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Este  escrito  consiste  na  apresentação  etnográfica  e  audiovisual  dos  corpos  em  ação
abordados na pesquisa de mestrado Corpo Transgressão: Manifesto Performance (um estudo sobre a
economia política do corpo em performances de rua no Rio de Janeiro). O estudo dialoga com o
projeto “Nuevas Fronteras de Control” desenvolvido pelo coletivo Antena Mutante (Colômbia). Temos
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O campo, no Rio de Janeiro, abrange situações desde 2007. São três os coletivos de enunciação
estudados:  a popularização da tática Black Bloc, o Coletivo Coiote e o Bloco Livre Reciclato. O que
as três performances têm em comum é a tradução das violências que atuam sobre o imaginário e a
memória da cidade, através de estéticas cruéis. Se utilizam de estratégias escatológicas, ruidosas e
destrutivas, que permitem um transbordamento dos corpos e a desterritorialização do espaço.
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Introdução

A pesquisa de mestrado: Corpo Transgressão: Manifesto Performances (Um estudo

sobre a economia política do corpo em performances de rua no Rio de janeiro) se situa

nas áreas de antropologia audiovisual e estudos de performance. O campo se desenvolve

a  partir  da  experiência  que  enfatiza  os  pontos  de  contato  (Schechner,  2013)4 entre

antropologia e performance. Este método tem como intuito a provocação de encontros

intersubjetivos com performers, militantes, ativistas, professores e estudantes5 ativos em

situações  formadoras  de  agenciamentos  coletivos  de  enunciação  que  perpassam  as

revoltas  de  junho  de  20136.  Os  agenciamentos  deslocam  o  que  chamo  de  campo

semântico da violência. 

Desenvolvo a noção de “corpo transgressão” tendo como campo etnográfico as

intervenções de três coletivos de enunciação- Bloco Livre Reciclato,  Coletivo Coiote e

Black  Blocs.  Os  agenciamentos  são  performances  que  se  atuam  em  situações

emergenciais relacionadas a violência urbana. O Bloco Livre Reciclato é uma formação

aberta em forma de bloco, onde transeuntes são convidados a participar. Uma mistura de

manifestação, ação direta e teatral, o bloco se forma desde 2012 na Lapa, sempre no dia

dos  mortos,  ou  em  solidariedade  a  manifestações  populares  relacionadas  aos

movimentos  urbanos  de  ocupação.  O  coletivo  Coiote  existe  desde  2012  e  realizam

intervenções em espaços públicos, bares, festas e manifestações. O coletivo se organiza

de maneira aberta e horizontal agregando outros performers em seu trajeto nômade.  Sua

crítica é dirigida à heterossexualidade compulsória,  à normalização e colonização dos

corpos e à homofobia institucional. A tática Black Bloc se popularizou no Brasil durante o

processo  das  manifestações  de  2013  em que  se  protestava  principalmente  contra  o

aumento das passagens e a violência policial.  Se trata do uso de roupas e máscaras

negras na formação de um bloco organizado de combate que visa manter a manifestação

mais tempo na rua frente as investidas da polícia militar. 

O que estas três manifestações têm em comum é o empoderamento pela violência,

no sentido que desconstroem a passividade de seus corpos e utilizam a prática da ação

direta para criação de uma “zona autônoma temporária” (Hakim Bey,  2004),  momento

4 Schechner propõe a discussão de três novos pontos de contato entre performance e antropologia: 1.
Incorporação; 2: as fontes da cultura humana como performativas; 3: O cérebro como local de performance. 
5 A identidade dos interlocutores não é revelada devido ao momento de criminalização dos movimentos
sociais em que escrevo.
6 Me refiro aos levantes que insurgiram no Brasil  todo contra o aumento das passagens de ônibus. As
manifestações que começaram em São Paulo  encontraram em cada cidade  suas pautas locais  e  são
caracterizadas pela radicalização das ações, grande número de manifestantes (alguns atos chegaram a
reunir milhares de pessoas) e frequência semanal. 



“liminóide” (Turner, 1974) de alteração do espaço, do tempo e do inconsciente.  A noção

de Corpo  Transgressão carrega a  ideia  de  desconstrução do corpo  dócil,  segundo  a

concepção formulada por Foucault (1987). A transgressão se desdobra na passagem da

sociedade  disciplinar  à  sociedade  de  controle  de  Deleuze  (1990),  na  qual  o  corpo

combatente torna-se também “mutável, flexível e até mesmo invisível, à fim de escapar-

se. Neste sentido, corpo e performance tem uma relação intrínseca com os espaços que

ocupam. 

O estudo encontra referência na teoria do dispêndio de Georges Bataille (1975) e

sua relação com a  prática espacial de Henry Lefebvre (1986), em que a produção de

“espaços de excesso” se contrapõe ás “representações espaciais”. As “representações

espaciais”,  para  Lefevbre,  são  espaços  afastados  da  vida,  com  uma  significação

cristalizada.  A partir dos agenciamentos coletivos militantes e performers desenvolvem

táticas  de  construção  do  espaço,  pensando  ocupação  como  desterritorialização  e

subversão dos signos referentes aos espaços públicos. Segundo Lash (2005), Lefevbre:

Habla de una arquitectura basada em la tectónica, más que en carácter visual de

la  fachada.  Bajo  la  rúbrica  del  sentido  visual  incluye tanto  la  imagen como la

palabra. Se trata de sentidos abstractos que en el capitalismo colonizan los outros

sentidos.  Cualquier  nueva  práctica  espacial,  cualquier  nuevo  espacio

representacional, deberá recuperar lo táctil contra este predominio. (Lash, 2005:

203 apud Lefevbre, 1986)

Nesta  perspectiva  a  energia  excedente  atravessa  os  corpos  dos  performers

causando um transbordamento no espaço, convertendo-o em “espaço de representação”.

A prática espacial antecede o significado e o sentido destitui a representação, trazendo à

tona a vitalidade como no teatro da crueldade de Artauld (2006):

Sendo assim, vê-se que, por sua proximidade dos princípios que lhe transferem

poeticamente sua energia, essa linguagem nua do teatro, linguagem não virtual,

mas  real,  deve  permitir,  pela  utilização  do  magnetismo nervoso  do  homem,  a

transgressão dos limites comuns da arte e da palavra para realizar ativamente, ou

seja, magicamente, em termos verdadeiros, uma espécie de criação total, em que

não  reste  ao  homem  senão  retomar  seu  lugar  entre  os  sonhos  e  os

acontecimentos. (Artaud, 2006:103)

Essas performances podem ser definidas, como uma economia política do corpo

voltada para a transformação na forma de gestão dos corpos.  A perspectiva da destruição

como produtora de energia e a noção de dispêndio (Bataille,  1975) são aplicadas no



entendimento de uma atualização do poder soberano que atravessa essas performances.

A ocupação  do  espaço  e  a  transgressão  de  fronteiras  visíveis  e  invisíveis  se  dá  no

transbordamento dos corpos pelas técnicas da reciclagem, da escatologia, da destruição

e do ruído em um devir marcado pelo excesso. 

Ao tratar de situações em que o consumo, a destruição e a violência estão em

questão,  esta  perspectiva  propícia  o  entendimento  das  performances  enquanto

produtoras  de uma energia  de  contágio.  A radicalização da violência  e  da  destruição

implica  uma  estética  da  crueldade  expressa  nas  performances  enunciada  por  uma

economia política do corpo que busca uma gestão contra a norma e o código. Para Artaud

(2006) “tudo que age é uma crueldade. É a partir dessa ideia de ação levada ao extremo

que o teatro deve se renovar” (Artaud, 2006:32). Neste sentido as situações construídas

carregam este caráter de destruição das formas humanas, um devir monstro que aparece

como empoderamento. 

