto geográfico e histórico. Somos
doutrinados a nos adequar e aceitar a destruição dos nossos
patrimônios e, muitas vezes ajustados à hipócritas reminiscências.

O ínicio do processo de aniquilamento das adjacências
do Teatro Oficina pelo grupo Silvio Santos em uma
tentativa de expandir seu capital.
Jornal Bela Vista, 1983

Início do projeto de grandes torres multifuncionais que
alterariam a paisagem do Bixiga aos arredores do Teatro
Oficina, o projeto está em fase de desenvolvimento até os
dias de hoje.
Jornal Metrópole, 2008
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A regeneração do espaço é a reforma da memória, é o não reconhecimento da história do território, é o apagamento do vínculo e
do afeto.
A renovação urbana é o estágio inicial da lógica do capital, de
cidades coorporativistas, passivas de esteiras de comercializações
exageradas.
O sentimento de pertencimento é arrancado dos indivíduos, que
por fim acabam por aceitar e se sujeitar ao estilo de vida urbano
incorporados pelos agentes que detêm o poder e que lucram com a
incessante reconstrução.
As forças existem na sociedade, são formas de ações estampadas
em escala urbana, entretanto, o trabalho não cooperativo dessas
ações geram ambientes caóticos.

quando ocorre a sujeição de
O comportamento e a influência de forças que atuam nos territórios detêm o poder de estruturar nossa forma de habitar no espaço
Por vezes, ações de forças desiguais, ocasionaram uma desestruturação daquilo que possuía coesão, ou seja, provocaram uma
indesejada alteração no habitual cenário, possível e cada vez mais
comum dada a lógica neoliberalista de reconstruir e lucrar com a
cidade.
Milton Santos, em A natureza do espaço: técnica e tempo, razão
e emoção, abordou sobre formas horizontais e verticais de ação
no território. Uma paisagem urbana deve ser cooperativa, ou seja,
forças verticais e horizontais devem coexistir, todavia, nas novas
propostas de arranjos do espaço, é comum que ocorra um desequilíbrio, uma servidão horizontal para uma ação vertical.
As forças verticais são provenientes de uma relação de consumo
e de mercado, são dinâmicas recorrentes de um aumento exponencial do comércio. É o cenário dos grandes empreendimentos,
da despesa, da dependência e da produção. Já a força horizontal é
solidária, é o exercício do cotidiano e das relações sociais.
Assim, o território passa a operar segundo as possíveis diretrizes
10

forças o abismo é inevitável
do capital, que se encarrega de avaliar o valor do imóvel segundo
o valor do estilo de vida sondado pelos cidadãos. Veja, a implantação de uma infraestrutura notável, eleva e qualifica ferozmente as
adjacências, todavia, o desequilíbrio do dinamismo cotidiano dos
habitantes daquela região é um fruto nocivo decorrente.
De um lado, há extensões formadas de
pontos que se agregam sem descontinuidade, como na definição tradicional de
região. São as horizontalidades. De outro
lado, há pontos no espaço que, separados
dos outros, asseguram o funcionamento
global da sociedade e da economia. São
as verticalidades. O espaço se compõe de
um e de outros desses recortes, inseparavelmente.
(SANTOS, 1996, p. 192)

Subjulgar uma força à outra, é criar cenários de especulação dos
espaços, onde os elementos produzem um submundo de intensa
capitalização. Na cidade de São Paulo, o bairro do Bixiga, exemplifica o dinamismo do mercado econômico e sua vinculação com
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o urbanismo proposto. A vida existente no bairro passou a servir
como valor agregado para o mercado. Ao redor do mundo, também notou-se esta prática; no Soho, de Nova Iorque, foi a estética
underground, que passou a ser valorizada, e consequentemente
reconhecida pelo mercado imobiliário.
Seguindo Milton Santos, a qualidade de vida urbana tornou-se
uma mercadoria para os endinheirados. As atividades culturais, e a
cultura do espetáculo, tratada a frente, viraram fundamentais para
a economia da política urbana. As experiências sociais são outras
com o capitalismo desenfreado uma vez que novos hábitos de consumo e estilo de vida são instalados aos indivíduos.
Então, para de fato vivenciar com qualidade tais cidades, é preciso
dinheiro para consumir e a garantia de oportunidades de proteção
da privatização e da redistribuição da riqueza de forma injusta.
O preço do solo, e da vida, portanto, pode ser entendido como um
acúmulo de potencialidades e qualidades da área: a centralidade,
os equipamentos públicos, a segurança, e a urbanização. Visto isso,
a ideia de construção de um grande empreendimento no Bixiga
permite que o mercado se aposse dessa ideia de ponto e potencial,
inserindo condicionantes para lucrar com a construção.

a mercantilização e a estetização
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As falhas nesses modelos de sociedades são claras, coletividades
fragmentadas, individualizadas, e propensas a conflitos, nos mostrando o impacto do capitalismo. A absorção de excedentes por
meio da transformação urbana apresenta um lado sombrio, uma
vez que implica na reestruturação urbana por meio da destruição.
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, em A estetização do mundo —
viver na era do capitalismo artista, traçaram o panorama social e
econômico que emergiram por conta dos processos de capitalização intensa das grandes cidades.
A citada anteriormente “cultura do espetáculo“ é discutida pelos
autores como uma noção instaurada de grandiosidade, consumo e
hipermodernidade. É como se fosse dado ao capitalismo o trabalho de atribuir falsas emoções aos indivíduos, onde o prazer do

DE TUDO nos conduz para o abismo
excessivo consumo e o deslumbre estético seriam supremos.
As experiências irreais criadas através do exagero e apelo da técnica motivaram a concepção de “simulacros”, espaços que simulam
uma falsa autenticidade, a fim de entreter e alienar os indivíduos
com uma espécie de arquitetura “disneylandia”, extravagante e sem
compromisso com o contexto sócio geográfico, mas que fascina as
pessoas pela promessa de novas possibilidades e modernidade. A
arquitetura pode concomitar com o mercado, entretanto o cenário
atual, nos mostra uma conjuntura de servidão violenta do solo
com seu rendimento.
A mais valia urbana, onde o solo urbano é compreendido através
de uma visão financeira exacerbada do mundo, revela a perversão
da lógica capitalista, que adentra os processos de renovação urba-
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na, produzindo espaços corporativistas e comercializações exageradas, anseios do neoliberalismo econômico.
Cidades não são mais vistas através da lente de um planejamento
urbano, e sim através de paisagens e arquiteturas fantásticas, que
são as vitrines dessas cidades para o mundo, apresentando, assim
sua potencialidade econômica e seu compromisso com o “desenvolvimento”.
Arquiteturas espetáculo de tirar o fôlego
que redesenham museus, estádios e
aeroportos, ilhas artificiais que compõem
uma palmeira gigante, galerias comerciais
que competem em luxo decorativo, lojas
que parecem galerias de arte, hotéis, bares
e restaurantes com decorações cada vez
mais “tendência”, objetos comuns cuja beleza os transforma quase em peças de coleção, desfiles de moda concebidos como
mise en scènes e quadros vivos, filmes
e música em profusão a toda hora e em
todo lugar: será que o capitalismo, desde
sempre acusado de destruir e enfear tudo,
não é algo mais que o espetáculo aflitivo
do horror e funciona também como

A exuberância dos lugares revela uma noção de modernidade
equivocada, que é tomada pela constante regeneração e imponência das arquiteturas. Preparam territórios para adquirir, consumir
além do necessário. Comércio e arquitetura formam uma simbiose obscura, onde a “grife arquitetônica” ou o entendimento de
quem turas. Preparam territórios para adquirir, consumir além do
necessário. Comércio e arquitetura formam uma simbiose obscura,
onde a “grife arquitetônica” ou o entendimento de quem constrói
a maior torre, tem mais peso do que a força urbana e suas possíveis dinâmicas. Passou a permear o mundo a noção de arquitetura
sofisticada, mas para quem tal desenho é feito? É uma demanda
que atende em escala social ou que é meramente atrativa para o
mercado?
A ideia da construção de mega empreendimentos faz parte dessa
14

