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Resumo: O presente artigo articula uma discussão acerca da proposta 
do filósofo Vladimir Safatle de repensar o conceito e a insurgência da revolução 
através da estética, com a possibilidade da escrita e do relato como caminhos 
de emancipar sujeitos históricos despossuídos de suas próprias narrativas, 
evidenciando suas existências enquanto corpos dissidentes e friccionando 
epistemologias ocidentais vigentes a partir da experiência performática destes. 
O que se pretende com a ideia de revolução é entender o conceito em sua 
escala molecular e, por entre ações cotidianas e apreensão das relações sociais 
através do encontro de paixões, buscar delinear hipóteses de como emergir 
uma determinada camada social através da potência de suas alteridades no 
espaço não só simbólico, mas também material e físico de uma metrópole 
como São Paulo.

Palavras-chaves: dissidência; apagamento histórico; 
narrativa; transformação social; performance.
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O conceito de revolução passou por diversas alterações ao longo 
da história. Temos, em seu primeiro uso na Revolução Francesa, a de-
finição de revolução como algo irresistível e para além de toda a força 
humana. Segundo o filósofo Vladimir Safatle, em uma revolução, as so-
ciedades seriam atravessadas pelo caráter incontrolável da força de algo 
que será chamado a partir de então de “história” e que não se reduziria 
à somatória dos sistemas de interesse dos indivíduos ou da compreen-
são das consciências individuais (SAFATLE, 2018, p. 3).

A história é construída por ações dos sujeitos, das quais eles pró-
prios não se enxergam e não se compreendem como autores. Acredi-
tam no involuntário, neste inconsciente que constitui os “sujeitos his-
tóricos”. Despossuídos de suas próprias ações, os sujeitos históricos 
não estão sob a jurisdição de si mesmos. A história seria o espaço da 
manifestação de uma força que destitui os indivíduos de seu próprio 
domínio e seria a destituição na maneira mais acabada no surgimento 
de uma revolução (SAFATLE, 2018, p. 4).

O tempo deixa em definitivo de ser uma historia magistra vitae 
(SAFATLE, 2018, p. 4) na qual o presente deveria reproduzir os fatos 
notáveis do passado, como se estivéssemos em um continuum tempo-
ral ininterrupto, para ser um movimento sem modelo existente. Ou 
seja, um tempo em ruptura1.

O tempo rompe com as reproduções do passado, ele se projeta 
em progressão a fim de realizar aquilo que surpreende o próprio tem-
po. O conceito de revolução reorganiza a experiência do tempo histó-
rico, do tempo em ruptura. Inexiste revolução que não seja, ao mesmo 

Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, 

graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se 

levanta no céu da história. (BENJAMIN, 1940).

1 Uma proposta para notar 
como o sentido de movimento 
que volta ao mesmo ponto, 
presente em uma concepção 
astronômica de revolução, 
já se perdeu. SAFATLE, 
Vladimir “Revolução Política, 
Instauração Estética” aula 1, 
sub cap. “Tempo em Ruptura”.

40



tempo, um movimento para frente e para trás, o que significa que 
toda revolução é, ao mesmo tempo, um processo de ressonância e 
repetição. Elas atualizam as outras, ressuscitam seus atores, criando 
uma outra forma de continuidade processual.

Podemos compreender tais definições a partir das “Teses 
Sobre o Conceito de História” (1940), de Walter Benjamin, onde 
propõe-se um novo conceito para história. Benjamin discute que 
a história contada hoje se encaminha dos vencedores do passado, 
de forma a construir um encadeamento lógico e completo. O que 
sugere é que olhemos a história dos vencidos, que não possui esta 
cronologia como a dos vencedores, pois a história dos oprimidos é 
marcada por derrotas, resultando em uma descontinuidade. Assim 
evidencia que em momentos de luta os indivíduos fazem uma reme-
moração dos fracassos do passado, buscando, nos pequenos pontos 
de luz ofuscados que acenderam anteriormente, formas de resgatar 
as injustiças passadas (BENJAMIN, 1940).

