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5 O QUE NÃO ME MATA ME TORNA MAIS FORTE
Há oito mil anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas
mundiais. No início do século XXI, viemos a saber que
estamos apenas com 28% e, o que é pior, dos 64 milhões de
quilômetros quadrados de floresta existentes antes da
expansão demográfica e tecnológica dos humanos, restam
menos de 15,5% milhões, cerca de 24%. Isto quer dizer que
mais de 75% das florestas do mundo já desapareceram.
(http://www.pucrs.br/edipucrs/online/pl
anetaagua/planetaagua/capitulo1.html)

O homem sempre se preocupou com a água. Esse mineral que está fora e dentro de nós, existe há pelo menos 3,9
bilhões de anos. O “ser pensante”, em poucas gerações, já conseguiu comprometer a qualidade e quantidade desse manancial
natural. No entanto, nem todos os recursos naturais degradados conseguem se restaurar. A água é um deles.
Desde os primórdios a água foi um dos reguladores sociais mais importantes. A estrutura das sociedades camponesas e
comunidades aldeãs em que as condições de vida estavam intimamente ligadas ao solo, eram organizadas ao redor das águas. O
55
Daí vem o termo “rival” ou
“rivalidade”, do latim
rivus, que quer dizer
corrente ou riacho. Um
rival, portanto, é alguém
que da margem contrária,
utiliza a mesma fonte de
água.

acesso a ela, no entanto, sempre envolveu desigualdades, conflitos e disputas 55.
Sabendo que bacia hidrográfica da Amazônia ocupa 72% do território nacional, e a do Brasil 28% da América do Sul e
12% da reserva mundial, parece controverso que nossa região tenha começado a sofrer com a falta de água, que cada vez mais
se impõe como um dos recursos naturais mais valiosos da Terra. Disso se constata que o grau de desenvolvimento de um povo
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pode ser avaliado pela qualidade da água que ele consome e dos serviços de saneamento básico oferecidos a ele. Não é a água
que falta, mas uma administração justa e consciente de seus recursos.
O Instituto Tata Brasil realizou, em 2013, uma pesquisa em cem cidades brasileiras, apontando Belém como a sexta pior
colocada nos serviços de água tratada, cobrindo uma área de apenas 6% de esgotamento sanitário e beneficiando uma minoria de
26% de sua população. Em 2016, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que menos de 10% da
população de Belém tem acesso à água encanada 56.
Se a água, que é compreendida como uma necessidade básica e imediata, não atende nem um terço dos habitantes de
Belém, o que dizer das políticas voltadas para inserção, preservação, produção, e valorização da cultura como bem indispensável
para o desenvolvimento humano? A água, nesse sentido, não só é um emblema ecológico que diz muito da relação homem,
natureza e sociedade, como também o elemento regulador de suas formas de vida.
Segundo Heisenberg, “O mundo aparece, dessa maneira, como um complicado tecido de eventos e, por meio disso,
determinam a textura do todo”57. Isso quer dizer que o fenômeno tratado aqui não pode ser compreendido como um evento
isolado, mas um acontecimento forjado por uma composição de forças intrinsecamente conectadas. Quer um exemplo?
Se você vive em um lugar que não lhe oferece água tratada, os riscos para contrair patologias são muito mais altos. Uma
criança afetada por uma doença transmitida pela água pode conseguir um atendimento médico público e, com sorte, realizar um
tratamento adequado até se curar. Mas logo em seguida, retorna para o foco da doença correndo o risco de contraí-la novamente.
Isso quer dizer que o sistema de saúde nunca será eficaz se não estiver integrado a outros sistemas e um deles é o de
56
(CAPRA, 2014, p.104)