O estudo primeiramente corresponde à análise do campo semântico de estéticas

da violência. Fazem parte desse campo comum e heterogêneo os diferentes sentidos da

violência  que  se  atualizam  de  forma  processual  a  partir  do  fluxo  de  informações

midiáticas, imagens e performances. A estética segundo Vera Malaguti (2003) é uma via

de mão dupla, está vinculada a sujeição-mediadora entre o corpo e a sociedade- mas é

um espaço perigoso, hibrido. Segundo a autora “há alguma coisa no corpo que pode

revoltar-se  contra  o  poder  que  o  inscreve”  (Malaguti,  2003).  As  formas  de  violência

traduzidas  pelas  performances  estão relacionadas  ao cotidiano urbano  e  à  constante

modernização e militarização da cidade. 

As performances atualizam as violências ligadas a colonização e a escravidão.

Tradução, segundo Lazzarato (2006), consiste em um ato de memória, em que o virtual é

atualizado como ato de criação. Neste sentido, as performances menos reproduzem as

identificações e simbolismos da semântica da violência que criam espaços suspensos de

transmissão  de  afetos  e  retomada  dos  sentidos  dessa  violência.  O  Rio  de  Janeiro,

enquanto metrópole moderna e diante da globalização é um campo vasto de inspiração

para aqueles que praticam o “teatro da vida” (Artaud, 2006). 

Trata-se de agentes que através de performances corporais constroem sua estética

vinculada as diferentes opressões sofridas trazendo à tona de forma crítica os diversos

sentidos  das  violências  urbanas.  Chacinas,  estupros,  espancamentos,  remoções,

transportes lotados, educação e saúde de péssima qualidade, destruição ambiental, além

dos  gastos  exorbitantes  com  as  obras  do  mundial  de  futebol  (2014)  são  formas  de

violências sofridas que se manifestam na fala cotidiana dos oprimidos. As performances



transformam  este  campo  semântico  em  arena  de  negociação,  de  empoderamento  e

expressão de uma outra forma de violência, aquela da resistência.

 A reapropriação de estéticas da violência e da capacidade destrutiva pelos agentes

das  performances  consiste  em  uma  problematização  da  passividade  que  seria  a  do

cidadão  comum,  colocando  em  cena  outros  elementos  semânticos  que  permitem  a

compreensão das formas de violência para além das figuras do policial, do traficante, ou

do assaltante (personagens típicos dessa estética).  O mendigo,  a travesti,  o indígena

favelado, a “bicha pobre”7, o vândalo8 trazem o “quebra-quebra”, “o palavrão”, o sangue, a

sujeira e o lixo como uma proposta estética que subverte as formas de gestão do corpo e

do espaço limpo e sacralizado da higiene social. 

Busco pensar as ações performáticas insurgentes em seu contexto situacional de

possibilidades,  como geradoras  de  conflito,  até  mesmo enquanto  situação  ritual,  que

permite mudanças e reconfigurações dos sujeitos e do próprio ambiente em que atuam. O

conceito  agente  é  acionado  na  compreensão  destas  situações  de  agenciamento  de

enunciação,  de forma a não cristalizar uma identidade, uma vez que não se trata de

grupos fechados ou organizações políticas tradicionais, mas agenciamentos que atuam

em determinadas situações em que as trajetórias singulares se cruzam na construção de

coletivos heterogêneos. 

Insurgencias

 

Desde  2007,  com  a  realização  do  Panamericano  e  início  do  processo  de

militarização  da  cidade,  os  movimentos  sociais  e  estudantis  vêm se  organizando  em

assembleias, pensando principalmente a questão da resistência nas ruas. A “batalha dos

cocos” presente nos discursos dos interlocutores desta pesquisa9, é lembrada como um

momento de combate dos estudantes em união com os “camelôs” contra a polícia militar

7 A expressão “bicha pobre” dá nome a música de Anarkofunk, movimento musical que surge no Rio de
Janeiro em 2011, na Ocupação Flor do Asfalto. A música faz menção aos corpos dissidentes e sua forma de
vida que se contrapõe ao capitalismo, à heteronormatividade e ao higienismo social.  Segue um trecho:
“Bicha,  preta,  pobre,  vadia,  degenerada,  poesia  engatilhada  e  apontada  pra  tua  cara,  moro  no  teu
abandono, to comendo do teu lixo, o excesso do espetáculo garante o subsidio, o meu look é de recicle (...) ”
Ver letra completa: http://www.vagalume.com.br/anarcofunk/bixa-pobre.html.
8 Vândalo e quebra-quebra, são expressões utilizadas na criminalização do uso da tática Black Bloc nos
noticiários da rede Globo. Como forma de subversão os manifestantes tomam o nome para si, utilizando-o
em escudos e cartazes. Um dos interlocutores inclusive comenta com orgulho que os vândalos eram os
invasores de Roma e uma resistência à opressão do império.
9 Os interlocutores que se remetem à “batalha dos cocos” são militantes, estudantes e professores que
participaram  do  protesto  que  ocorreu  em  2007  e  que  também  participaram  das  manifestações  em
2013/2014. Os interlocutores chamam atenção para as semelhanças entre esta situação em 2007 e as
manifestações em 2013, no sentido de combatividade à repressão policial e prática de ação direta contra
bancos, prédios públicos e multinacionais.

http://www.vagalume.com.br/anarcofunk/bixa-pobre.html


que reprimia uma manifestação contra o aumento da passagem do transporte público.

No início de 2007 mesmo, a tentativa de constituição do MPL. Rapidamente isso

se ampliando, com plenárias contra o aumento das passagens. E todo ano tinha

protesto  e  protestos  que  chegaram  a  reunir  até  5  mil  pessoas  na  rua,

enfrentamento  contra  o  batalhão  de  choque,  dos  estudantes  mesmo.  Jogando

coco  na  cabeça  deles.  (Estudante  e  ativista  do  movimento  de  ocupações,

setembro de 2014)  

Nos  anos  seguintes  outros  movimentos  começaram a  se  organizar,  devido  às

consequências da revitalização da região portuária. As remoções das ocupações Flor do

Asfalto, Zumbi dos Palmares e Machado de Assis marcaram um momento de perca na

luta do movimento de ocupações, mas também a emergência da performance do Bloco

Livre Reciclato.  

O Bloco Livre Reciclato surge nesta situação emergencial, uma ação de despejo na

região do porto. Na tentativa de chamar atenção para a violência cometida pelos policiais,

os ativistas juntaram mais de 60 latas e, durante horas, tocaram um som sem ritmo nem

harmonia. O Bloco Livre Reciclato, além do apoio às ocupações, se formou também em

protestos contra o MAR (Museu de Arte Moderna), contra a Copa do Mundo e emerge

todos os anos no dia dos mortos (2 de novembro), na Lapa. O Bloco é uma formação

aberta e agrega a todos contemplados pelo ruído das latas e o teor esquizofrênico da

performance, por outro lado, provoca outros transeuntes, impede o trânsito dos carros e

age contra bares e restaurantes considerados burgueses pelos agentes. Atua também

com  contrainformação  distribuindo  panfletos  que  alertam  contra  o  processo  de

higienização da cidade e que pedem a organização da população. 

Em 2012 as performances do Bloco Livre Reciclato na Lapa e principalmente na

Praça  da  Cruz  Vermelha,  agregaram  outros  coletivos  e  individualidades,  formando

espaços de livre expressão e contestação política. O Museu de Colagens Urbanas10, o

AnarkoFunk e o Coletivo Coiote são coletivos de performances que se agregam ao Bloco

Livre Reciclato, mas também atuam separadamente. 

