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RESUMO 
Na contramão dos discursos hegemônicos de revitalização da cidade quase sempre com 
foco nos espaços arquitetônicos, algumas pessoas, com um olhar mais sensível, percebem 
o trabalho daqueles que construíram esses espaços no seu cotidiano. Tão importante 
quanto a preservação da história desses patrimônios é a atualização das memórias desses 
trabalhadores. Elas são tema da arte e ponto de partida para diversas ações sociais, 
artísticas e culturais que se desenvolvem em antigas fábricas desativadas. Tais ações 
costumam ocorrer de formas distintas, mais ou menos efetivamente no tecido urbano e 
social, mas algumas delas mantém uma posição crítica nesse contexto e não se esquecem 
da importante presença daqueles que também construíram essa história.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
arte; política; trabalho; memória. 
 
 
RESUMEN 
A contramano de los discursos hegemónicos respecto a la revitalización de la ciudad, casi 
siempre con foco en los espacios arquitectónicos, algunas personas, con una mirada más 
sencilla, percibieron el trabajo de aquellos que construyeron esos espacios en el cotidiano. 
Tan importante como la preservación de la memoria de los edifícios es la actualización de 
las memórias de los trabajadores. Ellas son tema del arte y punto de partida para diversas 
acciones sociales, artísticos y culturales en antiguas fábricas en desuso. Tales acciones 
suelen ocurrir de maneras distintas, de forma más o menos intensa en el tejido urbano y 
social, pero algunas de ellas mantienen una posición crítica en este contexto y no se olvidan 
de la importante presencia de aquellos que también construyeron esa historia. 
 
PALABRAS CLAVE 
arte; política; trabajo; memoria. 
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Existe um lugar ou um tema específico para a arte? Não na contemporaneidade. A 

arte faz parte da vida, está inserida na sociedade e seus assuntos dizem respeito ao 

seu tempo, ao seu espaço, assim como ocorre em outras áreas de conhecimento. 

Tampouco está encerrada em um ateliê ou na academia e quanto a isso não é 

necessário despender muitos debates, basta olhar as ruas ou a rede. Um “tema” 

caro à arte é a cidade que, em sua complexa trama compositiva, se relaciona com a 

produção artística de forma mais ou menos direta, mas sempre mantendo pontos de 

contato seja através dos projetos ou dos processos no intrincado tecido urbano e 

tudo aquilo que se relaciona com este, ou seja, os aspectos que o conectam ao 

político, ao social, ao arquitetônico, às questões ambientais, à mobilidade, etc. Hoje 

em dia a arte tem sido convocada a participar ativamente dessa trama em meio aos 

projetos de cidade que vem sendo desenvolvidos e seus planos de revitalização 

urbana, estimulando, por exemplo, novos usos dos espaços da cidade. Nesse 

sentido, não é novidade que os antigos edifícios industriais vêm sendo usados como 

lugares de produção, divulgação, exposição e comercialização da arte. 

Tais construções, já em meados do século XX, eram ocupadas por artistas que, por 

exemplo, buscavam preços mais acessíveis e maiores espaços, assim como hoje 

em dia, mas talvez ainda sem saber que isso iria se transformar em certo “modismo” 

e que tal atitude acabaria sendo cooptada e usada como suporte nos discursos 

sobre a renovação urbana, com o argumento de que tais bairros se transformariam 

em ambientes mais interessantes, cultos, livres, criativos e economicamente viáveis, 

contrapondo-se com realidades descritas e divulgadas a respeito desses lugares 

como abandonados, violentos, pobres, inseguros e sujos.  Criam-se discursos que 

tomam a arte e a cultura como agregadores de valor, quase como uma tábua 

salvação da economia e de questões sociais, usando como justificativa 

principalmente a sua capacidade inesgotável de criação1. Entretanto, tais bairros 

nem sempre estão “vazios” ou “abandonados”, encontrando-se repleto de moradores 

dos quais muitos são, inclusive, os antigos trabalhadores de tais fábricas. Os “novos 

usos” de tais edifícios costumam passar por longos debates e disputas políticas, pois 

em muitos casos há uma reivindicação da vizinhança local com ideias e propostas 

que se contrapõem àquelas feitas pelos governos, esses quase sempre 

interessados em promover a especulação imobiliária e o favorecimento de uns 

“poucos muito ricos”, abrindo mão de promover a criação de espaços públicos de 
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convivência e sociabilidade para “muitos com pouco dinheiro”. Como afirma Jane 