Dessarte, Benjamin apontará que a classe oprimida fará a re-
volução social, irá contra a história dos vencedores rejeitando esta 
forma encadeada da história para salvar a memória dos vencidos, 
pois a conservação passada do oprimido ativa a revolução do pre-
sente. Entendendo assim que a ação redentora salvará o passado2.

Entretanto, Vladimir Safatle em seu texto “Revolução Políti-
ca, Instauração Estética” (2018) irá apontar que este conceito de 
revolução se esgotou. O abandono do conceito foi feito, muitas 
vezes, em nome de análises históricas que apontavam para, em larga 
medida, três fatores: 

(...)A transformação dos processos revolucionários do século vin-

te em sociedades burocráticas; a inexistência atual de sujeitos políticos 

capazes de se colocar como agentes naturais da ação revolucionária 

desde a integração da classe trabalhadora do proletariado ao estado do 

bem-estar social; a dependência do conceito de revolução em relação a 

uma filosofia da história de cunho teológico e necessitarista. (SAFATLE, 

2018, p. 10)

2 Pode parecer um paradoxo 
que a produção do novo seja 
feita sempre com recurso à 
redenção do passado. Mas 
isso nos mostra como o tempo 
em ruptura da revolução 
não é nem nunca será a 
anulação do passado. Ele será 
o que Safatle chamará de 
sua contração, a contração 
do tempo em um tempo de 
atualização espectral que 
dá a cada gesto a densidade 
de uma multiplicidade de 
momentos.
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Como se a revolução, como forma de insurgência, fosse indis-
sociável da perda de seu élan transformador, a partir do momento 
em que passasse à condição de governo, ou indissociável de uma 
teologia que destrói toda possibilidade de acontecimentos em prol 
de uma filosofia do progresso histórico.

O fato desta primeira realização do conceito de revolução 
ter se esgotado não implica que estejamos diante de uma limitação 
imanente à potência do próprio conceito. Safatle irá propor que 
deveríamos insistir no fato de haver outra força que a revolução 
permite emergir, que na esfera do político a primeira transformação 
necessária seja no conceito de força.

Define-se assim que toda revolução é o campo de emergên-
cia de uma força até então impossível de passar à existência e de 
uma subjetividade até então predicada. Revolução constitui-se, ini-
cialmente, da expressão das mutações estruturais na gramática do 
poder. É a emergência de um outro kratos de uma outra concepção 
de força. Têm-se então a ideia de que só uma revolução modifica a 
força que anima o exercício do poder – e não porque ela instaure a 
força em outros agentes, mas porque ela desconstitui sua gramática.

Contudo, a democracia procura aparecer como o espaço 
social de manifestação da força de ser si mesmo. A democracia é 
definida como um corpo político marcado por certa univocidade 
potencial imanente (TOCQUEVILLE, 2000), univocidade esta que 
se manifesta e se atualiza através de uma multiplicidade de vozes. 
Nesta perspectiva, compreendemos que a revolução é a emergência 
de uma outra força e outro poder, de certa forma, sem ipse, colo-
cando os sujeitos fora da jurisdição de si mesmos.

À luz de tais definições apresentadas, podemos introduzir-nos 
ao contato entre estética e política. Vimos até agora que revoluções 
são processos temporais marcados pela contingência, pela abertura 
e pela reconfiguração das dinâmicas da ação. Entende-se, pelas leitu-
ras realizadas por Safatle, que a sua matriz – como muitos acreditam 
– não poderá mais vir da teologia, mas sim da estética.

3  Kratos, na mitologia grega, 
simboliza força e poder. Filho 
de Estige e Palas, o titã Kratos 
personifica estes símbolos. 
A democracia, com palavra 
derivada do grego, é o regime 
político em que o poder kratos 
reside no povo demo.