tendência cultural, onde todo o elemento existente no mundo já
fora destruído e recriado. O consumo ilimitado, mais do que uma
irreal noção de prosperidade, revela a constante necessidade de
recriar toda a superfície, nas estruturas primarias, nas matérias
primas, nos espaços, tudo torna-se parte de um maquinário destinado ao comércio.
David Harvey dedica seus estudos a analisar e investigar sobre as
decorrências e incoerências da cultura da hipermodernidade e da
perda de escala do indivíduo. Hiperindividualismo, hiperespetáculo e hiperglamurização, são todos consequências de mundos que
negam a cidade gerando territórios anômalos.
Quando empresários ganham o papel de administradores públicos,
todas as esferas sociais sofrem as consequências. Harvey avalia
as problemáticas da “destruição criativa da terra”, isto é, os transtornos causados pela regeneração compulsiva do solo urbano em
uma pretensão estetizada e rentável. Em “O enigma do capital: e
as crises do capitalismo”, o autor discute sobre a relação do capital
com a exploração da técnica na arquitetura.
A lógica capitalista prevê o capital constantemente circulando,
na cidade é através do capital fixo e do capital móvel que isso irá
ocorrer. O capital fixo é aquele incorporado às infraestruturas, por
exemplo, é o elemento capaz de valorizar o território através de sua
implantação.
A venda e apropriação do lugar e o
embelezamento da imagem de um lugar
(incluindo Estados) tornam-se parte integrante do funcionamento da competição
capitalista. A produção da diferença geográfica, tomando como base a história,
cultura e as assim chamadas vantagens
naturais. É internalizada na reprodução
do capitalismo. Traga um arquiteto de
renome para sua cidade e crie algo como
o Museum Guggenheim de Frank Gehry,
em Bilbao. Isso ajuda a colocar a cidade
no mapa dos atrativos para o capital
móvel. (HARVEY, 2015, p. 165)
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O capital móvel, por sua vez, será o excedente do capital fixo,
ou seja, o aproveitamento extra e suas consequências. Isto é, ao
inserir um metrô, por exemplo, as adjacências da infraestrutura
serão valorizadas, e assim o ponto escolhido terá um maior capital
circulando.
É a dinâmica possível que qualifica uma arquitetura, mas também
é a arquitetura que revela as possíveis dinâmicas de consumo. Um
grande empreendimento permitiria que a lógica capital se apropriasse do espaço muito mais do que um “despretensioso” teatro.
Negar a logica é negar a própria existência, e o Teatro Oficina tem,
duramente percebido isso.
As mais variadas lógicas nos moldam, e quem opera sob elas admite as desigualdades. Lógicas de poder, lógicas do capital, lógicas
territoriais, só servem para desumanizar os seres-objetos. Estes,
que ingressam em uma ordinária prática: são produtores e consumidores, os realizadores de tarefas.
Os indivíduos tornam-se o composto de suas moedas. O dinheiro é a força máxima de poder. O poder não é só posse, é verbo
também: ter poder é poder. Para Milton Santos “Cada homem
vale pelo lugar onde está; o seu valor como produtor, consumidor,
cidadão depende de sua localização no território.” É a aquisição de
bens durante a vida que ditará como cada pessoa irá viver a cidade. São os privilégios pessoais decorrentes do capital pessoal que
transparecerá quem só existe e quem participa do espaço urbano.
Os crescimentos de grupos de lutas sociais e de classe só afirmam
a desigualdade do pertencimento. Os indivíduos que não conseguem se inserir na engrenagem da lógica do capital são descartados ou ao menos marginalizados, literalmente.

o cine belas artes
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O cine Belas Artes, assim como o Teatro Oficina, é uma mostra
da problemática da dissolução por adversidades da disfunção do
capital. Foi um alvo que por pouco não resiste às necessidades da
mercantilização de tudo.

visitou o abismo
Inaugurado em 1956, conhecido como cine Trianon, foi só 24 anos
depois, em 1967 que fora batizado como Belas Artes. Localizado
em um dos pontos mais estratégicos da cidade, o cinema nunca
cedeu à imposição de lucro controversa.
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Contrariar a lógica de mercado, exibindo obras cinematográficas
de curta e longa metragem, explorando uma linguagem visceral de
fotografia e narrativa, não é normalmente apreciado pelo público
habituado com produções hollywoodianas.
Com programações particulares que enaltecem o artístico legítimo
e renunciam o distúrbio da capitalização das artes. O Belas Artes,
em 2011 teve suas portas fechadas pelas complicações nas negociações.

Cine Belas Artes é dividido em duas salas,
1970.
fonte: SALAS DE CINEMA SP
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Como consequência, um movimento pela reabertura do cinema
eclodiu na cidade de São Paulo, onde a afetividade dos usuários
mobilizou a pauta de patrimônio cultural, mas ainda assim, as
adversidades do capital, não permitiram que as atividades continuassem.
O reconhecimento do valor arquitetônico, histórico e cultural,
passou a ser discutido pelos importantes órgãos públicos após o
seu fechamento, o que tornou a arquitetura um problema para os
processos de reconstrução do espaço. Em 2011, o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico, aprovou o tombamento da principal fachada
do cinema. O que faria com que a envoltória e as características do

cinema precisassem ser conservadas, e não meramente substituída
por outro empreendimento.
Foi só, então, com a ajuda da Prefeitura de São Paulo, que a continuação da atividade do cinema aconteceu, onde uma parceria com a
Caixa Econômica Federal possibilitou o retorno do cinema.

Cine Belas Artes em 1967, a principal
fachada, localizada na Rua da Consolação.
fonte: ESTADÃO

O reconhecimento do valor arquitetônico, histórico e cultural,
passou a ser discutido pelos importantes órgãos públicos após o
seu fechamento, o que tornou a arquitetura um problema para os
processos de reconstrução do espaço. Em 2011, o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico, aprovou o tombamento da principal fachada
do cinema. O que faria com que a envoltória e as características do
cinema precisassem ser conservadas, e não meramente substituída
por outro empreendimento.
Foi só, então, com a ajuda da Prefeitura de São Paulo, que a continuação da atividade do cinema aconteceu, onde uma parceria com
a Caixa Econômica Federal possibilitou o retorno do cinema.
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Note, o peso histórico, a memória do lugar e as afetividades coletivas pouco importam para os administradores da cidade. Lugares
que podem ser outro e lucrar mais, sempre serão ameaçados e coagidos a formar alianças com forças maiores. E mais do que isso, se
a permissão de regeneração do empreendimento fosse permitida, o
que viria a ser do cinema?
Não por escolha de quem usa, mas por escolha de quem ganha. A
lógica capital se revela por muito além das cidades, espaços culturais que não tornam a arte como produto são questionados. Se a
programação do hoje, Caixa Belas Artes, fosse pautada em filmes
e programações comerciais durante sua existência, precisaria de
tamanha resistência? Somos atraídos pela promessa do capital, que
nega a reflexão.
Os teatros, os cinemas, as bibliotecas, os museus, estão sendo cada
vez mais violentados e ameaçados, a arte para sobreviver em meio
ao período de aniquilamento dos espaços, precisa da exuberância
da assinatura de grandes arquitetos e suas técnicas. A destruição
do passado histórico dá frente ao espetáculo permanente do presente.

como o abismo é capaz de nos
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Salto no vazio por Yves Klein
fonte: Obvious

afastar do conformismo?
A primeira parte da discussão tem como proposição central, e
como foco de investigação, a análise do papel da arte como condutor da vida em sociedade. Para tratar deste subtema articularemos
acerca das possíveis e prováveis interpretações do termo “abismo”,
e como a arte se manifesta podendo conduzir o indivíduo em
suas abstrações. Dessa forma, manifesta-se a grande inquietação
do capítulo: qual é o potencial da arte autêntica nas construções
íntimas?
O potencial de algo está em tudo que ele consegue ser, mas não
absolutamente é. Trataremos de arte, portanto, na qualidade de seu
potencial, por assimilar que sua significação não advém de meios
assertivos, afinal cada indivíduo terá suas percepções acerca do
elemento artístico, dado seu conjunto de valores e noções preesta21

belecidos ou adquiridos.
A potencialidade da legítima arte, aquela que é comprometida com
a sua autenticidade, é a promessa de condução; não se permanece
no mesmo lugar.
O indivíduo transformado, pode, portanto, encontrar um intervalo
do que se era. Se somos a soma de nossas reflexões e ações recorrentes, a interrupção do nosso ser, ocasionada pelo intervalo, é o
vislumbrar possível de mudanças.
Ao confrontar-se com uma obra de arte, já não se é mais o espectador de antes. A inflexão de noções e a quebra de parâmetros,
propiciados pelos instantes dedicados ao desafio artístico, transforma o indivíduo.
Aqui, infere-se que a arte retém em sua profundidade um comprometimento com a sociedade. Seu âmago traz e impulsiona uma
gama de sentidos e atitudes. Apreciar, contemplar, criticar, indagar,
desconfiar e negar. É a premissa pelo distanciamento do caos, da
elevação de espírito particular, e do afastamento do abismo existencial.
Não se investiga nesse capítulo o que o produto artístico deve fazer
ou não. Entretanto, é importante salientar as possibilidades mais
significativas da arte em transformar o contexto social em que se
vive. O papel da arte não pauta premissas racionais, afinal se já se
compreende o que há de vir, a admiração ou o espanto seriam pré-fabricado. E ao contrário, o que pretende-se trazer neste momento, é o encontro com o desconhecido, o abismo.