O Coletivo Coiote é um grupo nômade de performance que se utiliza da prática

escatológica, modificação corporal e do improviso na construção de um “terrorismo com o

cu”  ou  “pornô-terrorismo”11.  Protestam  contra  a  heterossexualidade  compulsória  e

10   https://medium.com/@colombinasanglant/museu-de-colagens-urbanas-os-haoukas-da-copa-do-mundo-
64b45dbfcf2f.
11 Construções  imagéticas  e  performáticas  que  envolvem  o  sentido  Queer,  que  escapam  a
heterossexualidade  binária  envolvendo  a  questão  do  sexo,  desejo,  corpo  como  forma  de  ataque  às
sexualidades hegemônicas e normativas. 

https://medium.com/@colombinasanglant/museu-de-colagens-urbanas-os-haoukas-da-copa-do-mundo-64b45dbfcf2f
https://medium.com/@colombinasanglant/museu-de-colagens-urbanas-os-haoukas-da-copa-do-mundo-64b45dbfcf2f


violência de gênero, principalmente, voltada para as travestis e pessoas em situação de

rua. Ganharam espaço nas mídias (televisão e internet) depois da performance realizada

na Marcha das Vadias em junho de 2013, durante a visita do Papa ao Rio de Janeiro.

Lopes (s/d) analisa os discursos de reação à performance presentes na internet. O autor

chama atenção para relação entre atualização e memória promovido pela performance: 

Um fato novo causa uma ruptura na estrutura, com o dizer memorial, o que abre

espaço  para  outros  dizeres  tentarem  se  inscrever  nessa  estrutura.  Assim,  o

acontecimento promove um ponto de encontro entre a atualidade (a iconoclastia) e

a memória. Isto gera um trabalho com a memória, o que conduz a um processo de

re-significação do passado (INDURSKY, 1998: 18). No material coligido, quando

qualquer um dos textos aborda o catolicismo, automaticamente faz referência a

uma narrativa de um passado de violência que poderia justificar ou não a ação do

casal. (Lopes, sd: 10)

O  autor  fala  sobre  a  dificuldade  em  contatar  os  agentes  realizadores  da

performance.  Coloca  a  questão do “sumiço”  do  coletivo  frente  as  ameaças de morte

proferidas nos discursos contra a ação. Entrevistamos um dos agentes e ele comenta a

performance como necessária ao momento:

A performance  que  rolou  na  Marcha  das  Vadias  em  2013,  enquanto  o  Papa

Francisco  veio  ao  Brasil,  foi  uma  ação  necessária.  A  Igreja  é  castradora,

colonizadora, assassina. Nos impressionou muito que nada estivesse sendo feito,

em termos de ação direta ou algum protesto durante as marchas do JMJ ou a fala

do Papa.  Enfim decidimos fazer  a  mulher  santificada,  a castração dos nossos

desejos, a caça às bruxas, o massacre aos povos originários. (Membro do coletivo

coiote, abril de 2015). 

Nota-se na explicação do performer a relação com a violência colocada por Lopes.

Esta atualização da violência é intrínseca a relação virtual/material, uma vez que como

potência o virtual impulsiona a ação. O campo dos discursos na internet tenciona com os

acontecimentos na rua e estabelece uma rede de fluxos, afetos e conflitos. 

No mesmo mês da Marcha das Vadias, as manifestações contra o aumento das

passagens explodem em São Paulo  e se  espalham por  todo país.  As manifestações

ganham força constituindo-se como atos de solidariedade aos manifestantes reprimidos

pela polícia em São Paulo. No Rio de Janeiro, os manifestantes encontram suas próprias

pautas  ligadas aos problemas sociais  e  urbanos,  à  luta  por  moradia,  à  luta  contra  a

violência policial e à questão do transporte. A tática Black Bloc, já utilizada por militantes



anarquistas no Rio de Janeiro desde 2007, ganha popularidade. 

Alguns militantes contam que a tática chegou a ser ridicularizada em assembleias

de  organização  das  manifestações  pelo  passe-livre,  por  ser  considerada  “coisa  de

europeu” ou fora de contexto. Sua aderência pela população em 2013, surpreendeu até

mesmo  aqueles  que  já  à  utilizavam  desde  2007.  A radicalização  das  ações  muito

incentivada  pelo  coletivo  Coiote  em  suas  performances  que  carregam  a  estética  da

máscara negra e canções como “chama a revolta” e “sabote o estado” de Anarkofunk,

acontece no Rio de Janeiro vinculada a resistência dos atos. A tática Black Bloc é uma

performance política que permite tanto a autodefesa quanto a prática da ação direta na

ruptura de bancos, monumentos, multinacionais. O visual negro se mistura as técnicas da

capoeira e a sonoridade da música funk. Palavras de ordem como “Ih fudeu a favela

desceu”  atualizam  as  “fantasmagorias  urbanas”12 ligadas  ao  medo  da  revolta  dos

escravos.

O uso das máscaras e escudos apareceu como técnica de resistência e também

expressão  cultural.  Os  escudos,  bandeiras  e  cartazes  trazem  mensagens  contra  a

violência  policial  e  lembram  os  desaparecidos  da  ditadura.  Mostram  também  uma

multiplicidade  ideológica:  símbolos  de  anarquia,  comunismo,  transfeminismo,

antimilitarismo, antifascismo, etc. 

A ação direta contra bancos e prédios públicos tornou-se um assunto polêmico a

partir  da  criminalização  das  ações  pela  mídia  televisiva.  A  divisão  da  categoria

“manifestantes” entre “pacíficos” e “vândalos” marca a regulação das formas de protesto e

tentativa de desarticular e deslegitimar as ações. É interessante notar que embora alguns

grupos tenham se autodenominado Black Blocs, principalmente nas redes sociais, outros

praticantes  da tática  não tomam a performance enquanto  um movimento  social,  mas

como um momento em que se utiliza a tática para permanecer em ato.

As performances expressam de diferentes formas o empoderamento pela violência,

no sentido que desconstroem a passividade de seus corpos e utilizam a prática da ação

direta  para  criação  de  acontecimentos.  Materializam momentos  “liminóides”13 (Turner,

1974) de alteração do espaço, do tempo e do corpo. Podem ser entendidas também como

ações criativas que partem de situações já conflitivas e tensas e que revertem a ideia do

12 Vera Malaguti fala sobre as “fantasmagorias urbanas” no livro O medo na cidade do Rio de Janeiro. A
autora debate sobre a criação do sistema penal brasileiro e sua ligação com o racismo e a busca pelo
controle sobre os negros livres que se atualiza no medo urbano da concentração de pobres e das favelas.
13 Momentos liminóides para Turner, são eventos potencializados por uma maior reflexividade ou subversão
quanto a ordem social. O autor desenvolve a noção de liminaridade como um momento de suspensão dos
valores. Enquanto os momentos liminares se dão para Turner nos rituais que ele analisa nas sociedades
tradicionais,  os  momentos  liminóides  estão  mais  ligados  a  sociedade  contemporânea  por  não  serem
predominantemente de ordem coletiva.



oprimido como vítima, colocando outros “mundos possíveis” em jogo. 

 Esses agenciamentos produzem afetos que alteram a correlação de forças e

resignificam a percepção sobre tabus relacionados à violência e ao controle sobre os

corpos tendo a possibilidade da transgressão como libertária. As performances produzem

efeitos e se expandem no campo imagético, onde o excesso se desdobra.  Entendo as

imagens das performances como uma continuidade deste  excesso em duplo  sentido,

excesso de violência nas imagens e excesso de imagens-violência (Hikiji,  2012).   Os

afetos então circulam pela via do corpo transgressão. 

