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dançar 
nos 
escombros

é preciso declarar que
há revoluções que só os fazeres e saberes 
corporais podem operar
lá onde as criatividades amadurecidas nos 
trabalhos e amores cotidianos 
(ou contra eles) 
encontram a possibilidade da transformação.

valorização de ações práticas
e não mais as armadilhas das escolhas 
excessivamente ideologizados 
que se descolam 
das condições de ação no presente.
Isso conduz a um outro estado de presença corporal
onde aprendemos a pensar e praticar 
uma política sensível 
com o corpo 
uma outra concepção de mudança.



nos tiraram tudo
até o medo

mimeme provém de uma raiz grega adequada
mas eu procuro uma palavra mais curta 
que soe mais ou menos como “gene”
espero que os meus amigos classistas me perdoem 
se abreviar mimeme para MEME
se isso servir de consolo 
podemos pensar 
que a palavra “meme” guarda relação com “memória” 
ou com a palavra francesa même
devemos pronunciar de forma a rimar com “creme”
exemplos de memes são 
melodias
idéias
slogans 
as modas no vestuário
as maneiras de fazer potes ou de cosnstruir arcos
tal como os genes 
os memes se propagam em um pool
no caso
o pool de memes



Todos os grandes sujeitos coletivos 
são formados pela dor
pelo menos aqueles que lutam contra a exploração do tempo 
da vida 
por parte do poder
aqueles que descobriram o tempo de novo
como potência
como recusa do trabalho explorado 
dos ordenamentos que se instauram com base na exploração 
A dor é fundamento democrático da sociedade política
o medo é seu fundamento ditatorial
Indispensável, portanto, 
Romper, romper 
com a pretensa racionalidade do mundo
com as medidas que o regulam 
ou apenas encobrem a desmedida de sua violência

Nos cuidar
Experimentar outras formas de presença
Honrar os problemas dos quais ainda não conhecemos soluções. 
Conspirar. 
O que pode um corpo? 
De que matéria a resistência? 
precariedades corpóreas e fazer delas matéria de novos vínculos? 
Nos implicar; Lutas; Formas de vida; Comum.

negrxs amores
cantam até a tristeza passar



Um novo imaginário radical 
com tintas de autonomia de variadas intensidades!
Pensar numa cartografia selvagem conectando essas múltiplas terriorialidades: 
desde os territórios indígenas (que compõem 12% do país) 
aos ditos tradicionais (quilombolas e outros) 
aos quais se juntam ocupações de terra, 
prédios, locais de trabalho, 
cultura. 
Todo trabalho é conectar
fortalecer o 

apoio mútuo desse tecido organizativo subversivo

suas territorialidades livres e conexões 

numa infra-estrutura 

da vida

Isso quem sabe nos fizesse reconhecer mais seriamente
que no coração disso que chamamos política estão, 
por exemplo
todas a operações e tarefas ordinárias
 anti-heroicas e não remuneradas 
que as mulheres fazem 
e refazem todos os dias.



Sonhei com uma cidade conflagrada. 
Eu vestia uniforme de combate 
A luta era espalhada e esporádica
descentrada como em uma guerra civil
Ou cheia de espera e de vazio
seguidos de espasmos de pânico e descontrole
como o garçonato 
como a prostituição de rua. 
Foi um sonho longo
mas só me recordei que no final eu perdia meu fuzil 
e passava muito tempo desprotegido, procurando me armar. 
Era São Paulo.

criar territórios existenciais atravessados pelo pensamento-luta, 
pelas lutas que fazem funcionar existências dissidentes 
e profundamente relacionais, corpóreas, atentas. 
Pensamento implicado. 
Não existem atalhos no caminho, 

estamos obrigados à 
experimentar

A “cerimônia do adeus” ao que nos pertencia 
pode ser uma liberdade para a criação do novo. 
E se finito, inesperado, fora do controle, 
mais de resistência se pode apreender com o acontecimento.



Diante da crise, 
desaprender 

reaprender a viver coletivamente de outra maneira 
disposição para a imaginação 
ou uma boa dose de precariedade.