um abismo às avessas...
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Para tratar do abismo, introduziremos aqui, abordagens possíveis
em se tratar de um “precipício inexplorado”. A aproximação com
abismo refere-se à ideia de lançar-se ao desconhecido. O anônimo
ou o misterioso frequentemente geraram sensações de aversão.
Entretanto, aqui, não discorreremos meramente sobre o abismo
em sua posição perversa, na concepção de aniquilamento do ser
ou de sua existência. Entenderemos o abismo como a perda de

referências de todas as coisas. O que a ausência de orientação ou
de padrões permite aos indivíduos?
A palavra abismo procede do latim abysmus retratando um “lugar sem fundo”. Do grego abyssos, onde a se refere ao conceito de
ausência, é o “sem”, e byssos é o “fundo”. Assim sendo, compreendendo o termo em sua etimologia, apresenta-se abismo como um
espaço de finais inconclusos. Sua profundidade é tamanha que não
permite saber o que é encontrado ao percorrer sua imensidão.
Evidentemente, a corrosão pela incógnita do abismo é uma navegação angustiante: somem as respostas habituais e o trivial já não
convence. E então, o desaparecimento de um sistema ordenado de
ideias e conceitos condiciona para um estado mental de desconstruir os encadeamentos já aceitos.
Muito se falou na literatura e nas artes sobre a estrutura social e
sobre o problema do inesperado. O autor da fotografia “Salto no
vazio”, Yves Klein (1928 — 1962) tratou o abismo como algo a ser
abraçado, ou no mínimo experimentado.
Outros artistas, como o escritor carioca Lima Barreto (1881 —
1922), mostraram em suas obras o temor em se tratando do inexplorado. Em “O triste fim de Policarpo Quaresma” o literato retrata
o personagem principal através de sua relação com a vida, seus valores e a aversão daquilo que não se domina: “Esta vida é absurda é
ilógica; eu já tenho medo de viver, Adelaine. Tenho medo, porque
não sabemos para onde vamos, o que faremos amanhã, de que maneira havemos de nos contradizer de sol para sol...”. O descontrole
muitas vezes foi visto como uma adversidade na sociedade domesticada que temos vivido.
As não associações nos planos de referências familiares levam à
busca por outras variáveis e constantes. E esse é o maior dos poderes inerentes ao abismo. Ao se dissociar de pensamentos formulados novas relações de signo e significante são desencadeadas.
E dessa forma, a ausência de tudo abre um insondável campo de
possiblidades.
Para Deleuze e Guattari, a relação com a perda de referências é
como um ambiente caótico. Não há mais parâmetros para seguir
ou prosseguir, entretanto, a partir dele, opiniões medíocres previa23

mente aceitas são colocadas em avaliação e revisão de concordâncias, dando espaço para variações acobertadas.
É o instante que não sabemos se é longo
demais ou curto demais para o tempo.
Recebemos chicotadas que latem como
artérias. Perdemos sem cessar nossas
idéias. E por isso que queremos tanto
agar-rarmo-nos a opiniões prontas.
Pedimos somente que nossas idéias se
encadeiem segundo um mínimo de
regras constantes, e a associação de idéias
jamais teve outro sentido: fornecer-nos
regras protetoras, semelhança, contigüidade, causalidade, que nos permitem
colocar um pouco de ordem nas idéias,
passar de uma a outra segundo uma
ordem do espaço e do tempo, impedindo
nossa “fantasia” (o delírio, a loucura) de
percorrer o universo no instante, para
engendrar nele cavalos alados e dragões
de fogo. (DELEUZE, GUATTARI, 1991,
p.259)

É só através da compreensão fundamentada das estruturas que
entendemos conceitos elementares: o abismo é potência. Pensemos em uma cadeira, agora, imaginemos que todas as referências
de cadeira não existem. Sabemos de seu encargo enquanto objeto,
porém a margem para uma imaginação livre de amarras é dada.
Cadeiras podem apresentar diversos estilos, cores, formas, e materiais, e para alcançar o resultado final, há de se refletir cautelosamente o que é uma cadeira.
Esses tipos de pensamentos estruturais nos foram dados durante a
história do homem na terra. Formas de se relacionar com o outro
e com o mundo, imposições culturais e uma série de regras de
moral nos foram apresentados e instalados de acordo com o nosso
contexto geográfico e histórico.
Os indivíduos encontram-se em uma espécie de vivência domesticada, onde cada ser encontra seu rebanho e age de acordo com o
mesmo, sem reflexões por trás de suas ações e pensamentos. Contudo, e se a arte fosse uma fenda disposta a romper tais estruturas?
A ideia da arte conduzir à um abismo revela uma percepção de seu
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poder de não nos deixar no mesmo lugar de antes.
A falta de domínio das ações e dos comportamentos é um dos
principais pilares da arte. A Arte que capta atenção, gerando perplexidade, abalando estruturas, nos deixa sem referências: transporta-nos para o abismo. E a partir daí, cada indivíduo é condenado ao exercício da escolha e da reflexão. O abismo é o exercício do
imprevisível. A arte é o exercício do imprevisível, ela pode desestabilizar, fazer o sujeito abismar-se. É transformação.
A arte não pode ser meramente um processo de ideias, afinal,
seguindo esse pensamento, qualquer produto seria reconhecido
como arte, não exigindo mais o exercício da habilidade e da singularidade. A obra de arte precisa envolver dificuldade, tanto em sua
execução como em seu entendimento. Afinal, ela clama pela provocação, pelo questionamento, e até pela rejeição. O previamente
visitado e facilmente apreendido não emociona, é senso comum, e
muito menos é sensível fazeres artísticos habituais.
O filósofo alemão Nietzsche foi um dos pensadores a questionar
aspectos de cultura e seu potencial de opressão. Para ele, forças
medíocres, por vezes assistida pela imprensa, levam o ser humano
a um cenário supérfluo, e dessa forma, tais elementos culturais e
artísticos, levam a homogeneização e ao conformismo.
A arte, para o filósofo é como um meio possível para quebrar
barreiras convencionais da moral, assim como as normas sociais
impostas. Isto é, a verdadeira arte paira sob as novas sensações e
não através de velhas amarras.
Em seu livro “Além do bem e do mal”, Nietzsche trata sobre a necessidade do indivíduo integrar um núcleo social. Vivemos e nos
moldamos através do nosso relacionamento com o outro, dependemos de outro indivíduo diariamente.
Em uma tentativa de estabelecer tais relações de convívios sociais,
ou em uma busca de organizar o coletivo, um conjunto de valores é estabelecido, seja pelo convívio básico, pela ciência ou pela
religião.
O grande problema da sociedade, foi quando o homem passou a
ser compreendido como uma peça de engrenagem, destinado à
uma função, coagido à uma série de comportamentos para atender
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o bom funcionamento da máquina que é a sociedade. Indivíduos
encobertos pelo público comum, dirigidos através do bem e do
mal impostos pelas grandes instituições, respondem de forma
alienada.
A discussão do homem “domesticado” para conviver no coletivo
social, nos leva à uma conclusão, homens têm em si espíritos livres
e os preceitos e diretrizes os domam, e isso é preciso ser questionado. O que, afinal, dá a arte tamanho potencial de transformação?

a aura da obra de
Críticos, pesquisadores e historiadores se debruçaram ao longo do
tempo para compreender o que conforma qualquer exteriorização
pessoal como um produto artístico. Entretanto, para início de estudo, entenderemos o fazer artístico como uma expressão individual
do artista na esfera social.
É um fato que a arte acompanha o ser humano em sua vasta
existência, contudo, as transformações globais conferiram novas
formas de produzir e consumir arte. O filósofo tcheco Vilém Flusser (1920-1991) que dedicou suas principais obras ao entendimento dos conceitos da fenomenologia e da teoria da comunicação,
percebeu a história da humanidade em quatro períodos principais:
o das mãos, o das ferramentas, o das máquinas e o dos aparelhos
eletrônicos.
Na baixa Idade Média, com desconhecidas alternativas de técnicas avançadas, o artesanato prosperou como arte. A habilidade do
artista unida à sua reflexão crítica, exaltou o valor dos artefatos
manuais, vez em que, até o século XVIII, todas as etapas do processo dependiam unicamente do ser humano.
Dessa forma, o artesão se dedicava para produzir, com métodos
e ferramentas básicas, peças para a comercialização, criando um
cenário em que produzir arte passara a ser percebido como ofício,
possibilitando a sobrevivência pessoal.
Mais tarde, com a crescente modernização, novos sistemas e
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arte e o abismo

e procedimentos ascendem na sociedade. A fase inicial do capitalismo, entre 1620 à 1750, marcou o reconhecimento da arte como
produto, ideia discutida à frente. No entanto, o que vale ser evidenciado previamente é a aparição de um cenário onde a réplica
de elementos artísticos fora facilitada dado o surgimento de um
estágio intermediário entre artesanato e maquinofatura. Desse
modo, a existência de máquinas, ainda que simples, apresentavam
os primeiros ensaios da produção em larga escala.
Consequentemente, a partir de 1750, com a chegada da revolução
industrial, o avanço dos sistemas maquinários e a evolução de
fontes de energias modernas, oportunidades de produções e reproduções dos objetos artísticos, unidos à especialização do trabalho,
fazem eclodir a era da reprodutibilidade técnica.
A reprodutibilidade técnica foi fonte de estudo do filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamin (1892-1940). Com fortes influências
marxistas, foi um dos principais contribuintes da Escola de Frankfurt, instituição que criticou e desconstruiu pensamentos estruturais da sociedade moderna, como o sistema político, econômico
e as problemáticas culturais contemporâneas. Elaborou ensaios
como “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, publicado pela primeira vez em 1936, onde propunha discussões da
cultura no panorama de produto para à sociedade.
Para Walter Benjamin, reproduzir uma peça de arte sempre foi
viável, afinal sempre houve a possibilidade de duplicação de um
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um objeto, seja por discípulos, ou com o intuito do lucro. Todavia,
os procedimentos artísticos produzidos para as massas só foram
possíveis com o avanço das tecnologias, que facilitavam e agilizavam sua cópia.
O cerne da questão é o problema da unicidade da obra de arte,
e como a imitação age na existência do autêntico. Para o autor,
cada processo artístico é carregado de um tempo e espaço, o que
o mesmo chama de “aqui e agora”, este não pode ser reconstruído.
Cada obra de arte depende da percepção individual do artista, que
não pode ser compartilhada: a arte em seu fundamento é única. O
distúrbio observado por Walter Benjamin foi a deturpação do pensamento das réplicas, que passaram a ser tratadas como a própria
obra de arte, e não como uma imitação
Assim, as consequências da reprodutibilidade técnica impactaram
e ainda assombram a singularidade do original, deteriorando sua
natureza inicial. A arte é objetificada e perde seu valor genuíno,
mais do que contemplação, os produtos artísticos com a viabilidade de produção, criam maior contato com o mercado que notou a
demanda dos produtos artísticos, e dessa forma, passou a investir
em uma trama que menosprezava a essência (entende-se essência
como seu tempo e espaço) do fazer arte.
E, na medida em que ela permite à
reprodução ir de encontro ao espectador
em sua situação particular, atualiza o
reproduzido. Ambos os processos levam
a um abalo violento do que é transmitido
— um abalo da tradição, que é o outro
lado da crise e da renovação atuais da humanidade. Ambos se põe em uma relação
íntima com os movimentos de massa de
nosso tempo. (BENJAMIN,1955, p. 58)
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As reflexões de Walter Benjamin pautam as necessidades desses
produtos serem reproduzidos e distribuídos pelo mercado. Argumenta que a exposição da arte permite que o lucro se aposse da
mesma, e destaca: “A obra de arte reproduzida é cada vez mais a
reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida”. O
cinema é um exemplo usado por Walter Benjamin, onde analisa
sobre a necessidade de obras com alto valor econômico, como os
filmes, carecerem de reprodução para fazer valer seu investimento.