Rio Distópico14

O  Rio  de  Janeiro  vem  passando  por  consecutivas  reformas  de  modernização

urbana, tendo como parte do processo a gentrificação, higienização e branqueamento da

cidade. A violência colonial da escravidão da população negra e os massacres aos povos

indígenas se atualizam na cidade em forma de despejos, desaparecimentos forçados,

violência policial, racismo, homofobia e machismo institucional. A exploração turística e o

preparo da cidade para receber megaeventos, como a copa do mundo de 2014 e os jogos

olímpicos de 2016 acentuam as desigualdades, a violência e o controle, transformando o

espaço urbano em laboratório de testes de aparatos repressivos. 

O coletivo Antena Mutante que acompanha o processo de gentrificação da cidade

desde 2012, atua através de cartografias críticas e interrupções performáticas conectando

Rio  de  Janeiro,  Medellin  (Colombia)  e  Territórios  Palestinos.  Sua  metodologia  de

“cartografias al acecho”15 parte de estratégias situacionistas como a deriva em relação

com  o  mundo  ficcional  do  ciberespaço  e  do  cinema,  desconstruindo  a  polaridade

ficção/realidade. Pensamos as confecções do espaço tanto na perspectiva do controle

como das resistências. A pesquisa “Corpo Transgressão” se constitui como uma linha de

continuidade do projeto Nuevas Fronteras del Control. Segundo o trabalho de cartografia

Rio  Distópico,  o  Rio  de  Janeiro  é  pensado  enquanto  distopia  porque  caminha  da

perspectiva  de  uma  cidade  global  para  um  futuro  de  espaços  artificiais,  de  turismo,

consumo e entretenimento que perdem o lugar da vida, da memória,  das resistências

históricas. 

Ese nuevo orden impuesto “rechaza la singularidad de los lugares, las memorias,

14 Faço  aqui  referência  ao  título  utilizado  pelo  coletivo  Antena  Mutante  para  nomear  o  processo  de
gentrificação no Rio de Janeiro. 
15 http://intermundos.hotglue.me/

http://intermundos.hotglue.me/


las estrategias y tácticas de sobrevivencia de las capas populares”, que componen

una trama íntimamente ligada a la materialidad de los lugares. Sin ella no existe

urbanidad,  solo  “artificialidad”,  es  decir,  el  escenario  deseado por  las  grandes

corporaciones,  por  los  propietarios  de  los  medios  de  comunicación  y  por  los

dueños  de  marcas.  El  nuevo  modelo  de  ciudad  global,  caracterizado  por  lo

artificial,  ha sido cuidadosamente confeccionado por el nuevo economicismo, a

través  de vínculos  operacionales  entre  economía,  política  y  cultura.  ”  (Nuevas

Fronteras del Control, 2012)16

A  partir  desta  metodologia  cartográfica  mapeamos  a  cidade  colocando  em

evidencia a espetacularização da cidade, a expansão e territorialização do controle no

espaço urbano - a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora nos locais mais

marginais  -  e  as  emergências  de  resistências  como  manifestações,  ocupações  de

espaços públicos, performances e assembleias públicas populares e estudantis.  Estes

mapas17 mostram  uma  perspectiva  emergente,  com  espaços  temporários,  zonas

autônomas  de  organização  política  que  atualizam  o  imaginário  sobre  a  cidade  em

contraponto  a  militarização  e  ordenamento.  Os  mapas  são  interativos,  ao  clicar  nos

ícones  se  ativam fotografias,  notícias  e  vídeos  sobre  as  situações  que  atualizam os

acontecimentos e sua relação com os espaços em questão. 

A  relação  entre  virtual  e  real  é  pensada  enquanto  potencialidade  de

rematerialização  de  situações  em  que  as  estratégias  de  compartilhamento,  as

16   https://traficoindependiente.wordpress.com/videointerrupcion-cartografica-rio-distopicorio-de-janeiro/
17   http://archimedia.hotglue.me/colombinasangrenta

http://archimedia.hotglue.me/colombinasangrenta
https://traficoindependiente.wordpress.com/videointerrupcion-cartografica-rio-distopicorio-de-janeiro/


efemeridades, as autorias compartilhadas da internet são aplicadas nas performances. As

malhas (Lefevbre, 1986) são construídas a partir de práticas espaciais que emergem na

potencialidade de uma  vida a-orgânica,  noção que segundo Lazzarato atualiza a bio-

política  para  bio-potência.  A  partir  da  perspectiva  da  sociedade  de  controle  e  dos

dispositivos de poder virtuais, o autor propõe um deslocamento do espaço para o tempo,

no sentido do rememorar, da atualização virtual e da tradução como busca do sensível. 

Pensando  uma  “economia  da  informação”18 que  se  estabelece  na

contemporaneidade, o autor propõe a revisão dos conceitos de produção e trabalho, na

criação de um novo tempo-potência, de uma vida a-orgânica, fluxos que nos atravessam

e nos relacionam com as maquinas. Neste sentido, a vida não mais pensada no plano

biológico,  pode  ter  espaço  para  ser  potência,  ela  se  inscreve  nos  fluxos  e  encontra

resistência  na  virtualidade.   Para  Lazzarato:  “Recordar  algo-  y  toda  la  actividad  del

espiritu em general- es actualizar un virtual, y esta actualización es una creación, una

individualización y no una simple reprodución”. (LAZZARATO, 2006:91).  

Corpo Transgressão

O  estudo  dos  agenciamentos,  à  princípio,  tinha  como  perspectiva  abordar  o

contexto  a  partir  de  2013.  No  entanto,  os  manifestantes  e  performers  entrevistados

relatam acontecimentos relativos a um período de até três anos antes das manifestações

de junho. “Não começou em junho e não acabou na copa”,19 da abertura para ampliação

do  contexto  atravessado  pelos  manifestos  performance  estudados.  São  vários  os

momentos marcantes:  O ano de 200720,  o  Porto  Maravilha21 e  o  desalojo  da  Flor  do

Asfalto22 em 2011, as duas remoções da Aldeia Maracanã23 em 2012 e 2013, a visita do

Papa Francisco ao Brasil e a tomada da ALERJ em junho de 2013, entre outros. 

18 O autor desloca a categoria de “população” para noção de público como devir multidão. Não sendo mais
uma massa  estática  catalogada como espécie,  é  nó público  que  as  resistências  se  estabelecem com
possibilidade de fuga à captura dos desejos, sem desprender-se também da bio-política. A net e as novas
tecnologias são o meio de construção desta economia de modulação.
19  Entrevista, outubro de 2014. Ativista/Artista do Bloco Livre Reciclato.
20 Nas narrativas  2007 é  colocado como um ano que se  desdobra em 2013 devido a  quantidade de
manifestações  que  acabaram  em  confronto  com  a  polícia.  As  manifestações  contra  o  aumento  das
passagens  e  a  formação  de  assembleias  estudantis  são  características  em  comum  entre  estes  dois
momentos.
21  http://www.cidadeolimpica.com.br/porto-maravilha/
22 A Flor do Asfalto era uma ocupação que foi desalojada em 2011 atingida pelo projeto Porto Maravilha.
Outras três ocupações de moradia  foram desalojadas no mesmo processo.  A Flor  do Asfalto  era  uma
ocupação Anarkopunk de vivência anti-capitalista onde se construia um trabalho de autonomia e autogestão
coletiva. Na Flor do Asfalto surgiu o movimento AnarkoFunk e as primeiras interrupções do Bloco Livre
Reciclato.
23 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=TIXAPPt659M

https://www.youtube.com/watch?v=TIXAPPt659M
http://www.cidadeolimpica.com.br/porto-maravilha/


Através das entrevistas e trabalho de memória24 com os interlocutores, a seleção e

organização de imagens realizamos um remix de nome: Corpo Transgressão.25 O filme

reconstrói estas situações pensando os processos de ocupação do controle na cidade e a

resistências, ações e performances que emergem da necessidade de desterritorializar os

espaços  públicos.  Uma  breve  descrição  pode  contribuir  para  a  contextualização  do

campo. O filme é dividido entre duas introduções, seis capítulos e uma conclusão. 