4  Vladimir Safatle define ipse 
como a potência de realizar a 
condição de ser si mesmo. “A 
democracia procura aparecer 
como o espaço social de 
manifestação da força de ser si 
mesmo”, acreditar nisso significa 
que, por mais que a sociedade 
democrática seja uma sociedade 
antagônica, caracterizada pelo 
reconhecimento da produtividade 
de conflitos sociais, acreditamos 
normalmente que a multiplicidade 
das perspectivas pode se 
incorporar em um demos, nem 
que seja expulsando parte da 
população da condição de povo.
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A partir das artes que o ser humano foi capaz de aprender 
a incorporar, no interior da vida social, produto da ação humana e 
superação do horizonte da ação guiada pela consciência (SAFATLE, 
2018, p. 11). Podemos, assim como sugere Safatle, observar o diá-
logo entre Sócrates e Adimanto no livro “A República”, de Platão:

A força dada à música, sua capacidade de deslizar por meio dos 

costumes até subverter todas as coisas na ordem pública e particular é 

indissociável do que poderíamos chamar de sua ação inconsciente. Daí 

porque são as fronteiras da música que a pólis deve primeiro controlar 

se não quiser ser tomada por subversões. Trata-se de impedir que ela se 

desenvolva como força que não se controla.

Conclui-se que a comunidade política exige que a arte mais in-
sidiosa, mais apta a subverter as coisas na ordem pública e particular, 
seja submetida de forma estrita a uma moral, seja limitada no desen-
volvimento imanente de seus materiais, seja submetida a estereoti-
pia de suas reproduções (SAFATLE, 2018, p. 13). Diante das artes, 
a sociedade encontra uma força que pode derivar ao descontrole. 
Por isto, o exercício político de regular através de uma submissão `a 
moral que garanta a reprodução material das formas hegemônicas 
de vida. Isto é, uma arte liberada da moral, como a modernidade 
irá produzir em etapas, será a matriz para o redimensionamento da 
experiência política e sua transformação efetiva (SAFATLE, 2018, p. 
14).

Aspirações como estas começam a ganhar contorno, de for-
ma inconsciente, na década de trinta do século passado, em um 
manifesto assinado por André Breton e Leon Trotski chamado “Por 
uma Arte Revolucionária Independente”.

(...)A arte verdadeira, a que não se contenta com variações sobre 

modelos prontos, mas se esforça por dar uma expressão às necessidades 

interiores do homem e da humanidade de hoje, tem que ser revolucioná-

ria, tem que aspirar a uma reconstrução completa e radical da sociedade, 

mesmo que fosse apenas para libertar a criação intelectual das cadeias 

que a bloqueiam e permitir a toda a humanidade elevar-se a alturas que 

só os gênios isolados atingiram no passado. Ao mesmo tempo, reconhe-

cemos que só a revolução social pode abrir a via para uma nova cultura. 

(TROTSKI; BRETON, 1938, p. 5-6)



No momento em que o manifesto fora escrito, o conceito 
de revolução continha-se ainda em sua primeira definição. Do qual 
podemos observar que os autores do texto redigem que “A arte 
verdadeira(...), tem que ser revolucionária”, se distanciando da ideia 
de que a arte, genuinamente, é a forma de revolução. Porém, temos, 
como dito acima, a silhueta de uma ideia revolucionária que se apro-
xima da estética, deslocando-se de seu cunho teológico.

parte II: o afeto como conceito polí-
tico – narrativa, uma sugestão lídima

Segundo a filosofia de Espinosa, o ser humano é definido pela 
intensidade maior ou menor da força para existir. No caso do corpo, 
da força maior ou menor para afetar outros corpos e ser afetado. 
A variação da intensidade da potência para existir depende da qua-
lidade de nossos apetites e desejos e, portanto, da maneira como 
nos relacionamos com as forças externas, sempre muito mais nu-
merosas e poderosas do que a nossa. Somos causa inadequada de 
nossos afetos quando são causados em nós pelo poder de causas 
externas, somos causa adequada de nossos afetos quando são cau-
sados em nós por nossa própria potência interna. Na vida imaginária, 
as afecções corporais e os afetos são paixões. As paixões são afetos 
necessários do fato de sermos parte finita da natureza circundada 
por um número ilimitado de outras partes, que, mais poderosas e 
mais numerosas que nós, exercem poder sobre nós. Além disso, a 
relação originária do corpo com o mundo é a imagem, e a da alma 
com o corpo e o mundo, a ideia imaginativa (CHAUÍ, 2011).