O que há de se refletir, não é o valor econômico de uma arte, ou
como isto está ligado ao seu valor legítimo. Há de ser investigada
às intenções do mercado por trás do aproveitamento da arte como
objeto, e como tal massificação interfere em seu real papel na vida
em sociedade.
Ainda que a difusão da arte para as massas, facilitada pela tecnologia, permita uma democratização da própria arte, a destruição
da aura e o detrimento da autenticidade, se introduzem principalmente pela eliminação do respeito ao trabalho das mãos, do
processo árduo e do resultado exclusivo.
Em uma era de máquinas que tudo produzem, deve-se, com cautela analisar se o artista que frutifica unicamente através da tecnologia pode ser colocado no mesmo patamar de um artesão. A mão
deve prevalecer no campo artístico, assim como a complexidade.
Embora o mercado econômico encare com certa leviandade as
manifestações artísticas, sabe-se da potencialidade da arte de nos
elevar enquanto seres humanos e de alterar nossa percepção crítica
sobre vida ao entrarmos em contato com as noções e produções de
artistas que através de inflexões rompem as barreiras do medíocre.
Com isso, fica evidente que a atribuição da arte não pauta realizações de ser ou não agradável ou belo. Mesmo que as noções
sensíveis passem por internalizações individuais, o belo, em sua
elementaridade discutida por grandes filósofos e historiadores, é
universalmente aceito, e pode se relacionar com a forma do objeto, com a sua harmonização, ou com qualquer esfera de elemento
que satisfaça o olhar. No entanto, a arte é mais do que meramente
satisfação.

o espetáculo cont
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tra o abismo
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Uma espécie de cultura pós-moderna introduzida e consumida
pelos indivíduos no instante atual, parece vislumbrar a satisfação
interminavelmente. E tal realidade, só consegue se concretizar pela
antagônica noção de insatisfação do ser. Por “precisar” consumir

mais, pela “necessidade” de grandes infraestruturas, pelo mundo
higienizado ou o belo previamente permitido. É a caça vertiginosa
pela beleza irreal.
O filósofo francês Gilles Lipovetsky e o professor Jean Serroy pesquisando sobre os problemas decorrentes da era da hipermodernidade, desenvolveram, o livro “A estetização do mundo – viver na
era do capitalismo artista“, publicado em 2015. Discutem acerca
dos problemas e acontecimentos exigidos e sugeridos na sociedade pós-moderna, esta, que procura o embelezamento de todas as
coisas a todo o momento através dos elementos de espetáculo da
contribuição lógica capitalista.
O capitalismo artista tem de característico o fato de que cria valor econômico
por meio do valor estético e experiencial:
ele se afirma como um sistema conceptor,
produtor e distribuidor de prazeres, de
sensações, de encantamento. Em troca,
uma das funções tradicionais da arte é
assumida pelo universo empresarial. O
capitalismo se tornou artista por estar sistematicamente empenhado em operações
que, apelando para os estilos, as imagens,
o diverti mento, mobilizam os afetos, os
prazeres estéticos, lúdicos e sensíveis dos
consumidores. O capitalismo artista é a
formação que liga o econômico à sensibilidade e ao imaginário; ele se baseia na
interconexão do cálculo e do intuitivo, do
racional e do emocio nal, do financeiro e
do artístico.
(LIPOVETSKY, SERROY; 2015, p.43)

Conforme o tempo fora passando, a história da arte se viu frente
à tragédias cada vez maiores. O capitalismo e suas dinâmicas se
apropriaram cada vez mais das artes, como citado anteriormente.
No entanto, ações instigam reações, e assim, artistas comprometidos e indignados com o caótico cenário artístico, tomaram frente à
movimentos que se opuseram ao comércio e a indústria.
A convicção de que a perda da aura da obra de arte fora ocasionada, principalmente pela excessiva mercantilização nos possibilitou
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novas reflexões sobra o cenário da cultura moderna.
À medida o campo da arte se autonomiza, os artistas reivindicam em alto e
bom som uma liberdade criadora, tendo
em vista obras que não tenham contas a
prestas a ninguém, a não ser a si mesmas,
e que não dobrem mais às demandas
vindas “de fora”. Uma emancipação social
dos artistas bem relativa, na medida em
que é acompanhada por uma dependência do novo tipo, a dependência econômica das leis do mercado. (LIPOVETSKY,
SERROY; 2015, p.10)

Aqui, o que se julga não é a busca pelo belo, mas sim os processos
de estetização enquanto elementos visuais sem conteúdo. Uma vez
que se pretende embelezar espaços ou objetos, retira-se seu sentido efetivo, levando do sujeito a possibilidade de conceber uma
posição real, afinal a concepção crítica sobre aquilo fica abalada, e,
portanto, o vínculo entre elemento e homem mantém-se raso, pois
perde-se a referência do verdadeiro.
Reconheceremos a arte através das nossas experiências íntimas.
Nossos ensinamentos culturais preestabelecidos, onde estamos e
quando estamos serão premissas inconscientes elementares para a
apreciação e o julgamento. Isto é, cada ser sentirá o mesmo produto final de formas diferentes. O que pode ser afirmado sobre a arte
é a sua saga pelo comprometimento com a sua essência, e violar as
organizações já conhecidas e impostas: ela deve ir além do trivial.
Ela fundamentalmente necessita de intenção: o fazer com consciência. Não é sobre o design ou a beleza, mas sobre a competência
de transfigurar formas e estruturas.
Assim sendo, deve ser destacado que a característica profunda da
arte se desenrola por um estranhamento, pelo abismar-se do individuo, mas que demanda um esforço intelectual. Um ato humano
e cultural. O belo vem de forma imediata, é fácil. Entretanto, a arte
se permite conceber dinâmicas nas quais sua natureza torna-se visceral e desestabilizadora. Nem sempre é bela, nem sempre encanta
aos sentidos, contudo, ao assentir o rompimento das bar32

reiras estruturais, a arte desenvolve o papel social de compreensão
e pensamento crítico de lugar e intervalo. A elaboração não está na
sofisticação, e sim na contundência.
É de toda a arte que seria preciso dizer: o
artista é mos-trador de afectos, inventor
de afectos, criador de afectos, em relação
com os perceptos ou as visões que nos
dá. Não é somente em sua obra que
ele os cria, ele os dá para nós e nos faz
transformamos com eles, ele nos apanha
no composto. (DELEUZE, GUATTARI;
1991, p.227)

O livro “O que é filosofia” foi escrito pelo filósofo francês Gilles
Deleuze (1925 —1995), conhecido pela frase “Jamais interprete,
experimente!”, em conjunto com seu amigo e filósofo Félix Guattari (1930 — 1992). Os autores discorrem acerca do protagonismo
do artista em níveis sociais. A mudança individual e coletiva que
cada obra prima imprime é concebida a partir de sentidos e reconhecimentos.
Entende-se a história de um lugar por meio da arte, como a compreensão de uma revolução através dos monumentos. Leituras
sensíveis daquele recorte de tempo se disponibilizam para a contemplação da memória.
A arte aproxima o ser humano dele mesmo. Deleuze e Guattari
argumentam sobre a potência de transformações de manifestações artísticas. Citam Van Gogh, Dürer, Bonnard, Kandinsky,
Mondrian, e outros tantos habilidosos criadores que marcaram a
trajetória humana no mundo.
Cada artista, com seu talento, conscientemente ou não, deixa na
sociedade rastros a serem explorados. Fragmentos e vestígios de
suas expressões. Têm em si o poder de marcar de forma sensível
qualquer indivíduo que se permita perceber e vivenciar os primorosos feitos artísticos.
No livro, a arte é descrita como a linguagem das sensações e dos
momentos: os objetos artísticos explanam mais do que o enunciado, eles alteram nossa percepção sobre o mundo de forma particular e única.
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A fenomenologia encontra a sensação em
“a priori materiais”, perceptivos e afectivos, que transcendem as percepções e
afecções vividas: o amarelo de Van Gogh,
ou as sensações inatas de Cézanne. A
fenomenologia deve fazer-se fenomenologia da arte, já vimos, porque a imanência do vivido a um sujeito transcendental
precisa exprimir-se em funções transcendentes que não determinam somente a
experiência em geral, mas que atravessam
aqui e agora o próprio vivido e se encarnam nele constituindo sensações vivas.
(DELEUZE, GUATTARI; 1991, p.230)