saneamento básico. Este, por sua vez, depende de um processo ordenado de urbanização, conduzido pela relação entre o
contingente populacional, que vive confinado em um espaço geográfico implicado com seus recursos naturais, e a máquina
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administrativa responsável pela distribuição desses recursos e preservação da biodiversidade como condição indispensável da
sobrevivência dos ecossistemas.
O que acontece é que essa mesma biodiversidade, presente nos 5 milhões de km² correspondentes a área da Amazônia
legal brasileira (60% do território nacional), é submetida a lei do mercado pelo modelo de desenvolvimento predatório, que
artificializa e acelera o ciclo reprodutivo dos organismos e seres viventes, fazendo com que os mesmos deixem de ser produtos e
meios de produção nativos, para se tornarem matéria prima colocada nas mãos das grandes corporações. Essa desvalorização
das formas de vida, onde o tempo biológico surge como entrave para o lucro, se apropria da biotecnologia para transformar um
processo ecológico de reprodução em processo tecnológico de produção, cuja biodiversidade é homogeneizada pela força
produtora de monoculturas como marca dominante do capital.
Esse mesma estratégia é aplicada à vida do homem. Não por acaso, o desequilíbrio dos ecossistemas, o aumento das
desigualdades sociais, a erradicação da pobreza, a disseminação da violência e a falta de investimento em educação, cultura e
arte, se influenciam mutuamente. O alto índice de criminalidade que está transformando a cidade de Belém em área sitiada pela
crescente mobilidade da violência, caminha lado a lado à péssima qualidade de ensino desse mesmo território. O Fórum Brasileiro
de Segurança Pública de 2014, publicou, em 2015, um relatório com anuário de mortes de cada estado brasileiro. Foram
registradas um total de 15.932 mortes decorrentes de crimes violentos intencionais, o que equivale a dizer uma morte a cada trinta
minutos. A capital paraense ficou na sétima colocação, com 52,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Não bastasse, estudos do
Instituto Sangari mostrou que entre dez cidades brasileiras, a Região Metropolitana de Belém aparece como a segunda mais
violenta do Brasil e a décima sétima mais violenta do mundo. Um estudo realizado pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, publicou no dia 05 de junho do corrente, um atlas da violência no Brasil que aponta um número de 59.080 assassinatos
no país, tendo o Município de Altamira, no Pará, como o mais violento, seguido de Ananindeua, Marituba e Marabá, sudeste do
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Estado, que contou com um aumento de 90% do número de homicídios, entre 2005 e 2015. Nesse mesmo período, foram
executados cerca de 318 mil jovens com perfil predominantemente do sexo masculino, negro, baixa renda e baixa escolaridade,
com 54, 1% das vítimas, em 2015, com idade entre 15 e 29 anos. A taxa de homicídios de jovens negros aumentou de 18,2% no
período acima, que também contou com o aumento de 22% da mortalidade de mulheres negras, com 4.621 assassinatos, em
2015, e 4,5 mortes a cada 100 mil mulheres. O Brasil também entrou no ranking do 3º pais no mundo em número de mortes no
trânsito, ficando atrás da Índia e da China.
Paralelo a isso, os dados de 2015 do Instituto de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), apontou Belém como a
57
A força da Assembleia de
Deus como igreja que
predomina na bancada
evangélica na Câmara fica
mantida, seguida da Igreja
Universal do Reino de Deus
e da Igreja Batista. Dos
92 parlamentares
da bancada na Câmara
(titulares eleitos +
suplentes em exercício),
mais da metade
(49) pertence a estas
três igrejas (26 na
primeira e 11 na segunda e
12 na terceira). O
presbiteriano tem
nove representantes
e configura uma força
entre as igrejas
históricas. Os demais
parlamentares seguem
distribuídos em
22 denominações
diferentes.
(http://www.metodista.br/m
idiareligiaopolitica/index
.php/composicao-bancadaevangelica/, acessado
05.01.17).