No coletivo, é possível ter ideias adequadas que potencializam 
as ações, ou seja, as paixões que diminuem suas singularidades, po-
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dendo encontrar espaço para se transformarem em ideias adequa-
das aumentando a potência dos corpos pela formação dos grupos.

Assim, o afeto comum gerado na multiplicidade de singulari-
dades – uma junção das potências singulares – se apresenta como 
base da democracia, regime capaz de permitir a cada um a busca 
de encontros que potencializem a ação. Assim, a boa política visa 
sempre o fortalecimento da potência comum.

Isto posto, a mestre e doutora em teatro Milene Lopes Due-
nha (2016) dedica-se a escrever um ensaio para a revista “Sala-Pre-
ta” da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de 
São Paulo, do qual destina-se a uma discussão sobre a produção e 
recepção nas artes presenciais, destacando uma noção de presença 
do artista como relação, e de arte como potência intensiva capaz de 
provocar fissuras perceptivas.

Milene diz que a noção de afeto pode ser compreendida na 
arte como potência intensiva,  assim  como  o  traz  Deleuze (2009), 
capaz de  provocar  transformações nos corpos, e esse processo 
poderia ocorrer tanto por meio de uma articulação de significados 
prévios, quanto pela emergência de sentidos  outros,  que  nem  
sempre  estariam  vinculados  a  uma  ideia  de  entendimento,  de  
compreensão  por  uma  consciência vígil, daquilo  que  se  estaria  
vivenciando.

Observa que a função da arte estaria em “mudar nosso regis-
tro intensivo, reconectar-nos com o mundo” (O’SULLIVAN, 2011, p. 
17). Se considerarmos que uma das principais características da ex-
periência artística é a possibilidade de alteração do nosso modo de 
perceber o mundo, e de nos percebermos nele, a consideração dos 
possíveis efeitos na experiência artística presencial menos vinculada 
a estruturas fixas de significados – que cerceiam as possibilidades de 
invenção de mundo –, parece pertinente.  Na arte, a subversão de 
convenções preestabelecidas pode ser também uma possibilidade 
relacional que convida a inventar novos caminhos.

45



uma produção artística que  se  baseia  na  articulação  de  sig-

nificados prévios,  no  que  há  de  consensual,  pode,  sim,  carregar  

potência  de  afeto,  e tem a característica de dar chaves de acesso, de 

deixar claro do que trata a proposição. Porém, isso não bastaria se a 

intenção consistisse em, de fato, criar caminhos para estimular possibili-

dades inventivas no interlocutor. À arte caberia a incumbência de fazer 

o convite, de dizer a que veio, mas também de dar-se ao estranhamento, 

captar os fluxos e subvertê-los em favor da invenção, ao  assumir  sua  

existência  em  um  terreno movediço  que  a  desafia constantemente. 

(DUENHA, 2016).

Nesse contexto, perde-se o conforto da apresentação de 
uma articulação de significados prévios, da representação fixa das 
coisas, de modo que se possam apreender sentidos consensualmen-
te, dando lugar à articulação individualizada de sentidos a partir dos 
afetos que incorrem diferentemente em cada um, e da percepção 
desses afetos5.

No artigo, Milene cita o filósofo José Gil (2005), que abor-
da algumas características da percepção, destinando-se a mostrar 
a pertinência da ideia de pequenas percepções a partir de filósofos 
como Gottfried  Wilhelm  Leibniz  e  Gilles  Deleuze  para  referir-se  
à  percepção da obra de arte. Gil distingue as fases da percepção 
da obra de arte, exemplificando, com a possibilidade de observação 
de um quadro, três regimes do olhar. Entretanto, cabe a este artigo 
destacar apenas o terceiro:

5 Milena pontua que, com 
a produção teatral menos 
voltada `a linearidade de uma 
dramaturgia escrita, o herói e a 
história unidimensional começam 
a ser desintegrados na primeira 
metade do século XX, dando 
vazão ao que há de tangibilidade 
do encontro para convidar o 
interlocutor a se perceber no 
ato de perceber o que acontece 
diante dele. Milena pontua que 
a linha dramatúrgica passaria, a 
partir disso,  a  ser  organizada  
por  cada  um  da  plateia  com  
o  desenvolvimento  de  esquemas 
abertos de composição que 
convocam o espectador à ação. 
Daí a “provocação” de diferentes 
modos perceptivos – “eu faço a 
minha tessitura, meu conjunto 
de relações”, como nos traz 
Desgranges (2012)
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O terceiro seria a mudança da percepção em relação ao conjunto 

das formas, o que permitiria que o objeto deixasse de ser percebido ob-

jetivamente. As formas seriam inseridas em uma multiplicidade virtual 

aparente no deslocamento entre o nível perceptivo trivial e o não trivial. 

(GIL, 2005).

Esse terceiro nível perceptivo é descrito por Gil como esté-
tico ou artístico e, segundo o autor, possui ainda três outras carac-
terísticas. Uma delas seria a abertura entre o trivial e o não trivial, 
a outra seria a possibilidade de passagem das relações não visíveis 
ao primeiro plano, e a terceira residiria no fato de que a percepção 
não comparece como uma manifestação simplesmente cognitiva ou 
unicamente sensorial, sendo na verdade percepção de forças6.

Novas possibilidades de aproximação perpassam e vão além 
do debate fenomenológico da estética ao pensarmos no conjunto 
de fatores subjetivos e extrínsecos aos sujeitos históricos quando 
tratamos deste terceiro nível. A terceiridade (PEIRCE, 1997) é a en-
tão proposta semiótica de elaboração simbólica de uma resultante 
que só é produzida a partir de um predicado de cognições prévias 
inextricáveis a sentidos outros. Isto é, partindo da consideração de 
si mesmo em contraposição a categoria da existência com relação 
ao outro, é que se experiencia um signo como união entre a quali-
dade e o fato, o existir e o ser, a primeiridade e a secundidade, al-
cançando o conhecimento através do mundo potencial da qualidade 
e o mundo factual dos existentes (MEDEIROS, p. 3).

6 Nessa conjunção, Gil (2005) 
questiona de onde viria essa dupla 
característica da força artística, 
que possui modulações infinitas 
da força e uma singularidade 
relacionada a quem produziu, 
questionando ainda o que poderia 
ser uma linguagem de forças, uma 
vez que toda obra de arte é um 
reservatório delas.
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Doravante, convido-os a cursar uma única vertente da artís-
tica para que nossas percepções não capturem significados gene-
ralizados, mas significados profundos e específicos que nos fazem 
compreendê-la, ulteriormente, como um todo. Dessa forma esco-
lho a escrita narrativa, aquela que não necessariamente tenha uma 
jornada longínqua e espetacular, mas que seja de um autor, que 
tenha uma autoria. Que, acima de tudo, esteja presente para ouvir 
e contar uma história, independentemente de sua forma. O contar 
história não diz respeito a uma escrita de testemunho, mas sim a 
uma escrita que, ao passo que caminha com o seu objeto, desvela 
e evidencia algo por detrás de si mesma; que é guiada pela escolha 
daquele olhar e sua subjetividade, que será capaz de animar a sua 
imagem criada.