Introdução I: As primeiras imagens são lentas e ao revés em preto e branco. Com

Bethoven e SPK a trilha é arrastada e dramática. Pessoas correndo para sair do metrô

lotado;  a polícia avançando em direção aos manifestantes;  o grito  de uma performer;

Subtítulos  se  sobrepõem  as  imagens:  “Em  junho  a  pauta  contra  o  aumento  das

passagens, mobilizou manifestações que começaram em São Paulo e se estenderam por

todo  o  país”.  O  performer  avança  batendo  em uma  lata,  sua  expressão  é  de  raiva;

militares  invadem a  favela;  “  No  Rio  de  Janeiro  a  identificação  das  pautas  locais  já

engendradas nos discursos e ações dos movimentos sociais,  qualificou a luta em um

processo continuo e combativo”, “A militarização característica da transformação do Rio

de  Janeiro  em  cidade  global  têm  como  resposta  a  tradução  desta  violência  em

performances  que  atualizam o sentido  da  revolta”.  As  imagens  não  duram mais  que

quatro  segundos  cada  plano,  porém os  gestos  são lentos  e  marcados.  Indígenas da

Aldeia Maracanã em roda; na Cinelândia uma mulher nua arrasta um homem também nu

pelos cabelos; “A escatologia, o transe na produção do ruído, a destruição do território e

outras  maneiras  de  transbordamentos  dos  corpos  transgredem  fronteiras  invisíveis  e

visíveis, expandindo a eficácia na ocupação das ruas”. A porta do camburão aberta e lá

dentro um corpo; manifestantes em enfrentamento com o Caveirão26.  “Com criatividade e

agressividade, os subversivos expandem o momento ao infinito”. A tela escurece. 

O título aparece de forma arrastada: CORPO TRASNGRESSÃO. Quadro de texto: “É no

campo simbólico e na ação prolongada de inculcação que se desenvolvem relações de

concorrência pelo monopólio do exercício legítimo da violência simbólica” (Vera Malaguti,

1994).

Introdução II:  Imagens aéreas da praia  de Ipanema lotada de pessoas.  As cenas de

24 A memória para Lazzarato é a potência da vida virtual. Essa noção se desdobra tanto nas performances
como na remescla de imagens antigas com a sobreposição de vozes em off, entrevistas sobre o passado,
mas que mantêm o tom presente. As performances atualizam também a memória sobre a violência original,
a escravidão, a “Maria Baderna”, a colonização, a ditadura, etc. É um exercício eterno do não esquecer, da
atualização sempre presente da vida: “Toda sensacion de desarollarse en el tiempo, requiere una forza que
conserva lo que ya no está en lo que es, una duracion que conserva la morte en lo vivo”(Lazzarato, 91).
25 O filme completo está disponível em: https://www.youtube.com/watch  ?v=Jxe5y0gvwAg&feature=youtu.be
Trailer  e  informações  sobre  a  montagem:  https://medium.com/@colombinasanglant/n%C3%A3o-come
%C3%A7ou-em-junho-e-n%C3%A3o-terminou-na-copa-c117d0aba25  a.
26 Blindado da polícia militar.

https://www.youtube.com/watch?v=Jxe5y0gvwAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch
https://medium.com/@colombinasanglant/n%C3%A3o-come%C3%A7ou-em-junho-e-n%C3%A3o-terminou-na-copa-c117d0aba25a
https://medium.com/@colombinasanglant/n%C3%A3o-come%C3%A7ou-em-junho-e-n%C3%A3o-terminou-na-copa-c117d0aba25a
https://medium.com/@colombinasanglant/n%C3%A3o-come%C3%A7ou-em-junho-e-n%C3%A3o-terminou-na-copa-c117d0aba25a


arrastão  cortadas  em  planos  de  um  ou  dois  segundos  se  sobrepõem  as  aparições

fantasmagóricas  de  encapuchados:  os  coiotes  nus  e  mascarados  na performance  na

Marcha das Vadias em 2013. O remix composto de pequenos clipes sempre com curta

duração de planos têm uma velocidade e excesso de informação, bastante fragmentada.

O funk de Mc TikTik fala de arrastão, ele afirma: “Rio de Janeiro é terra de bandido, nós

vai partir pra Copa, pra assaltar geral! ”. O som para e entram imagens do Rio de Janeiro

turístico,  as  praias  e  o  cristo  redentor,  planos  longos  que  logo  começam  a  sofrer

interferências de clipes com imagens dos metrôs lotados, o samba do avião de Tom Jobim

sobreposto pela música de SPK. O ruído de correntes arrastadas sobre a bossa nova. 

Capítulo I: A Revolta dos Cocos. Em 2007 a manifestação contra o aumento da

passagem que ganhou o nome de “Batalha dos Cocos”, por causa dos cocos utilizados

como munição contra a polícia, teve aderência dos vendedores ambulantes e fazia parte

já da construção das primeiras assembleias no IFCS, apartidárias e que pensavam a

tarifa zero antes mesmo do MPL se formar no Rio de Janeiro. As imagens aéreas, feitas

pelo jornal o Globo em 2007, mostram um grande contingente policial, algumas prisões e

o enfrentamento dos estudantes contra o batalhão de choque. Os narradores, estudantes

que estiveram presentes no evento, colocam o pacifismo como uma realidade distante no

Rio de Janeiro. A voz dos interlocutores aparece em off e sua identidade não é revelada

em momento algum do filme. 

Capítulo II: Rio Distópico. Começa com a música “A Copa Mata” de AnarkoFunk e

mostra as remoções e o enfrentamento da população contra a polícia na favela do Metrô

Mangueira. A música narra os acontecimentos repressivos na cidade e a relação com a

população pobre: “A copa do mundo, aqui no Brasil, domina a bola, na ponta do fuzil.

Máquina de guerra pacifica a favela, mata preto pobre sufocando a sua goela, expulsa os

índios, vão roubando as suas terras. Contra a copa fascista nós declaramos a guerra! ”.

As  imagens  mostram  crianças  da  favela  do  metrô  que  protestam  com  cartazes  de

cartolina enquanto os policias atiram bombas de gás e spray de pimenta nos moradores.

As crianças sorriem para a câmara mostrando os cartazes iluminadas pela fogueira de

colchões queimados. 

Em seguida entra uma base de funk e imagens da UPP na providência, a narrativa

rápida e plural se divide entre vários interlocutores que contam suas impressões sobre o

processo de modernização da cidade e revitalização junto ao crescimento do controle e

implementação das UPPs. O Rio de Janeiro como cidade mercado é comentado como

algo “difícil de entender” para a população e “bonito de ver” para o turista. A rapidez da

troca de quadros estabelece uma tensão, chegamos ao primeiro conlito.  A remoção da



ocupação Flor do Asfalto, depois de 5 anos de construção autogestionaria. 

Capítulo  III:  Da  Flor  Raiz  Vingou.  As  imagens  da  Flor  do  Asfalto  mostram  a

performance do AnarkoFunk, o fogão a lenha, as plantas no quintal, pinturas nas paredes

do espaço que hoje não existe mais. Um indivíduo queer vestido com meias e corselete

canta: “Ai ai que preguiça que me dá, de ser um sujeito homem e ter que representar...”.