Ocupas urbanas, 
praças e hortas autogeridas no centro das grandes cidades, 
grupos de afetados por doenças raras.

na proporção inversa ao desabamento do mundo 
uma proliferação de experiências cuidando para que a vida siga. 

porém,
assim como o trabalho invisível e não-pago das mulheres 
que fazem o planeta girar, 
essas experiências seguem fora do radar 
do reconhecimento macropolítico.

as bruxas são extremamente 
pragmáticas. 
verdadeiras técnicas 
da experimentação



Nossas perguntas devem ser:  
“como as relações funcionam?”,  
“de que materiais são feitos os vínculos?”. 

Conhecer o terreno, entender suas propriedades, 
desestabilizar continuamente as fronteiras que separam o corpo da terra, 
o trabalho da vida – 
as bruxas foram representadas voando em suas vassouras 
porque sempre desprezaram as fronteiras.

Assim, 
a força maior vem para pacificar 
e instaurar a ordem contra aqueles que ainda subsistem, 
aqueles que insistem em viver nessa civilização 

sem fé
sem lei 
sem rei

O que mostra, 
a despeito de todas a explicações filosóficas, sociológicas e históricas, 
que vivemos sob uma autoridade que é tão brutal, 
na mesma medida em que é extremamente frágil, 
pois encontra-se em guerra permanente 
contra uma parte significativa da sociedade, 
enquanto a outra parte vive entre o pavor de ser expolida 
e a prontidão em aplaudir o massacre em nome de sua felicidade. 
Então, diante disso, eu pergunto: 
é de polícia que precisamos? 
Ou melhor: quem precisa de polícia?



Num telegrama de março de 1917, 
Lênin era claro: “Nossa tática: 
absoluta desconfiança, 
nenhum apoio ao novo governo, 
suspeitemos sobretudo de Kerenski, 
armamento proletariado única garantia, 
eleição imediata Duma de Petrogrado, 
nenhuma aproximação de outros partidos…”. 

E a estratégia? 
Não importa. 
São as táticas certas 
que conseguem as 
coisas.

A sinergia entre estas operações de higienização, 
repressão a manifestações e eliminação de corpos 
é a característica e confirmação maior da 
militarização da vida, das subjetividades e da política. 
Essa nova política já vem sendo testada nos conflitos de terra, 
nas periferias das grandes cidades, 
nos entornos de campos de futebol, 
nos megaeventos esportivos por vários anos. 
Os modelos de “pacificação” e controle 
via militarização 
vêm acompanhados de discursos de conciliação, 
consenso e manutenção da ordem. 
Trata-se de um tipo de biopolítica, 
praticada desde sempre, é verdade, 
mas que sofreu uma intensificação na última década.



la vanguardia se transforma más bien en “retaguardias” capaces 
de detectar y acompañar procesos que ellas no dirigen ni crean; 
la estrategia es un trabajo de cuidado, como el de un jardinero; la 
organización política es la serie de dispositivos que justamente 
“dejan pasar” la potencia, sin trabarla al someterla a un ideal previo; 

30 de agosto
Eram 17h quando saí da estação Trianon-MASP do metrô 
para o Ato contra a anulação da demarcação das terras Guarani no Jaraguá em São Paulo.
A Secretaria da Presidência fora ocupada de manhã pelos Guarani. 

Todo o andar térreo estava tomado por indígenas 
e havia uma reza em andamento que só terminou 24 horas depois.

Reapropriação do tempo. 
O direito de esquecer da hora. 
Acabar com a chantagem da miséria, a disciplina do trabalho, 
a ordem hierárquica
o sacrifício
a pátria
os interesses gerais. 
Tudo isto calou a voz do corpo. 
Todo o nosso tempo sempre foi consagrado ao trabalho
8 horas por dia
2 horas de transporte 
e depois descanso, televisão, refeição em família. 
Conspirar quer dizer respirar junto 
e é disso que somos acusados.

Não mais o chamado por unidade
São as alianças 
– chão da luta – os rios – 
que importam
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