o corpo abismado
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Apontado o problema da escala da espetacularização da produção
artística, da arquitetura e de nossas cidades, trataremos agora da
obra de arte na sua perspectiva de nos instar a movimentos libertários enquanto sujeitos, e como esta pode contribuir na percepção
crítica da espetacularização ao voltar à sua corporeidade.
A beleza artística é sensível, uma peça de arte só é concretizada
quando materializada. No entanto, a arte não predispõe apenas
de elementos visuais, o som é para a poesia o que o corpo é para a
performance.
O ser da arte é toda a realidade dela, é o como a exteriorização
íntima irá ocorrer em suas propriedades físicas: as pedras para a
arquitetura, o ser para a dança. Como, então, o corpo ou a arquitetura poderiam, em suas realidades, remodelar nossas estruturas de
pensamentos concebidas a partir de um mundo já instalado para
nós, baseado, sobretudo na estetização infinita?
Pouco a pouco, foram se compondo espaços em que o corpo do
individuo é previamente dominado. As incessantes reconstruções
espaciais são reflexos das seguidas tentativas de controlar nosso
comportamento, governado e subjulgado através de ações predeterminadas pela sociedade do “espetáculo” que exibe convite às
encenações de um corpo disciplinado.

I: o corpo sem codificações
A modernidade passou a ser confundida com a comercialização
do espaço urbano, e como resultado, os indivíduos são objetificados. Somos domesticados nesse modelo social, lugares nos mostram como ser, e estruturas nos induzem como pensar. O corpo é
controlado, assim como a psique. E, para a luta pela liberdade de
ser, usemos a arte como antídoto ao seu próprio veneno.
O trabalho de libertação do corpo, na arte, requer a negação de
sua representação. Nossos membros são diretamente associados às
suas funções desempenhos, seja pela mobilidade, a produção, ou
pela contemplação. Cada parte, as pernas, as mãos e os olhos possuem significados próprios, são uteis e compreendidos. Mas, e se o
corpo não se submetesse aos seus meros encargos. E se o corpo se
transformasse em arte?

o corpo abismado II: o
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os parangolés de oiticica
O artista brasileiro, Hélio Oiticica, em um ensaio para a livre expressão
corporal, concebe “Os Parangolés”, arte que acontece no espaço, é performance. O corpo torna-se irreconhecível por meio de capas coloridas,
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, as partes desaparecem, se camuflam, e é ocultando o corpo que o mesmo se liberta de ideias e de funções previstas. Os gestos livres são narrativas reais construídas durante a apresentação.
Liberar o sujeito de sua composição é provocar o ser para o exercício do
imprevisível, do aleatório, do acidental, do abismo. Entre espectador e
artista há um abismo, uma descontinuidade, afinal não se compreende
a composição corporal ou a ação dos seres em ação. Os movimentos
aleatórios produzidos pela simbiose de corpo e véu produzem uma obra
de arte sinestésica, onde os véus, as cores e o artista se alcançam de tal
forma que não são mais elementos ou pessoas, são obra de arte.
Arte esta, que o espectador quer decifrar, quer assimilar e aprender o
corpo e seu comportamento intenso, quase como um convite ao erótico.
Não é a exposição pela exposição, mas ao não desvendar o corpo nasce
o desejo de tirar o véu, este, que traz a perda de referencia do corpo. Este
desejo é decorrente do velado, da superfície camuflada. É a performance
e o pedido para uma interpretação pessoal da arte, é o espaço do corpo
liberto no espaço

Hélio Oiticica, Parangolés
fonte: Tate.org
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Necessitamos de espaços que se doem ao movimento do nosso
corpo sem convoca-lo. Arquiteturas que não domestiquem seus
usuários, não coagindo seus comportamentos. Mas como seria,
se as possibilidades do corpo se tornassem respeitadas? E se os
indivíduos fossem menos coagidos a um comportamento polido
dentro da cidade, que tipo de arranjo social nós teríamos?
Os não determinismos permitem apropriações coletivas e individuais, e somente dessa forma verifica-se um suporte para acontecimentos, para agenciamentos improváveis. Espaços determinados
já são, entretanto, e se eles viessem a ser o que seus usuários o
tornam?
A essência de algo está em todos os eventos decorrentes de seu
cotidiano, ou seja, é como um espaço é criado e recriado todos os
dias que definem o que ele é. É preciso enfrentar as lógicas que
moldam os indivíduos através de forças maiores. O entendimento
de dinâmicas que controlam o corpo pressupõe a reflexão da falta
de potencialidade da arquitetura.
Formas de respeitar as expressões que emanam da própria sociedade são formas de compor arquiteturas para a sociedade. Seja
renunciando o edifício, ou ensaiando um novo compromisso com
dinâmicas e espaços.
A excessiva valorização da ordem nos espaços leva às limitações
das ações dos indivíduos, direcionando-os ao comportamento
previsto ou pretendido. Para conquistar a liberdade dos usuários,
pode-se pensar em um recuo na vontade de determinação dos
espaços.
É somente através das manifestações coletivas, voluntarias, descontroladas, disruptivas, que a arquitetura adquire sua pluralidade,
podendo ser diversos lugares sendo o mesmo, sem identidades e
finalidades fixas.
Não foram muitos os lugares deixados ao acontecimento livre. O
desejo de organização e estruturação trouxe-nos um arranjo urbano que busca evitar o “caos” da liberdade corporal. Mas, em meio
as exceções daqueles que renunciam ao estabelecido, abordaremos
sobre o Teatro da Crueldade, proposta do diretor francês Antonin
Artaud (1896-1948) que pretendia questionar o sistema pré estabe38

lecido de performances e do teatro.

o corpo abismado III:
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: o TEATRO DA CRUELDADE
As convicções sobre entretenimento e sobre cultura não poderiam
ser assertivas para o diretor. Artaud ansiava pela autonomia da
arte, corpo, da performance. Não se tratava do espetáculo, e sim da
experiência proporcionada aos participantes, sejam eles, público
ou atores.
Assim, através de uma série de conceitos, conforma-se uma ideia
de um novo modelo de teatro. Um teatro da representação da
perturbação latente, da perda de referencia da narrativa. As sequencias de eventos e sensações não são claras ou definidas. É um
convite às sensações inexploradas, ao abismo. É dimensão do acaso
transformada em arte, é a permissão para o corpo não superficial,
a negação da representação ordenada, sem emoção.
Em 1932, é concebido o primeiro Manifesto do Teatro da Crueldade, que era a idealização de uma arte que rompia com a caracterização de uma apresentação racional e tradicional. Diálogos se
faziam pouco necessários, quebrava-se a relação habitual de teatro,
é um chamado pelo corpo desprendido. O corpo da musica, da
dança, do movimento, sem subordinações.
É o lugar das não hierarquizações, das não capitalizações, é a arte
autêntica, é o inesperado de cada ato que comove e abisma. A manipulação do texto, a preocupação com a história e o controle da
cena foram negadas por Artaud.
Confrontar de forma surrealista as habituais e aceitas artes dramáticas é custoso e complicado. O desafio poético é colocado em
questão se unido com interesses econômicos, a capitalização das
apresentações teatrais não eram um receio para o diretor, até porque, há uma notável oposição à este tipo de atuação, onde o medo
do descontrole é um obstáculo a ser enfrentado na esfera social,
cultural e econômica, os espíritos livres precisam, ainda, se eman40

cipar.
No Brasil, o Teatro Oficina, desestruturando as formas tradicionais
de apresentações, também foi um modelo de arquitetura das artes
performáticas. Não é a valorização da forma, mas do corpo, e da
sua emancipação.
Não há apelo no espetáculo, nem na arquitetura de Lina Bo Bardi, nem nas apresentações, é um convite à arte incisiva, por vezes
caótica, aleatória, acidental, imprevisível.
O ato do corpo abismado que consegue, por fim, se desatar suas
amarras que o codificam, que o definem e o restringem. A dinâmica do imprevisível é o funcionamento do corpo quando vira
espírito e personalidade.
Oficina, lugar na cidade, não pela extravagancia de sua arquitetura,
mas pelo ambiente da livre expressão. Não é a toa ter se tornado
um espaço intimidado, posto em valor. Não se domina por completo o que acontece em meio as paredes do teatro, a dramaticidade vem com outro viés, e por vezes o Teatro Oficina foi visto, como
um ambiente caótico, da frequente desorganização. Não se encaixa
na cidade da autoridade, mesmo sendo tão dela, e talvez esta seja
sua transgressão.