pior qualidade de educação entre todas as capitais brasileiras, com nota 3,5. O Pará é o 5º Estado com pior evasão escolar,
contando com 175 mil pessoas entre 4 e 17 anos fora da escola, ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do
Sul. Entre crianças de 4 a 5 anos a evasão é de 25%, a maior taxa registrada nessa região. Grande parte dessa evasão é de
crianças de origem indígena, do sexo masculino e com renda per capta de ¼ do salário mínimo. Esses dados tiveram como fonte
o Cenário de exclusão escolar no Brasil – UNICEF, através de uma Pesquisa Nacional de amostras de domicílio publicada no dia
19 de junho deste ano.
Toda essa devastação da vida, induz uma significativa parcela da população a buscar auxílio em uma providência divina
que, longe de uma experiência espiritual de conexão consigo mesmo, como propõe o termo religião, do latim religare, entrega às
instituições religiosas a gestão de sua vida com vistas a um futuro promissor. Em qualquer canto desse país, inclusive nas aldeias
indígenas, você se depara com um apinhamento de igrejas evangélicas erguidas em diferentes paisagens. O que parece ser
sintomático. Não bastasse os católicos conservadores e reacionários, o Congresso Nacional contabiliza, hoje, uma bancada com
87 deputados (as) federais e 3 senadores evangélicos. Um total de 90 parlamentares protestantes até setembro de 2016 57. Suas
frentes se articulam contra projetos de lei com temas voltados para discussão dos privilégios raciais, direito ao aborto, eutanásia,
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casamento entre pessoas do mesmo sexo e outras pautas da comunidade LGBT, como a cartilha e kit gay para crianças, a
proposta do Conselho Federal de Psicologia que impede que os psicólogos tratem a homossexualidade como uma fase ou
transtorno, castigos físicos impostos por pais a filhos gays, enfim, todas essas barbaridades que cegam as massas crentes e
seguidoras desses valores. No entanto, a cada 25 horas um LGBT é morto ou ferido por conta de sua orientação sexual. Essa é a
conta das agressões denunciadas, visto que 90% das vítimas não denunciam.
Nos países com alto índice de desigualdade, violência e péssima qualidade de ensino, como é o caso do Brasil, o fator
cultural é sempre relegado a último plano, e a sociedade fica à mercê dos gestores que utilizam a máquina pública para alimentar
as demandas do mercado, cujo foco está no lucro e não no emparelhamento de estratégias que visem melhorias a médio e longo
prazo. Foi nesse contexto que os artistas se infiltraram nesse deserto de políticas culturais, como guerreiros em luta poética
protagonizando a sobrevivência de seus espaços e resistindo as intempéries do império capitalista. Um sistema ordenado pelo
“deus” do dinheiro que enreda o “homem” nas malhas do capital como força maior. Nesse sentido, desertifica as relações,
individualiza os afetos, mecaniza o conhecimento, manipula os desejos, e preda a natureza, se fazendo fluxo onde naturalmente
seria contrafluxo.

300

Em um período que os valores familiares perdem a validade e que os
“papéis” sociais e profissionais, em razão de sua precariedade,
labilidade e falta de consistência, não podem mais conferir
“identidades” estáveis aos indivíduos, só uma hermenêutica do sujeito
pode permitir à socialidade decifrar a busca sem fim pela qual esses
indivíduos são destinados a definir-se a si próprios e a dar sentido
e coerência à sua existência. Então, os protagonistas (no sentido
etimológico do termo) serão aquelas e aqueles que, no lugar de
pedirem à sociedade, em vão, o “papel social” ao qual possam colar
sua nostalgia identitária, assumem eles próprios a produção de
socialidade, inventam eles próprios suas solidariedades cotidianas,
socializam-se na busca contínua daquilo que têm ou podem pôr em
comum, daquilo sobre o que podem pôr-se de acordo
(GORZ, 2004 in PAIM, 2012, p. 73)

A ausência de uma experiência sensível com os corpos, sujeita as massas ao consumo desenfreado de formas de vida
moldadas pela capacidade que os dispositivos têm de impregnar as subjetividades - através dos meios comunicação, da religião e
da própria arte, por um regime interno das imagens - com valores e ideologias que se identificam com os padrões de consumo das
marcas ofertadas nas prateleiras dos comércios físicos e e-commerces. Os artistas, em contraposição, protagonizam uma cena
independente voltada para a produção de práticas artísticas de formação, intervenção, circulação, inserção e difusão de poéticas
como contradispositivo bipotente, ao promover uma reificação da experiência com seus corpos e com os corpos daqueles que
circulam por seus espaços, participando da construção coletiva de um lugar que faz da arte uma rede de afetos.
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Foi observado como coletivos e iniciativas coletivas inventam outras
situações para realizar suas propostas. Como provocam ou descobrem
fissurar no poder estabelecido nas várias esferas da vida social,
política e econômica, no campo da arte e da cultura, como subvertem
os espaços urbanos transformando-os em espaços públicos de fato
(PAIM, 2012, p. 16).