Evidenciar uma história como forma de animar um objeto, de 
potencializar sua existência, remete a própria presença do corpo e 
de sua posição no mundo como maneira genuína de criar escrita. 
Donna J. Haraway, um ano após o centenário do Manifesto Comu-
nista veio a conceber sua resposta – desenvolvida pela insurgência 
da pauta feminista nos Estados Unidos – sobre os desdobramentos 
do positivismo na contemporaneidade sob a ótica do discurso em 
prol da diversidade do corporificado (FONTGALAND; CORTEZ, 
2015). Sua proposta consistia em uma nova divisão categórica ante 
a científica política de identidade, em que sugeriu a política de afini-
dades, metaforizada pela figura do ciborgue, que representa um cor-
po fluido que desmancha dicotomias rígidas criadas pela produção 
científica até então (2015). Assim como narrativas, corpos podem 
ser construídos e desmontados. É a alegoria que põe em evidência 
os inúmeros arranjos possíveis de subjetividade e organismos. 
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Assim, posteriormente, Paul B. Preciado desenvolverá em seu 
Apartamento em Urano, uma nova continuidade de percepção ao 
olhar para o corpo em transição no espaço-tempo entre o pro-
cesso de montagem e desmontagem de suas próteses, perceben-
do-o como corpo que não existe nos protocolos administrativos 
que garantem estatuto de cidadania, e muito menos como varian-
te possível e vital do humano nos livros de anatomia (PRECIADO, 
2020, p. 223). O corpo entre, que tem afinidades que extrapolam 
o binarismo de gênero, ou a necessidade de escolha de território, 
é sistematicamente afirmado como um desvio a ser corrigido. Nas 
transformações físicas impõe-se subjetividade rumo a um lado ou a 
outro. 

Esses corpos, caracterizados como de passagem, têm seus 
órgãos sexuais biologicamente representados como déficit; tudo é 
traduzido em termos imediatos do binarismo homem-mulher. Mas 
esse, que ainda existe enquanto realidade material – que se movi-
menta e vive –, volta-se contra tudo que o nega (PRECIADO, 2020, 
p. 273). Seu ser e estar no mundo é sua própria narrativa, que flagra 
e destitui as dicotomias e oposições sexuais e de gênero. Para tan-
to, a opressão de determinados corpos, na perspectiva espinosiana, 
pode, também, ser vista como um regime de pessoas tristes, no qual 
todos são servos das paixões. Assim, o oprimido é triste e o opres-
sor também, por se manter com medo de perder o poder e precisar 
da tristeza dos subalternos para viver. Trata-se de um reino das pai-
xões tristes com um contexto político de dominação e exploração7.

Contudo, tal fricção ativa-se por si só em questionar a episte-
mologia binária existindo enquanto outro corpo, dissidente e des-
tituído de suas próteses. Ser e habitar um corpo político é criar 
narrativa, pois a política é um texto de ficção no qual a escrita é seu 
próprio corpo e, nesse sentido, o movimento dos corpos ante os 
espaços que o confrontam é o de afirmar a possibilidade irredutível 
de sexos, sexualidades e gêneros (PRECIADO, 2020, p. 315).

Assim convido-os a pensar também na prática e vivência do 
corpo enquanto performance (GLUSBERG, 2009, p. 51). Ao pensar 
o significado de corpo, abre-se uma ramificação de potencialidades 
para tratar de um compêndio de subjetividades que merecem seu 

7 Esta concepção permite 
trabalhar a opressão na dialética 
singular e universal, sustentando 
a ideia de que a opressão é 
social, histórica, econômica e 
política. Mas, ela é sustentada, 
experimentada e vivida a partir 
das relações sociais e dos afetos 
que estas produzem.
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legítimo espaço. Isto é, o significado real de visibilidade, aquele 
despatologizado, está sim em colocar os indivíduos sujeitos a prota-
gonistas de suas próprias narrativas. A existência performática em 
constante transformação, a ativação como modo de criação de de-
sejo das co(MALLMANN), pode ser traduzida nas experiências dos 
corpos então chamados de transvestigêneres8, que enlaçam todas as 
possíveis dissidências da ordem de debate acerca de gênero e sexua-
lidade. E por mais profunda que possa vir-a-ser essa submersão, seus 
contornos podem ser bastante estreitos, uma vez que o encontro 
desses corpos está escrito na história que nos cerca e que, por 
muito, constitui de maneira ofuscada e fragmentada a urbanidade 
social de grandes metrópoles. É dever, portanto, admitir um espaço 
de violência (HUPE, 2014) para compreender, em uma escala maior, 
quais narrativas são e não são historicamente violentadas.