Um ex morador da ocupação conta que no espaço surgiram o AnarkoFunk e o Reciclato. 

No próximo quadro, um senhor, em meio a uma reunião comunitária, conta que

passou pela Central do Brasil antes de ir à reunião. E que na Central haviam 30 pessoas

com latas de óleo batucando e distribuindo um papel. Ele lê o panfleto: “A Flor do Asfalto,

em risco de remoção, 400 casas serão demolidas na providencia, um teleférico e um

porto  maravilha  sendo  construídos  para  ricos,  choque  de  ordem  para  o  pobre,

revitalização mata! E você faz o que? Vamos nos organizar! ” .

O  pedido  de  organização  ecoa.  Fragmentos  de  imagens  rápidas  começam  a

aparecer,  um indígena da  aldeia  maracanã fala  ao  megafone,  as  crianças da  escola

Friedenriech levantam cartazes, as primeiras manifestações no maracanã, um interlocutor

comenta: “O grande momento antes de junho, acho que foi a aldeia Maracanã! ” 

Imagem dos indígenas fazendo sua roda de maracá. A música de fundo pertence

ao CD gravado na aldeia em 2011.27 As imagens dos indígenas dão lugar as imagens de

policiais  em frente  a  aldeia.  Em câmera  lenta  ativistas  e  indígenas  sendo  detidos  e

revistados. Um policial  lentamente aponta sua arma para cima.  A última imagem é o

indígena José Guajajara fazendo resistência à remoção em cima de uma árvore. 

Capitulo IV: A Revolta do Ruído. Tela preta e voz em off. A voz anuncia o Bloco

Livre Reciclato na frente do MAR (Museu de Arte do Rio). O clipe fragmentado mostra

imagens  de  várias  ações  do  Bloco  Livre  Reciclato  e  a  mistura  dos  diferentes  ruídos

capturados  nas  filmagens  das  performances  combinadas  ao  som  de  SPK.  Distintos

personagens aparecem, alguns indígenas da aldeia maracanã, punks, moradores de rua,

travestis, jovens, todos batendo latas, dançando, tirando a roupa, atrapalhando o transito.

O som baixa e os interlocutores falam sobre o Bloco, sobre sua montagem, sobre a ação

continua  contra  a  higienização,  sua  desconstrução  sonora  e  sua  constituição  como

performance  que  não  visa  técnica  musical  mas  agregar  as  pessoas  que  não  são

contempladas pela modernização da cidade.

Capítulo V: As Vadias, os Coiotes e o Papa. O primeiro minuto tem como trilha a

música “Eu sou passiva mas meto bala” de Ktrina Erratik.28 Entram imagens da marcha

27 https://soundcloud.com/rio40caos/cantos-de-resist-ncia-aldeia-2
28 Ktrina Erratik é uma funkeira transgênero brasileira. “Eu sou passiva, mas meto bala, se quiser tapar meu
cu com a sua bíblia eu meto bala” é o refrão da música utilizada no remix, que resume os conflitos entre 

https://soundcloud.com/rio40caos/cantos-de-resist-ncia-aldeia-2


das vadias em 2013 e em seguida três performances do coletivo coiote. As performances,

no  vídeo  aparecem  recortadas  e  sobrepostas.  O  áudio  leva  três  músicas  também

sobrepostas e uma voz em  off. O texto da narrativa se chama “Moradores de Rua e a

Aproximação” e pertence à um zine produzido pelo coletivo coiote. Fala sobre a vivência

com moradores de rua, as dificuldades com a homofobia institucional, mas também com

as  reproduções  que  afetam  também  as  populações  marginais.  Ao  final  pedem  a

descolonização total do corpo. 1. A ação realizada na Aldeia Maracanã em 2013, na qual

a performer provoca cortes e queimaduras com parafina de velas em todo o corpo. A luz

amarela das velas dá contraste ao sangue que escorre vermelho.  O cocar  de penas

cravadas com cateteres na testa é retirado e mais sangue cobre o rosto da performer,

outra  agente  pinga  parafina  das  velas  na  vagina  da  performer  com  o  cocar.  2.  Na

Cinelândia a performer tem a boca costurada. Alguns objetos de religião afro fazem parte

do ritual. Velas vermelhas são acesas e um crucifixo é introduzido na vagina. Os agentes

nus rolam e comem lixo  e depois o arremessam no público.  Se estapeiam, a garota

arrasta seu companheiro pelo cabelo. Eles se beijam e se lambem. 3. Lapa, em frente à

um bar. A performer tem o rosto todo enfaixado deixando apenas os olhos amostra. Utiliza

um dildo e uma corrente no pescoço. Anda e atua com os que passam, gira a corrente,

rasteja de quatro dentro do bar. 

Capítulo VI: Entre a multidão e a mídia, a resistência Black Bloc. Tela preta e voz

em  off:  “Então  é  muita  luta  no  Rio  de Janeiro  que  está  todo mundo  sofrendo  muita

opressão, então se você não luta, você roda! ”. Imagens fragmentadas das manifestações

de junho, cartazes diversos sobre o caso Amarildo.29 Em off a socióloga Vera Malaguti fala

sobre as “fantasmagorias urbanas” e sobre o medo no Rio de Janeiro, o medo das favelas

como uma atualização do medo da revolta dos escravos. 

Entram então as manifestações de junho com enfoque nas multidões, imagens dos

blocos de verde e amarelo, ou branco e a voz em off comenta sobre presença da direita

as manifestações. A narrativa se direciona para a questão da resistência e a aderência da

tática  Black  Bloc  como  forma  de  permanência  nas  ruas.  As  imagens  da  tomada  da

ALERJ, do enfrentamento dos manifestantes contra o “caveirão”, das barricadas moveis,

feitas com tapume de obra, dos lançamentos de rojões e fogos de artificio acompanham

as vozes em off bastante eufóricas que contam suas impressões sobre o uso da tática.

Um dos interlocutores diz que nunca viu o Rio de Janeiro tão feliz quando neste momento.

Enquanto as imagens trocam frenéticas, com explosões de fogos, mascarados, urros e

homossexuais e a bancada evangélica.
29  Amarildo Silva desapareceu após ser detido pela polícia na Favela da Rocinha, perto de onde morava. O
caso aconteceu em julho de 2013 e se tornou símbolo de luta contra a violência policial no Rio de Janeiro e
palavra de ordem nas manifestações contra a Copa.



comemoração.

Conclusão:  Imagens do mar e águas-vivas que atravessam o espaço de

forma lenta e continua. A voz em off do filosofo Luiz Fuganti30 argumenta a necessidade

de retomar um cuidado de si, mas não um cuidado protecionista, pede o investimento na

vida forte,  a ideia  de retomar o sentido da crueldade e da destruição das formas da

humanidade.  