Engajados no trabalho sobre si, através da sua arte, mas também, conscientes e preocupados com esse contexto no qual
todos estamos inseridos, os artistas-coletivos-gestores entendem a necessidade de realizar uma espécie de arte-ativismo capaz
de penetrar em algumas esferas sociais. E como esta pesquisa está voltada para atuação dos artistas amazônidas de Belém, não
se pode deixar de considerar a influência da região norte neste processo ao qual estamos inseridos, e os conflitos que dela
emergem como parte de um todo conexo. Ainda que focando a investigação num território geográfico específico, ele é parte de um
fenômeno contingente global. Trata-se aqui de um espírito do tempo e de uma humanidade que ao mesmo tempo encarna e está
encarnada nele num contexto generalizado de guerras, crises, devastações, doenças, poluições, extermínios, intolerância,
ignorância, perversidade, competição, lucro, corrupção, ganância, genocídios, atentados, pobreza, exclusão, fome e escravidão,
agora muito mais sofisticada, na medida em que atua no domínio das subjetividades. E é desse estado de luta que a força insurge
como vontade de potência firmando ideologias calcadas no exercício da solidariedade, do afeto, compartilhamento, alteridade,
amizade e amor. O amor que, além de um ato político, é um ato revolucionário. Afinal, que espécie de animal é o humano e como
sua humanidade é capaz de se deformar tanto? Não seria esse phatos intrínseco a natureza do homem? E nós, românticos
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demais a ponto de querer moralizá-la? “O conflito político decisivo, que governa todo e qualquer outro conflito é, em nossa cultura,
aquele entre a animalidade e a humanidade do homem. A política ocidental é, assim, cooriginariamente biopolítica.”58
A arte, segundo Nietzsche, é força capaz de transfigurar os valores em vontade de potência. “A vontade de potência não é
um ser, não é um devir; mas um pathos, - ela é o fato elementar de onde resultam um devir e uma ação”59. Se o ser é força e
dinamismo, segundo Nietzsche, “o existir de uma coisa é fazer sua presença sentida” 60. A vontade, comandada por uma espécie
de força vital que guia o mundo e que só pode ser exercida sobre outra vontade, não atua diretamente sobre a matéria, mas sobre
a própria força. A vontade de potência, que se caracteriza por uma necessidade de expansão, pela busca cada vez maior de
vontade de potência, é uma energia caótica que precede todas as formas, tornando-as apenas possíveis e transitórias. Ela não
está na psique e nem é substância, mas na afirmação da vida em si, em sua diferença.
A vontade na vontade de potência é o elemento diferencial da força. A diferença é efetuada não como uma interação do
mesmo, mas na autoafirmação de uma força exercida contra outra força. “A força não existe em auto-identidade, mas apenas em
estado de descarga - isto é, no estado de ultrapassagem de si mesma”61. Então, essa disputa provocada pelo conflito de forças é
que permite que uma vontade, sob o domínio de outra vontade, lute por uma vontade de mais potência na própria potência da
58
AGAMBEM, 2013, p.130

59
NIETZSCHE, s.d, p. 242

60
LINGIS, 2013 p. 14

61
Idem, p. 15

força. “Tudo que não me mata, me torna mais forte” (Nietzsche).
Não é à toa que a Rosa de Jericó e, de modo equivalente, os artistas e coletivos-gestores implicados na autopoiese dos
seus espaços artísticos, manifestam uma força comandada por uma vontade de potência que insiste em resistir, mas que vive em
estado de luta e conflito.
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A resistência é sempre um projeto no limite do fracasso. Entretanto,
como chegamos ao futuro sem nada mais para perder, confiamos em que
essa debilidade será a força. Na realidade, já nos roubaram o futuro,
porém, nós o inventamos, o tomaremos de assalto. Reconstruí-lo
exigirá a coragem de saltar no vazio e a vontade de sobreviver à
queda. A única coisa impensável é render-se
(COLETVO ESCOMBROS in PAIM, 2012, p. 31).

Esse fenômeno se aplica, também, à dinâmica de abertura e fechamento dos espaços, assim como acontece com a Rosa
de Jericó na busca por água, na medida em que precisam se desterritorializar como condição de sobrevivência. O que não
significa sua morte.
Nesse período de dois anos de pesquisa, dos espaços tramados nessa rede, um deles está temporariamente fechado, o
Espaço Oficina Assim, e outros três se deslocaram do seu espaço físico, em busca de novas formas de agenciamento,
agrupamento e colaboração em rede.
Muitos coletivos e iniciativas coletivas, e os espaços por eles
criados, são transitórios: são compostos e pouco depois se decompõem
para, logo adiante, seus membros se agruparem em outra formação. Eles
obedecem à lógica da mobilidade, da contingência de sua época e de
suas sociedades. Se há, na maior parte dos coletivos estudados, o
traço de vida breve é por eles não seguirem nenhum regulamento
externo e, sim, as suas próprias urgências
(PAIM, 2012, p. 20).