Teatro Oficina, e o ritual de defesa da democracia, 2016.
fonte: Fotos Públicas
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o corpo abismado
A história do Teatro Oficina se inicia em 1958 com José Celso
Martinez Correa e seus colegas da Faculdade de Direito Largo São
Francisco. A busca pelo território é iniciada após a arrecadação de
fundos levantados em premiações de teatro amador. Ter uma sede
era primordial para o reconhecimento profissional, e foi assim que
em suas procuras, foram de encontro com a Rua Jaceguai, no Bixiga, área definida no novo Plano Diretor Estratégico de São Paulo,
como ZEPEC, Zona Especial de Preservação Cultural, exacerbando a importância do reconhecimento de preservação do patrimônio, hoje colocado à prova, e suas imediações.
Um tradicional bairro de imigração italiana na cidade de São
Paulo, o Bixiga, na Bela Vista, que atualmente é cenário de reestruturações e requalificações, começou sua urbanização no final
do século XIX, através da busca por trabalho, sendo apoderado de
uma população heterogênea: pequenos comerciantes, artesãos e
famílias de diferentes culturas e classes sociais.
Com o tempo, foi tomado por gastronomias e arquiteturas particulares e simbólicas. Palco de grandes manifestações teatrais é
compreendido e reconhecido por uma arte díspar pelo encontro
de múltiplas culturas nos processos de urbanização da cidade.
Na altura do número 520 da Rua Jaceguai, um antigo teatro nomeado de Os Novos Comediantes fecha as portas, dando lugar à um
galpão sem precedentes internos, e ali no vazio que surge a primeira configuração arquitetônica do Oficina pelas mãos de Joaquim
Guedes, conformado por duas plateias segregadas pelo espaço
central de apresentações.
Se construiu na ideia de um incomum modelo performático,
alterando o que se entende por teatros convencionais, com claras
subpartições entre plateia, planos, cenário, fundo, e palco, criando
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IV: o TEATRO oficina
uma nova relação entre espectador e ator, que viria a ser zelada até
os dias atuais.

Teatro Oficina, na década de 1960.
fonte: Documentário Teatro OFICINA 50
anos . O Anhangabaú da Feliz Cidade .
Oficina vs. Sílvio Santos

E foi assim que o teatro se manteve durante os anos que se seguiram, até que o país sofre seu primeiro golpe, em março de 1964. A
democracia entra em ruína, transformando totalmente seu panorama social e político: o presidente eleito da época João Goulart é
deposto e se inicia a ditadura militar que se manteve por décadas.

Arranjo do Teatro Oficina, em 1965.
fonte: Arquivos Teatro Oficina

43

A tensão é concebida na tentativa de governo de João Goulart,
subverter as questões eminentes de desigualdade através das reformas de base foi vista como afronte pela direita política, a parcela
da população com a hegemonia econômica, que passa a instituir
um cenário de forte oposição que levara ao conhecido e perverso
golpe de 64.
A ideia de manifestações artísticas que emanavam a liberdade de
expressão e reflexão do indívuo, fora entendida como um hematona na estrutura de controle social exigida pelo conjunto militar.
Lidar com a censura nesse período era custoso, muitos teatros encontraram problemas para prosseguir com as atrações, com o Oficina não foi diferente, em 1966, grupos paramilitares incendeiam o
prédio do teatro, a arquitetura é comprometida, não conseguindo
resistir aos danos gerais.

José Celso em meio aos escombros do Teatro Oficina,
na data de 03 de março de
1966.
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fonte: Arquivos Teatro
Oficina

recusando o abismo:
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o: o segundo TEATRO oficina
Notícias sobre o incidente ocorrido
no Teatro Oficina na década de 60.
Não foi o fim do Oficina?
fonte: Documentário Teatro OFICINA 50 anos . O Anhangabaú da Feliz
Cidade . Oficina vs. Sílvio Santos

A violência militar era tamanha que refletiu na destruição do Bixiga, seus espaços foram reurbanizados, com novas infraestruturas
que requalificam moradias e quadras inteiras; em frente ao teatro,
o Viaduto Júlio de Mesquita Filho começa a ser construído, e o
cenário é de caos.

Construção do viaduto em 1969.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
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Em 1967, é concebido pelas mãos de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre o Segundo Oficina, com as paredes de alvenaria que resistiram às chamas, a partir daí o projeto ganha caráter de reexistência
cultural.

Seu interior agora, contava com o palco central tradicional e circular italiano e com uma plateia contraposta, diferente da antiga
proposta. É quase como se o “transgressor”Teatro Oficina quisesse
se enquadrar nos conceitos preestabelecidos e aceitos pela cultura
da época. Talvez pela repressão sofrida, ou quem sabe por decisões projetuais, entretanto, o Oficina permaneceu, em novos tons
resistiu.

Apresentação no segundo Teatro Oficina em 1968.
fonte: Arquivos Teatro Oficina

Apresentação no segundo Teatro Oficina em 1968.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
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A companhia do Teatro Oficina, sempre se mostrou favorável
às mais diversas manifestações artístico-políticas; dar a voz aos
indivíduos e às frentes de minorias (entendendo minorias como
coletivos onde há escasso poder) através da expressão.
Em suas peças ensaios do mundo contemporâneo traziam uma
crítica reflexiva para o espectador, e uma importante voz para o
cenário.
A arquiteta Lina Bo Bardi, que futuramente dará uma nova figura e
expressão para o teatro, instaura sua relação com o teatro antes de
sua colaboração arquitetônica. Através da cenografia, dos figurinos
e da indignação com a conjuntura do país promove a relação entre
Lina e Oficina.

Cenografia e figurino de Lina Bo Bardi, e a crítica
ao minhocão “São Paulo cidade que se humaniza”,
na década de 70.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
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Com a chegada dos anos 80, chega-se o embate que duraria até os
dias atuais: o conflito entre o Grupo Silvio Santos e a companhia
de Teatro Oficina Uzyna Uzona.
A situação começa com a instalação do Grupo nos arredores do
Oficina, o que posteriormente leva ao interesse de compra dos
imóveis lindeiros . “Quando começaram a comprar as casinhas,
compraram 40%, os 60% que sobraram, depreciaram a área, porque a área ficou deserta, parou de ter gente, passou a vir mendigo,
o que acabou com a vida noturna” lembra Pascoal da Conceição,
ator do Oficina em documentário Teatro OFICINA 50 anos . O
Anhangabaú da Feliz Cidade . Oficina vs. Sílvio Santos.
Vivemos em tempos onde possibilidades imobiliárias não encontram limites para quem tem acúmulo de capital, São Paulo é vendida constantemente em uma lógica mercantil absoluta: tudo pode
ser negociado a partir da moeda. E assim, vemos a constante luta
para a permanência da memória, por vezes de inestimável valor
social, mas que confronta o valor econômico.

O Grupo Silvio Santos nas
adjacências do Teatro na
década de 80.
fonte: Arquivos Teatro
Oficina

O ínicio da demolição pelo Grupo
Silvio.
Jornal Bela Vista, 1983
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O auge da disputa ocorre em meados de 1980, quando um papel
da justiça chega à José Celso, informando o interesse de compra de
Silvio Santos do teatro. Entretanto, a lei informava que o inquilino
possuía direito de compra à frente dos interessados, e que caso não
conseguissem efetuar o pagamento, a compra seria autorizada e
repassada para o grupo.
A preocupação da companhia agora seria como pagar pela propriedade, como uma companhia teatral sem grandes pretensões
capitais iria adquirir recursos suficientes para sua permanência?
E então se inicia a corrida para o arrecadamento, onde a primeira
parada e investida foi no Banco Central do Brasil. Com passeatas
organizadas, entende-se, que para o banco, haveria a necessidade
de uma garantia para o empréstimo, dessa forma, artistas como
Caetano e Gilberto Gil se solidarizam com a causa produzindo
shows por São Paulo para ajudar a angarir os fundos necessários.
Após complicações no processo de compra, viu-se a necessidade e
possibilidade de que o Oficina fosse entendido como um patrimônio por suas manifestações artísticas, intelectuais e politicas. afinal,
desta forma a apropriação pelo Grupo Silvio Santos seria evitada.
Então em 1982, depois de incessantes reuniões, o Teatro Oficina,
torna-se um patrimônio tombado pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, arqueológico, artístico e Turístico (CONDEPHAAT) graças a ajuda do arquiteto Flávio Império, responsável pelo Segundo Oficina, e conselheiro do CONDEPHAAT.
Flávio afirmou a importância do espaço para a transformação da
cena do teatro brasileiro. Era, ainda, complicado justificar a preservação do teatro por sua arquitetura, na época, todavia, o Estado
de São Paulo, compreendeu o valor cultural e histórico. E em 1983,
apropria o teatro, para garantir melhores condições de uso.
Flávio afirmou a importância do espaço para a transformação da
cena do teatro brasileiro. Era, ainda, complicado justificar a preservação do teatro por sua arquitetura, uma vez que o projeto não
apresentava uma notável relevância na época, todavia, o Estado de
São Paulo, compreendeu o valor cultural e histórico.
E assim, em 1983, o Estado de São Paulo apropria-se do teatro,
para garantir melhores condições de uso e sua conservação em
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meio a um cenário de instabilidade.
CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.
Resolução SC 67/82, de 10 de dezembro de 1982, publicado no DOE 11/12/1982, p.
O Secretário Extraordinário da Cultura, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 149,
de 15 de agosto de 1969 e do Decreto 13.426, de 16 de março de 1979, resolve:
Artigo 1o – Fica tombado como bem cultural de interesse histórico, o imóvel sito à
Rua Jaceguai, 520, antigo 70 e anteriormente no 64 ocupado pela Cia. De Teatro Oficina
Ltda., elemento de suma importância para a documentação do surto de pesquisas de
linguagem teatral que influencia até hoje o teatro moderno no Brasil.
Artigo 2o - Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado autorizado a inscrever no Livro do Tombo competente, o
imóvel em referência, para os devidos e legais efeitos.
Artigo 3o – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Documento de tombamento do Teatro Oficina.
fonte: Prefeitura de São Paulo