Remix e tradução

O  remix  é  pensando  como  um  filme  sem  autoria,  trata-se  de  um  filme  sem

câmera31.  O roteiro foi  construído a partir  dos relatos e imagens variadas tomadas da

produção midiativista, mídia alternativa, notícias jornalísticas, acervo do Antena Mutante e

vídeos  de  propaganda  do  Rio  de  Janeiro  como  cidade  olímpica.  Nas  entrevistas  os

interlocutores  dialogam  de  forma  geral  com  a  noção  virtual  das  manifestações  e

principalmente com a construção imagética dos acontecimentos pela via do midiativismo,

o que marca um entrelaçamento entre memória, acontecimento, imagem, cibercultura e

espaço urbano. Recorremos a acepção filosófica da noção de virtual segundo Lévi (1999):

É virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato, o campo de forças e

de problemas que tende a resolver-se em uma atualização. O virtual encontra-se

antes da concretização efetiva ou formal (a árvore está virtualmente presente no

grão”. (Lévy, 1999: 47)

O trabalho de confecção do remix teve muitas etapas. Primeiro as entrevistas com

os interlocutores que foram realizadas sem roteiro prévio, gravadas apenas em áudio e

trabalhadas enquanto uma conversa. Todas entrevistas foram realizadas após o final da

copa em 2014.32 A partir dos acontecimentos mais frequentes nos relatos, montamos o

roteiro  e  buscamos  os  vídeos  que  eram  citados  nas  entrevistas.  A outra  etapa  foi

organizar  os  vídeos  no  espaço,  localizá-los  no  mapa  da  cidade,  os  trajetos  das

manifestações,  os  locais  de  confronto,  os  espaços  de  performance.  A  partir  desta

30  Luiz Fuganti é filósofo, arquiteto, professor, escritor. Desde 1986, ministra cursos, palestras e seminários
acerca de um tipo de pensamento sem referências, imanente à própria natureza. Não mantém vínculos
institucionais. Criou um movimento, a Escola Nômade de Filosofia, resultante das práticas de pensamento
que vem realizando.
31 Ver R.I.P:.Manifesto Remix: [https://www.youtube.com/watch?v=lcuDe4iGI6s] 

32 Neste  período  a  criminalização  das  organizações  emergentes  durante  as  manifestações  estava
marcado  pela  prisão  de  23  ativistas  na  data  da  final  da  Copa.
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/20/politica/1405810378_758119.html

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/20/politica/1405810378_758119.html


organização e da confecção de ícones inspirados pelos iconoclasistas33 construímos uma

cartografia crítica que vinculava os vídeos aos acontecimentos na linha do tempo. 

No  momento  de  edição  as  muitas  partes  fragmentadas  estavam  organizadas

fazendo com que um excesso de informações do campo pudesse se converter em algo

sensível. Penso a construção deste filme com base na proposta de montagem do Bloco

Livre Reciclato: 

O processo de montagem é um processo braçal total que não é operariado. É isso,

é encontrar  as peças,  juntar,  juntar,  juntar  e montar.  Assim era o processo do

Reciclato. Era encontrar as pecinhas todas, juntar, juntar, juntar e depois fazer a

instalação na rua. Sem muita percepção dessas técnicas e coisa e tal. (Ativista-

Bloco Livre Reciclato)

A foto mais abaixo, mostra a linha do tempo em construção quando estávamos

editando o remix.  A fragmentação está presente tanto nos cortes em muitas imagens

curtas e clipes, como também no grande número de pastas, na opção de construir um

filme a partir de um arquivo que chega a somar quase 200GB, no excesso de imagens

sobre  cada  acontecimento.  Corpo  Transgressão  Remix  constitui  um  espaço  de

convergência  destes  acontecimentos  e  é  desenvolvido,  assim como o  Reciclato,  para

instalações na rua. Os clipes que o compõem possuem um formato para remix ao vivo,

em que o vídeo pode ser reconstruído com infinitas possibilidades, projetado em quantas

telas quisermos ou em suportes como paredes, pontes e monumentos. 

O objetivo deste documentário expandido é dialogar com os espaços no Rio de

Janeiro  evocando  estas  memórias  diversas  que  constituem  o  filme.  As  interrupções

urbanas com o filme estão previstas para 2016. 

33   http://www.iconoclasistas.net/

http://www.iconoclasistas.net/


A Polis e a Urbes

A dinâmica  entre  os  processos  de  organização  e  loteamento  da  cidade  e  as

manifestações populares, ocupações, assembleias públicas e ação direta contra prédios

públicos e multinacionais configura o que Manuel Delgado aponta como a oposição entre

Urbes e Polis.  A Polis constitui  o espaço político de representação,  e faz menção ao

espaço estriado (Deleuze e Guattari, 1997). Neste espaço as relações de poder são bem

estruturadas, segundo o autor: “La pólis actual resultaría de ese momento, a finales del

siglo  XVIII  em que  la  ciudad  empieza  a  ser  concebiba  como  lugar  de  organización,

regulación , control y codificación de la madeja inextriclable de prácticas sociales que se

producen em su seno […] (Delgado, 1999: 179). 

A Polis estaria então na formação de uma cidade utópica, sua construção se pauta

na  ideia  de  “lugar  comum”  (Foucault,  1999:  13),  um  espaço  liso  que  se  estria  na

representação.  Em  contraponto,  a  Urbes se  constrói  enquanto  heterotopia,  onde  a

heterogeneidade garante a potência das relações. Trata-se de um espaço mais maleável

e flexível, o espaço público aberto a interrupções e intervenções. Este espaço não é dado,

se não construído nas desterritorializações corpóreas e atravessado por fluxos de afetos

não codificados. O filme corpo transgressão desta maneira contrapõe a distopia utópica

do Rio de Janeiro cidade global, às emergências heterotópicas.

Os  coletivos  de  enunciação  em  questão,  encontram  na  prática  espacial  uma

maneira de traduzir  a violência histórica que sofrem, trazendo de volta  o sentido e a

vitalidade da dor, antes restrita às matérias de jornal. Este movimento de tradução se dá



em uma viajem  archipélica  (Boyer,  2009),  em que  a  violência  representada  tem seu

sentido restituído quando colocado em espaço de relação. Segundo Boyer, a ilha é o lugar

de reconstrução da relação, o percurso que se faz de retomada da origem, passando pela

história, para entendimento da própria identidade. 

A autora utiliza o exemplo da ilha carcerária, como lugar de morte, em que seu

resgate memorial deve ser feito através da paisagem, monumento que contém os três

espaços temporais, a montanha, lugar de origem, o vale, espaço histórico e a praia, lugar

de relação. Os performers retomam sua identidade a partir de seu lugar de morte, a polis,

colocam  em  relação  com  público  e  espaço  o  compartilhamento  da  violência.  Este

percurso de reconstrução consiste em uma pratica espacial  e se desdobra no campo

semântico de uma estética da violência, enquanto construção relacional e processual. A

urbes  se  revela  então  como  o  mundo  dos  mortos-vivos  proposto  pelo  Bloco  Livre

Reciclato,  um mundo  de  fronteiras  fluidas.  Lash  com base  em Lefevbre  aponta  este

espaço como um lugar de magia “el abismo inframundo”: “La magia proviene de essas

profundidades  etónicas:  'el  abismo  del  inframundo'  revelador  de  fertilidad  '  donde  se

siembran las semillas y se sepulta a los muertos' es violento, 'críptico'. En la magia, como

sugirió  Max Weber,  la  violencia  simbólica  tiene efectos  reales”  (Lash,  2005:207 apud

Lefevbre 1986:245).

O compartilhamento da violência: a rua e a rede

A recepção  do  público  também  é  parte  do  campo  semântico  da  estética  da

violência. Esta análise se dá com enfoque na produção imagética disponível na internet.34

As manifestações tiveram grande repercussão midiática, tanto por parte da mídia global

quanto dos “midia-ativistas” (Mídia Ninja), agentes de informação que participam dos atos

transmitindo as imagens ao vivo. Também cobriram os atos, mídias alternativas - Coletivo

Carranca, Nova Democracia, Coletivo Mariachi, entre outros - que buscavam incentivar a

população a participar dos atos e denunciar a violência policial. 