304

Praticar uma cidade é ativar sua vida e torná-la potente. O artista é o agenciador da arte e a arte agência de vida. É
produção de mundo na ação de invenção, criação, poiese. “Um mundo desejado e produzido coletivamente”, que trabalha fora dos
espaços tradicionais de visibilidade da arte. Encaram a rua e oferecem uma saída, uma possibilidade para os invisibilizados pelos
discursos de poder. Transformam, ainda que numa dimensão micro, o biopoder em biopolítica e a biopolítica em biopotência
enquanto afirmação da vida por uma ordem comum ancorada na alteridade. “O biopoder situa-se acima da sociedade,
transcendente, como uma autoridade soberana e impõe a sua ordem. A produção biopolítica, em contraste, é imanente à
sociedade, criando relações e formas sociais através de formas colaborativas” 62.
Assim como a Rosa de Jericó, que simula sua morte para explodir em vida com o mínimo de contato com a água, os
artistas de Belém fazem de seu silêncio uma fala, de sua sobrevivência uma resistência. Nesse sentido, agem instituindo
micropolíticas que atendam suas necessidades de produção e experimentação artística, intervindo de forma significativa no
62
NEGRI, 2014, p. 135

território cultural da urbe. A saga da flor do deserto, portanto, trata de ser a busca dialética por sua sobrevivência, na medida em
que a necessidade de resistir é o que a transforma em potência de vida.

“A Arte existe, porque a vida não basta!”
(Ferreira Gular)
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6 Sobre a cartografia da “Rede Espaços
Artisticos”, elaborada por Nani Tavares
Elis de Araújo Miranda
Professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas
Públicas (UFF/Campos)

No livro História Universal da Infâmia, Jorge Luís Borges publicou o conto de Suarez Miranda intitulado “Do rigor na
ciência64” que narra sobre a arte de cartografar. Borges aponta sobre o risco de elaborar um mapa tal qual é a realidade e assim
não ter mais razão de ser.
A Cartografia não é técnica, é a arte de selecionar informações a serem representadas no mapa. O objetivo de cartografar
é selecionar informações consideradas relevantes a respeito de um determinado recorte temático-espacial-temporal.
Assim, o ato de cartografar deve ser feito dentro de rigores científicos objetivos, mas não apenas. Os mapas são imagens
elaboradas a partir de critérios subjetivos, onde o pesquisador decide o que deve ser representado no mapa, mas principalmente o
63
Suáres Miranda: Viajes de
Varones Prudentes, livro
quatro, cap. XLV, Lérida,
1658

que deve ser omitido. No mapa são expostos não apenas objetos geográficos, mas os fluxos que se realizam entre os objetos.
Tais fluxos só se realizam pelas ações dos sujeitos que por ali circulam, vivem, existem em seus cotidianos. Entre um objeto e
outro, os sujeitos deambulam, derivam e, portanto, passam a estar expostos.
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Inserir em um mapa uma informação, significa uma exposição sobre os sistemas de fluxos existentes naquele lugar em
um dado recorte temporal. Significa expor os sujeitos – errantes, lentos, ordinários a sistemas de controle e poder pela qual esses
sujeitos não estão interessados em participar.
Feita esta intervenção, considero de extrema importância a elaboração de uma cartografia dos espaços artísticos de
Belém para fins de contribuição com de elaboração de políticas democráticas de cultura e de arte por apresentar um mapa dos
espaços destinados as ações de cultura e artes da cidade. Comparando os espaços criados por artistas e os espaços geridos pelo
poder público – municipal e estadual – vimos o quanto a cultura provoca o esgarçamento do tecido urbano. As casas de cultura,
criadas por artistas, passam a ocupar espaços que o poder público nunca esteve presente.
Os distritos de Icoaraci e Mosqueiro, que sempre foram espaços de vivências artísticas e culturais não fazem parte dos
espaços de ação do poder público, a não ser em eventos sazonais. Os bairros do Guamá, Terra Firme, Pratinha, Marambaia,
Marex nunca fizeram parte da cartografia da cultura oficial. A esses bairros restam as políticas de segurança pública.
Além de criar novos espaços de cultura e artes, deve-se pensar em formas de articulação das ações entre as casas e as
trocas de experiências entre os artistas que circulam por essas casas e ampliar a rede amparada em princípios éticos
colaborativos.
Lembrando que a cartografia só faz sentido de existir se for compreendida como uma ferramenta que pode e dever ser
continuamente reelaborada na medida em que as ações dos sujeitos ordinários, lentos e errantes forem se realizando sobre o
espaço.
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