A exemplo, Claudia Wonder, Condessa Mônica, Sônia Sissy 
Kelly, Telma Lipp e Brenda Lee, são alguns nomes que fizeram parte 
desse cenário urbano de São Paulo e da investigação sobre seus 
próprios corpos. Mulheres em transformação que alimentaram o 
debate acerca do transformismo na cidade e a importância das dife-
renciações entre os diversos estados e escolhas dentro da dissidên-
cia transvestigênere, que se colocaram protagonistas de uma luta 
que se situa, como dito por Sissy, encontra-se “abaixo da linha da 
invisibilidade”. São as sagradas crisálidas de Madalena Schwartz que 
são figuras fora do tempo e do espaço.

(...) são filhas do fogo original, criaturas mitológicas. Como a 
quimera tangível, escapam a toda definição: são puro devir, faísca 
produzida no conflito entre uma identidade abandonada e outra 
ilusória, efêmera, deslumbrante. (COZARINSKY, 2012, p. 169).

Buscar compreender maneira outra de estar no espaço, é en-
tender a espacialização como lisa (DELEUZE; GUATTARI, 2017, p. 
162), ao ler como direcional, sendo ocupada por situações media-
das através de narrativas e afecções tangíveis, que emulam sinais e 
percursos sensíveis no lugar de medidas e objetos concretos. Isto 
é, transitar por entre narrativas é o que provocará fricções e para-
das de ressignificação de histórias, espaços e objetos; sendo tanto 
a performance quanto o processo de desempenho desta também 
finalidades, e não somente os meios.

8 Termo que reúne as 
identificações de gênero da sigla T, 
pensado e discutido pelas ativistas 
Érika Hilton e Indianara Siqueira.



Nesse mote, o que se configura é a insurgência novamente de 
que fricciona os antagonismos petrificados e falsamente irredutíveis, 
deferindo neutralidade a essa marcada categoria de ambivalências. 

De todo modo, tornar audíveis narrativas que foram silen-
ciadas pelo movimento hegemônico ocidental historiográfico, é um 
processo que envolve luta, reminiscência e dor. Saidiya Hartman 
sugere – a partir das considerações de NourbeSe Philip sobre a 
ausência dos africanos no coração do texto (2006) e de Stephen 
Best sobre a construção de um relato a partir do “locus da fala 
impossível” –, em sua discussão acerca da dialética da narração en-
quanto encerramento e abertura de si mesma, a pergunta de como 
conjurar uma nova possibilidade de escrita a partir de uma narrativa 
que tem seu fim “previsto e antecipado como uma biografia coletiva 
de sujeitos mortos, como uma contra-História do humano, como 
prática da liberdade” (HARTMAN, 2008, p. 08). E, em última análise, 

“como a narrativa pode encarnar a vida em palavras e, ao mesmo 
tempo, respeitar o que não podemos saber” (HARTMAN, 2008, p. 
11). Por esse viés, torna-se necessário repensar, a partir da proble-
mática do silêncio do arquivo, e da desistoricização de determinados 
corpos, uma chamada à narrativa ativa e programada como maneira 
de dar espaço e volume a tais fragmentos. 

O afeto, no sentido espinosiano do conceito, é resultante de 
encontros que aumentam ou diminuem a potência de vida e ação. 
Portanto, é uma questão política e não exclusivamente psíquica. Isto 
é, a importância dos afetos na política e sua potência comum, impli-
cam em uma união de sujeitos em torno de ideias e desejos comuns, 
reconhecimento, confiança e outros afetos, que aumentam a força 
de cada um para preservar na existência singular e coletiva. A sensi-
bilização do corpo e da mente por meio da linguagem artística busca 
a compreensão dos afetos, de suas causas e de suas relações com as 
ações coletivas e singulares. 