Mesmo tombado, membros da companhia do Teatro Oficina, ainda sentiram-se insatisfeito com os acontecimentos, afinal o Silvio
Santos ainda era dono de toda a envoltória, e temia-se por uma
construção que obstruísse a cidade enquanto ocupação do solo.
José Celso, então, dedica-se em encontros com o IPHAN, Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pois assim, em um
raio de trezentos metros do patrimônio, toda e qualquer construção deveria passar por aprovação do órgão federal.
A ideia era que os possíveis projetos pensados para a região levassem um olhar mais crítico e democrático, contudo, como sabemos
atualmente, a capitalização do território conquistou nossas cidades, e dificilmente frearemos esta lógica.
Em meio ao caos e preocupações, Lina Bo Bardi, comovida com
a companhia da qual já era próxima, como citado, passa a estudar
uma arquitetura que seja entendida pelo mundo, mas que nasça
a partir da resposta do lugar e da cultura preexistente do Teatro
Oficina.
Então, finalmente, em 1984, em conjunto com Edson Elito, a arquiteta inicia os desenhos que levariam uma década para se con-
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cretizar por falta de verba.
A obra só conseguira ser finalizada especificamente em 1994, o
que deixou por anos a sede do oficina um canteiro de obras, mas
que ainda assim, configurou um criativo espaço para ensaios e
experimentações dos atores de José Celso.
Diferentes croquis e aquarelas criadas por
Lina, mostram amplos espaços de palco
abertos com grande pórtico para suportar
uma lona semelhante a uma tenda, uma
lona amarela retrátil. Simplicidade e
clareza como num Nô japonês foram
escritos na margem do papel do croqui
aquarelado. Inspirados pelas aberturas do
projeto e pelas experiências com o Teatro,
a companhia começa com suas próprias
mãos a demolir as paredes internas restantes no edifício. (TEATRO OFICINA,
2017)

O Teatro Oficina em meio às obras estagnadas na década de 80.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
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o: o terceiro TEATRO oficina
O Terceiro Oficina vai de oposição à estruturação tradicional de
teatros. O palco é o corredor central que traz a rua para dentro da
arquitetura; plateia e palco por vezes se fundem nos espetáculos,
com uma íntima conexão.
Os espectadores assistem às peças nas estruturas metálicas laterais
(andaimes), as chamadas galerias com perfis tubulares de aço que
dão vista para o célebre janelão, onde grandes panos de vidro são
colocados quase numa tentativa de aproximar o interior e o exterior.
A arte existe ali mas há vida lá fora, há luta, como sempre houve. E
esta relação entre arquitetura e movimento, permite as mais variadas experiências fenomenológicas para o usuário: os elementos se
fundem e alteram nossa percepção sobre as dimensões do espaço.

O Teatro Oficina em julho de 2018.
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Registro próprio

O Teatro Oficina em 2015.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
O Teatro Oficina em 2015.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
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O Teatro Oficina em julho de 2018.
Registro próprio

O Teatro Oficina em 2015.
fonte: Arquivos Teatro Oficina
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Entretanto, a capitalização do território do Oficina não acabara.
Alguns anos depois, em 2001, explode a notícia da construção de
um shopping nas imediações do Oficina. No último dia do governo Pitta, é assinado um documento que legaliza a construção de
imóveis pelo grupo Sisan, de Silvio Santos, assim, o preparo do
terreno começa.
O projeto obviamente não agradou a companhia, vez em que, ficava clara a forma opressora de ocupação, que envolvia e preenchia
todo o lote com suas massas construídas, desse modo, começam as
pressões populares para que o projeto do shopping fosse posposto
e repensado, numa busca pela requalificação dos espaços adjacentes ao teatro.

Projeto de Júlio Neves para os lotes lindeiros ao Teatro
Oficina.
fonte: UOL

Em 2004, após incessantes tentativas de encontro entre as partes
interessadas, o próprio Silvio Santos, aceita por mediações de Eduardo Suplicy e postulações coletivas, conhecer ao vivo e à cores o
Teatro Oficina e seus dirigentes, o que introduziu em toda a com57

panhia um instinto de esperança, relembra a atriz Sylvia Prado, no
Documentário “Teatro OFICINA 50 anos. O Anhangabaú da Feliz
Cidade. Oficina vs. Sílvio Santos”.

O encontro entre José Celso, Eduardo Suplicy e Silvio Santos no Teatro Oficina em
2004.
fonte: Documentário Teatro OFICINA 50 anos . O Anhangabaú da Feliz Cidade .
Oficina vs. Sílvio Santos

Passou-se a entender, com este gesto que cresce a relação entre
ambos, Silvio Santos até chegou a descartar o projeto de shopping
proposto inicialmente, permitindo que Marcelo Ferraz que possuia
maior relação com Lina apresentasse uma melhor proposta para a
área. O arquiteto, sócio do escritório Brasil Arquitetura então, faz
o desenho de um shopping que, segundo o próprio, renunciava a
construção de um centro comercial padrão, de um shopping center
comum, e requalificava o espaço público do Bixiga.
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Será um shopping linear com quatro
entradas de acesso (duas pela Jaceguai,
uma pela Santo Amaro e outra pela Abolição) e estará preparado para uma quinta
entrada pela Rua Japurá. São aberturas
convidativas que darão continuidade às
calçadas públicas. Será uma nova possibilidade de travessia rua-a-rua, com circulações em todos os andares em forma
de grandes varandas curvas abertas a um
vazio e um grande jardim vertical. Terá
luz do dia e ventilação natural em toda a
área pública de circulação e convivência.
Não será um shopping para se perder em
seus labirintos e nem para se esquecer da
cidade que o envolve. ( FERRAZ, 2004)

Marcelo, conta em uma carta aberta publicada no Vitruvius que
em conjunto com seu sócio Francisco Fanucci, concebem o projeto
através de um partido arquitetônico que agregasse um teatro na
área destinada ao Silvio Santos: “Em uma semana apresentamos
aos técnicos do Grupo Silvio Santos o primeiro estudo de ocupação do terreno, propondo a liberação de uma grande área contígua
ao Teatro Oficina, o verdadeiro “filé mignon” do terreno, para a
construção de um teatro com quase mil lugares. Este novo teatro,
integrado ao Shopping Center, poderia também se conectar ao
Oficina em alguns momentos ou determinados espetáculos, através de grandes aberturas laterais.”
,

A proposta do escritório Brasil Arquitetura em
2005, para a região do Bixiga lindeiro ao Teatro Oficina, em uma proposta ousada de centro comercial,
busca valorizar o espaço destinado ao grupo Silvio
Santos.
fonte: Vitruvius
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De início as negociações pareciam caminhar com harmonia,
porém após reuniões, a companhia entende que a implantação
do shopping center e seu significado (de capitalização intensa)
desqualificariam a área para uma zona de consumo irracional, e
recusam a proposta.
A rejeição do projeto vem, principalmente pela vontade de transformar a área em um parque na cidade, lembra Luiz Sebastião
Sandoval, presidente do Grupo Silvio Santos, que argumenta em
uma entrevista sobre a incoerente atitude de Zé Celso nunca estar
satisfeito com as decisões e planos.
A aliança entre as partes fica vulnerável, e em 2008, um novo boato
surge: um grande empreendimento seria construído, enorme
torres residenciais, que disponibilizariam de comércios térreos. A
alma do projeto não era mais meramente de consumo, havia um
apelo para o tema habitacional, afinal a maior parte da construção
seria destinada à unidades residenciais. Apesar disso, aqui, a ideia
é transfigurar moradia em um artigo milionário e estetizado.

A proposta do escritório Gil Carvalho em 2008, para o terreno lindeiro ao Teatro Oficina. A ideia era a projecão de 3 enormes torres residenciais com espaços comerciais nos
primeiros pavimentos.
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fonte: Arquivos Escritório Gil Carvalho

A proposta do térreo para as torres residencias, na vista ao lado direito vemos a parede
do Teatro Oficina.
fonte: Arquivos Escritório Gil Carvalho

Na proposta apresentada acima, pelo escritório Gil Carvalho,
nota-se uma grande recusa do patrimônio, a o espaçamento entre
o Teatro Oficina e a torre multifuncional com entrada para a Rua
Jaceguai é de menos de 30 metros, e possivelmente só existe por
conta do “janelão” que o teatro apresenta.
A preocupação com o espaço público é extinta, o que importa
agora é conseguir ocupar o máximo do lote para que assim, cada
centavo investido tenha retorno para o grupo Silvio Santos. O Oficina é subjulgado, subordinado e inferiorizado.
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A companhia do Teatro Oficina, mais uma vez, se revolta com o
proposto pelo grupo Silvio Santos, e junto dela, uma multidão de
pessoas que clamam pelo espaço democrático.
O que eles querem? O que a companhia do Teatro Oficina e seus
representantes desejam? Qual o anseio de quem desfruta do espaço público?
Por hora, as respostas são sedimentadas em um projeto de Parque,
que abrangeria os quase 12.000 m ² que envolvem as ruas Jaceguai,
Abolição, Japurá e Santo Amaro, denominado Parque do Bixiga.