As diferentes perspectivas imagéticas evidenciam um campo de negociação de

enquadramentos, em que a realidade é construída em disputada e interlocução com os

espectadores. O teatro da crueldade colocado em prática pelas performances exige então

dos espectadores a condição de  emancipados  (Ranciére, 2010), que abdiquem de sua

posição  de  vouyer frente  a  violência.  Segundo  Ranciére,  el  espectador:  “Debe  ser

34 Este estudo também se desdobra na rede, disponibilizo hipermídias e ensaios expandidos em construção
como  estratégia  de  compartilhamento,  retroalimentação  e  retorno  aos  performances.  Ver:
https://medium.com/@colombinasanglant/corpo-transgressao-performance-de-vida-e-morte-4e414597d95d.
https://medium.com/@colombinasanglant/a-tradu%C3%A7%C3%A3o-de-uma-sem%C3%A2ntica-da-est
%C3%A9tica-da-viol%C3%Aancia-3ff6def10b20.

https://medium.com/@colombinasanglant/a-tradu%C3%A7%C3%A3o-de-uma-sem%C3%A2ntica-da-est%C3%A9tica-da-viol%C3%AAncia-3ff6def10b20
https://medium.com/@colombinasanglant/a-tradu%C3%A7%C3%A3o-de-uma-sem%C3%A2ntica-da-est%C3%A9tica-da-viol%C3%AAncia-3ff6def10b20
https://medium.com/@colombinasanglant/corpo-transgressao-performance-de-vida-e-morte-4e414597d95d


despojado de este ilusório domínio, arrastrado al círculo mágico de lá acción teatral en

que el intercambiará el privilégio del observador racional por el de estar en posesión de

sus energias vitales integrales” (Ranciére, 2010:12). 

A estética da violência, atualizada nas performances, recebe novo significado na

transmissão pelas diferentes mídias, formando uma recepção/participação diversificada

do público. A rede permite uma forma de recepção mais ativa, e também a produção de

vídeos de opinião, notas em blogs, entre outras manifestações que possibilitam ao público

manter sua condição de emancipação e intervir no campo de informações.  

Sontag (2003) discute as imagens de guerra em “Diante da dor  dos outros”.  A

concepção da autora sobre o pensamento moderno, que classifica a guerra como uma

exceção horrível e inevitável e a paz enquanto ordem, dialoga com a noção de sociedade

de controle de Deleuze (2003) em que os muros, cerceamentos e vigilâncias operam junto

a ideologia da pacificação. O pacifismo que se fortalece após a segunda guerra mundial,

junto ao excesso de imagens de violência nas mídias, acaba por transformar-se em uma

apatia  em  relação  ao  horror.  A destruição  e  a  violência  são  vistas  enquanto  crimes

hediondos sempre distantes e reduzidos à uma nota de jornal. 

Sontag  (2003),  afirma  que  a  veiculação  da  violência  através  das  “notícias”

jornalisticas, que chegam ao público em casa, têm um efeito de indignação ou compaixão

momentânea.  As  chacinas  que  ocorrem  na  favela  ao  lado  parecem  mais  distantes,

quando fragmentadas dentro de uma composição jornalística. Cerca de 10 minutos de

informação  para  cada  barbárie  cometida,  intercaladas  ás  propagandas  comerciais,

notícias econômicas, culturais ou de lazer. 

Embora  a  mídia  global  cause  esse  tipo  de  letargia,  o  crescimento  das  mídias

alternativas e mídiativistas (transmissão online dos atos), potencializaram a informação

sobre  a  violência  policial  nos  atos,  para  além das  notícias  jornalísticas.  A estratégia

narrativa voltada para o público popular e o tom de denúncia transformou o Jornal Nova

Democracia em um canal acessado e compartilhado entre os ativistas. 

A manipulação midiática global é criticada pelos manifestantes que buscam novos

meios de informação, como a internet.  Embora a rede ofereça uma gama enorme de

recortes  persuasivos  é  possível  atuar  de  forma mais  ativa.  Ao  procurar,  selecionar  e

compartilhar a o agente interage com a informação. O espaço de troca de informações

que permeia as manifestações de junho de 2013 se estende pelas redes e a motivação do

“vem pra rua! ” (Palavra de ordem), abre um campo de possibilidades.  A multidão dos

atos é uma grande malha impulsionadora dos fluxos de informação. 

A informação que circula nas palavras de ordem, pichações e cartazes, ou na ação



dos Black Blocs contra bancos e multinacionais, é potencializada pelo compartilhamento

momentâneo dos riscos. As manifestações constituem um campo de batalha, quando a

polícia é acionada para dispersão dos atos. Embora a violência policial nos atos, não seja

a mesma que é aplicada nas favelas, o compartilhamento da opressão cria uma certa

indignação moral que potencializa a solidariedade.

 O corpo transgressão, na tradução do campo semântico da estética da violência,

tende a chocar e conflitar com o público, mas é também criador de um estranhamento. O

choque, seguido de estranhamento e depois o esforço do entendimento de um sentido tão

dilacerador que atravessa o sujeito, é um exercício antropológico que as performances

colocam na rua como um espaço político de compartilhamento da revolta. 

Há uma troca de afetos que faz parte desse momento de corpo coletivo, na qual o

empoderamento sobrepõe a impotência frente ao “inimigo”, no caso a repressão policial.

Uma mistura de medo e euforia que propicia a agilidade e o instinto de sobrevivência, o

ataque e destruição em todos os momentos possíveis. O forte cheiro do gás lacrimogêneo

e o  perigo  eminente  tornam o medo constante,  porém a euforia  e  a  alegria  também

compõem a subjetividade dos Black Blocs. 

Os  mascarados  gritam e  incentivam animo  e  coragem e  cada  ação  exitosa  é

comemorada com urros, gritos e saltos.  A performance exige a superação física do corpo.

É necessário correr o máximo que puder estar atento as bombas, aos policiais, cuidar

aqueles atingidos mais fortemente pelo gás,  cuidar-se com as pedras e garrafas que

voam sobre nossas cabeças em direção ás vitrines, carros e bancos, e evitar de todo

possível ser capturado. 

Considerações finais

O que torna comum estas três formas de emergência, é a maneira como constroem

um ambiente propício para sua atuação e a ação direta pela via da estética da violência.

A transformação do corpo se constitui  na identificação das técnicas disciplinares e as

manifestações comportamentais, produzindo uma desconstrução através da performance.

O  agente  em  questão  se  recusa  ao  assujeitamento  e  transforma  o  corpo  em  uma

expressão  libertária  dos  sentidos  contra  a  normatividade.  As  performances  criam um

campo dramático que estabelece a violência causada na destruição de um banco ou na

costura da própria boca, como acionadoras da violência comum, aquela ocasionada pela

desigualdade social e pelo silenciamento. 

A atualização estética da violência traz na noção de dispêndio uma nova gestão do

corpo, aquele que enfrenta a violência enquanto agente e não mais como vítima.  Só



podemos destruir aquilo que é nosso, destruir é uma forma de consumo, o autoflagelo é a

expressão não falada de “Este corpo é meu”. O empoderamento se dá em uma relação

agonística de destruição e auto-descolonização, enfatizando a caracterização estética

da  esquizofrenia,  da  sujeira,  da  homossexualidade  como  existências  potenciais,

afirmadoras de sentido e que denunciam a passividade enquanto cúmplice da violência.

As performances criam um campo dramático que estabelece a violência causada

na destruição de um banco ou prédio público, como acionadoras da violência comum,

aquela ocasionada pela desigualdade social e pelo silenciamento. Estabelecem então a

continuidade da possibilidade de um choque moral. Uma vez que mantém latentes os

acontecimentos, não deixando esquecer a violência sofrida. Neste sentido, a produção

imagética nesta pesquisa busca dar conta destas continuidades, a tradução da violência

nas performances é evidenciada no filme de maneira a trazer um passado atual e uma

heterotopia presente. 
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