Nesta perspectiva, é possível extrapolar a tese de Kelly Cristi-
na Fernandes acerca do teatro social dos afetos (2019), e desdobrar, 
a partir dela, a performance e sua subsequência na escrita narrativa 
como uma mediação fundamental das transformações da potência 
de agir em ambas as esferas diante de uma sociedade fragmentada 
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Neste contexto, a narrativa pode exercer a função de um es-
paço estético que opera como um espelho, ou como uma lente de 
aumento. Possibilita observar nossos comportamentos dissimula-
dos, afetos ofuscados, que geram ações sociais e desejos que, quan-
do deslocados, pautam a exterminação do outro. São relações que, 
cristalizadas em nós, determinam como afetamos e somos afetados 
sem que tenhamos escolha.

Para tanto, tornar os sujeitos destituídos – no passado – de 
suas histórias protagonistas íntegros e ativos de suas próprias nar-
rativas, é realizar o exercício de montagem e superação (BERENS-
TEIN, 2020)9 de uma lógica estética e política que deve, de antemão, 
ser superada para que possamos entender de maneira genuína as 
relações socioculturais que nos cercam e moldam as espacialidades 
e conflitos que atravessamos ao longo do tempo. Compreender a 
importância de corpos transvestigêneres para a conformação de de-
terminados fluxos, paisagens e sociabilidades do centro da cidade de 
São Paulo10, é fundamental para entender a própria organização e 
hierarquia social estética, simbólica e política de lugares construídos. 
Como uma performance, nesse caso, aglutina-se como método de 
linguagem, como fator desalienador (GLUSBERG, 2009, p. 53) que 
coloca o corpo como sujeito discursivo, caracterizando-se como 
uma metalinguagem não necessariamente constituidora de um ob-
jeto estético, mas portadora de significação.

A composição de lugares nada mais é do que a legitimação 
de discursos programados11 e reforçados ao longo da história, com 
o objetivo de forjar um imaginário social delimitado por interesses 
específicos de uma classe e circuito tão específicos quanto seus pró-
prios ideais. Isto posto, a atividade de sublinhar e pôr em evidência 
narrativas ofuscadas pelo percurso da história, é desprogramar e 
gerar atritos na gramática do poder; é ascender narrativas e histo-
ricizar percursos de maneira a dar o devido valor a cada um deles, 
reinserindo no imaginário coletivo e especialmente urbano, figuras 
estruturais e estruturantes de uma lógica perversa que dialetica-
mente as consome e nega como parte do sistema12.

A era das revoluções será também a era do sublime, da expressão 

desprovida de mimesis, da autonomia da forma estética que aponta 

para o advento de uma comunidade por vir. (SAFATLE, 2018, p. 9).

9 Palestra “O Anjo da História e 
A Queda do Céu” ministrada por 

Guilherme Wisnik em diálogo com 
Paola Jacques Berenstein. Em: 

Seminário de Cultura e Realidade 
Contemporânea da Escola da 

Cidade, São Paulo, agosto/2020.

10  Ver mais em discussões da 
urbanista Raquel Rolnik como 

“Territórios em Conflito” e “São 
Paulo: espaço, história e política” 

acerca dos marcadores de 
conflitos que definem a trajetória 

da cidade.

11  Ferramenta política que 
se funda no colonialismo, em 

que, por exemplo, um pequeno 
conjunto de aspectos fenotípicos 
torna-se pauta de um conjunto 
de estereótipos que são vistos 

e validados como biológicos 
e naturais, enquadrando 

sujeitos em caricaturas. Desta 
maneira, tendo uma construção 
imagética consolidada – nesse 

caso, a representação surge 
como forma de simplificar e 

encapsular situações complexas 
–, ela se instala no imaginário 

coletivo acerca das relações 
sociais, políticas e sistêmicas, 

hierarquizando corpos e espaços 
de atuação entre humanos 
legitimados ou não por tal 

fabricação. Lélia Gonzalez falará 
sobre tais marcadores de violência 

contidos, especificamente, na 
categoria de raça, ao tratar deste 

agregamento de estereótipos e 
fenótipos.

12  Terminologia utilizada para 
referir-se ao sistema cisnormativo. 

Ver mais em ``A Emancipação 
da Colonialidade Cisgênera: 
uma crítica ao apagamento 

de subjetividades colonizadas”, 
de ROCHA, C.R. S.; PFEIL, C. L.; 
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