Mobilização a favor doParque do
Bixiga.“Hoje, 26 de novembro, a
partir da 14h, uma ManiFESTAção
começa em frente ao Teatro Oficina Uzyna Uzona”
fonte: Estadão
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Em 2018, reuniões com membros do grupo Sisan, e do Teatro
Oficina, e com seus respectivos representantes, Silvio Santos e José
Celso, foram organizadas na presença do então prefeito da cidade
de São Paulo, João Dória.
Nos encontros propostas de ambos foram discutidas, mas pouco se
considerou sobre os projetos da companhia Oficina. Em transmissão ao vivo, Silvio Santos, deixava clara sua vontade de construir
no terreno que envolve o Oficina, e sua possibilidade e autoridade
legal para que seu desejo se concretizasse.
Reunião entre
Silvio Santos e
José Celso
fonte: Reunião
no SBT: Teatro
Oficina, Zé Celso, Sílvio Santos,
Suplicy e Dória

E é dessa maneira que a situação se arrasta até a atualidade: a luta
política pelo território. Quem é digno para a apropriação? De um
lado, o Grupo Silvio Santos com a permissão concedida para construir, e de outro a Companhia de Teatro Oficina Uzyna Uzona com
sua resistência, resiliência e luta pelo território democrático.

João Dória e o
projeto do Parque do
Bixiga
fonte: Reunião no
SBT: Teatro Oficina,
Zé Celso, Sílvio Santos, Suplicy e Dória
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no interior no abismo:
A minha participação no terceiro projeto para o terreno do Bixiga,
com as grandes torres multifuncionais, se inicia no escritório Gil
Carvalho Arquitetos Associados, em 2017. Através de incessantes
modificações no trabalho, com o reconhecimento e a indignação
dos processos e propostas arquitetônicas estabelecidas para a área,
passo a reflitir sobre o papel dos arquitetos e urbanistas na sociedade atual.
Foi através desta vivência prática que analisei e reconheci, do lado
de dentro, as problemáticas reuniões com o Conpresp, os temerosos encontros entre Silvio Santos e José Celso, e o avanço das
manifestações favoráveis ao Parque do Bixiga, (ou ao menos a
expressão daqueles indignados com panorâma atual dos espaços
públicos), e passei a me questionar sobre os transtornos decorrentes do aniquilamento da memória dos espaços urbanos e das
incessantes capitalizações do território, advindas de uma lógica de
estetização e de lucro.
Assim, depois de quase um ano de experiência passo a elaborar o
meu Trabalho Final de Graduação, o Território Oficina, que viria a
ser uma resposta possível para minhas inquietações.
Desenvolvimento da torre com
entrada para a
Rua Jaceguai em
dezembro de
2017.
fonte: Registro
próprio
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a minha experiência
A localização
do escritório Gil
Carvalho, na
Rua Augusta,
em 2018.
fonte: Registro
próprio

Renata, Coordenadora de Projeto,
2017.
fonte: Registro próprio

Desenvolvimento do projeto em
2017.
fonte: Registro
próprio
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abraçando o abismo:
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o território oficina
oficina
substantivo feminino
1.
lugar onde se elabora, fabrica ou conserta algo.
lugar onde se consertam automóveis.
ARTES GRÁFICAS•JORNALISMO
numa gráfica ou empresa jornalística, local onde estão instalados
os equipamentos de composição, clicheria, paginação, impressão e
acabamento.
2.
m.q. LABORATÓRIO ('atividade').
3.
m.q. WORKSHOP ('curso').
Origem
⊙ ETIM lat . officīna,ae ( opificīna em Plauto) 'oficina, tenda, fábrica, manufatura'

Teatro Oficina, 2018
fonte: Registro próprio
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A idealização de um Território Oficina é concebida a partir da
investigação das vísceras do Teatro Oficina. É a busca pela extereorização de tudo aquilo que ocorre às escondidas no singelo e
autêntico teatro do Bixiga. É o Teatro Oficina como potência.
As manifestações artísticas próprias do Oficina nos revelam a negação pelo corpo domesticado e obediente, é o exercício do corpo
livre, de uma arquitetura coreográfica.
Abraçar o abismo é uma proposta que busca retirar do corpo a sujeição. O abismo, como discutido anteriormente, também pode ser
o encontro com o vazio, o ato de lançar-se em ambientes e ideias
desconhecidas.
É com a perda das referências estruturantes que velhas conformidades conseguem ser superadas. Adotar o abismo no território, é
poder dar ao corpo o protagonismo, a escolha e o movimento. É
a ausência de certezas, a prática do imprevisível, onde os espaços
são palcos das ações urbanas.
O Território Oficina não é a vontade de arquitetura pela forma, é o
desejo do corpo livre no espaço. É o espaço urbano tratado como
espaço da expressão do indecoroso, do descompromissado.
O indivíduo reconhecendo suas amarras (normas e pressões
sociais) precisa exercicitar seu poder de escolha: concomitar com
um modelo de sociedade que anseia pelo domínio de nossas ações
e comportamentos ou refletir e negar às contraditórias imposições
culturais.
Admitir o abismo é abraçar um campo insondável de possibilidades. O corpo acontecendo é a escolha plausível para o encontro
com o abismo às avessas.
A intensidade da experiência arquitetônica deve recusar sujeições
por lógicas de mundo, sejam elas econômicas, religiosas, morais,
mídiaticas ou regulamentadas através do Estado. Desta forma,
permite-se que o indivíduo se qualifique como ser criativo e criador através de ações emancipatórias do corpo potente, corpo este,
que realiza, reflete, formula, age, concebe, acontece.
O que se busca, portanto, é a concepção de processos de afeto pelo
corpo, onde o ser afetado desenvolve afetos pelo lugar através do
corpo. Do Teatro Oficina “Bardi” a um Território Oficina “Oitici68

ca”, um lugar “penetrável”.
Há a vontade de conservação do Teatro Oficina, há o ententimento e respeito ao patrimônio e ao lugar, mas que este expanda sua
força.
As diversas propostas elaboradas para o terreno eram arranjadas
em torno de um partido arquitetônico, que priorizava as possibilidades dos usuários onde, o corpo no espaço, é o espaço do corpo
livre.

Proposta elaborada para o Território
Oficina I: Lâmina principal ao fundo
conecta-se à praça central através de uma
extensa passarela.
Uma grande cobertura une os edifícios
centrais.

Proposta elaborada para o Território
Oficina II: Lâmina principal ao fundo
conecta-se à praça central através de uma
extensa passarela.
que se funde com a cobertura do prédio
esquina com a Rua Jaceguai

fonte: Registro próprio

fonte: Registro próprio

Proposta elaborada para o Território
Oficina III: Lâmina principal ao fundo
conecta-se à praça central através de uma
extensa passarela que leva os indivíduos à
esquina da Rua Jaceguai.

Proposta elaborada para o Território
Oficina IV: Lâmina principal ao fundo
conecta-se à praça central através de uma
passarela que leva os indivíduos à um anel
que tem frente para a arena.

fonte: Registro próprio

fonte: Registro próprio
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Como resultado final, temos um partido concebido através da
ideia de níveis e acontecimentos. Aqui, o que se busca é a reflexão sobre a subordinação dos indivíduos com e pela arquitetura. O não determinismo dos espaços potencializam o lugar que
os usuários desejam que ele venha a ser.
O uso dos diversos níveis sem a doutrinação de um layout ou
de um uso específico transforma a experiência do lugar para a
liberdade, a não domesticação humana no espaço urbano.
O “transbordamento” do Teatro Oficina se dá quando as manifestações internas não se limitam mais à caixa, é a sua transformação em Território.
Oficina é o lugar da produção, e é o que acontece naquele território a cada dia que define a essência do espaço. Não é meramente um teatro, é o espaço da liberdade do corpo.
As forças e expressões que emanam da própria sociedade
acabam por conformar territórios que são outro apenas pelas
manifestações distintas que se sucedem nos dias, territórios dos
agenciamentos coletivos, da neutralização das identidades e
finalidades fixas.

Proposta elaborada para o Território Oficina: Vista em cima da
cobertura do edifício de Estúdios
de Música.
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fonte: Registro próprio

ARQUIVO
ENVIADO
SEPARADAMENTE

71

ARQUIVO
ENVIADO
SEPARADAMENTE

72

Proposta elaborada para o Território Oficina: Vista para a praça
central.
fonte: Registro próprio

É no vazio deixado pelos elementos fixos que as dinâmicas
urbanas ocorrem. O que já é construído, destinado e imperativo
não propõe nada além do que o já previamente estabelecido.
Além disso, o espaço livre permite que o lugar não caia em desuso uma vez que ele pode vir a ser qualquer coisa: ele virá a ser
o que o coletivo o transforme.
A arena como elemento condutor do partido do projeto, revela
uma vontade observar o exercício da alteridade, assim como o
da individualidade.
A arena, assim, como as coberturas ou as passarelas, acabam
por configurar uma função muito maior do que a esperada, as
possibilidades de expressões são incontáveis.
Mais do que o vazio, a arte, no Território Oficina, nasce do
construído também, vem do teatro. E da exibição corporal, ela
vem da produção da música, da dança ou das oficinas. A arte
permite que cada individuo exteriorize seu interior particular e
se manifeste, abismando-se em relação aos códigos sociais que
subjetivam por inovação ao procurarem criar lugares adequados e prontos-para-uso.
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