Jacobs, pesquisadora das questões urbanas: 

Os indivíduos-estatística são uma pura ficção por muitas razões, uma 
delas é que são tratados como se fossem intercambiáveis uns por 
outros. Mas os indivíduos reais são únicos, investem anos de suas 
vidas em estabelecer e conservar relações significantes com outros 
indivíduos únicos. Não são intercambiáveis em absoluto.2 (CARMONA 
e USEROS, 2016, p. 112, tradução nossa3) 

Durante a pesquisa realizada no doutorado sanduíche, na cidade de Madri, no 

primeiro semestre de 2016, foi possível observar alguns usos desses espaços e a 

relação que eles estabelecem na atualidade com as memórias dessas fábricas. 

Foram observados dois lugares – Matadero Madrid, um antigo matadouro localizado 

na zona sul da cidade e convertido em um grande centro de promoção e divulgação 

da arte e da cultura na contemporaneidade e La Tabacalera, uma antiga fábrica de 

tabacos, localizada na região central, no Bairro de Lavapiés, que se propõem, de 

maneira geral, ao mesmo fim. Entretanto, existem grandes diferenças entre eles e, 

nesse artigo, o foco é dado ao último, escolhido para esse debate pelo trabalho de 

valorização de “las cigarreras” –  as antigas operárias – e sua luta na construção 

desse cotidiano tão cruel da fábrica, lugar de controle do tempo e dos corpos, como 

diria Foucault. Existe uma clara conexão entre a (re)construção das memórias 

dessas trabalhadoras e a forma como se constitui a produção artística nesse espaço 

atualmente. O foco dado ao trabalho operário no processo de retomada das 

atividades da antiga fábrica de tabacos se sobrepõe àquelas memórias do processo 

construtivo e arquitetônico, tão valorizado, por exemplo, no Matadero Madrid. Se 

fosse obrigatório nesse projeto levar em consideração somente os elementos da 

arquitetura, os materiais que compõem o prédio, sua estrutura, além da figura do 

arquiteto, se poderia dizer que em La Tabacalera o destaque foi dado justamento ao 

“chão de fábrica”, espaço de construção de um cotidiano singular nos tempos áureos 

de funcionamento da fábrica e tudo aquilo que ele carrega junto de si – o próprio 

trabalho, as relações construídas dentro e fora, a construção das imagens das 

operárias. Tais observações têm ajudado a reflexão da pesquisa como um todo, pois 

esta se propõe a investigar uma antiga fábrica de chocolates situada na região 

portuária do Rio de Janeiro e que abriga atualmente um grupo de artistas. As 

relações entre o projeto de revitalização da cidade do Rio, diante dos grandes 
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eventos esportivos, e o desenvolvimento das atividades nesse espaço são 

explicitadas através de algumas obras, que parecem pálidas diante da “cidade 

espetáculo” e seus grandes eventos, mas apontam um caminho para o debate 

crítico a partir de outros pressupostos, de outras visões. 

Um breve histórico 

A história de La Tabacalera começa nos idos do século XIX quando ainda era uma 

fábrica destinada à produção de água ardente, rosolí e naypes4. Construída pelo 

arquiteto espanhol Manuel de la Ballina  López de Castro entre os anos de 1781 e 

1792, fez parte do projeto de reorganização urbana da época, que transferiu todas 

as fábricas reais para a região sudeste da cidade. É um o único exemplar 

sobrevivente da arquitetura industrial neoclássica5 da Madri de Carlos III, como 

afirma a placa em sua fachada. A fábrica está situada na emblemática Calle de 

Embajadores, 53, no bairro de Lavapiés, rua que por sua concentração de 

“exemplos de todo tipo de políticas urbanas e conseguintes reações dos movimentos 

sociais, se converte em um tabuleiro de jogo, privilegiado, por não dizer em um 

metafórico campo de batalha”6, como afirma o livro El paseo de Jane: teciendo redes 

a pie de calle (CARMONA e USEROS, 2016, p. 27). Inicialmente sua principal 

função era armazenar produtos como cachaça, baralhos, licores e papel selado, que 

não podiam ser comercializados livremente. Em 1808 Napoleão e seu exército 

invadem a cidade de Madri e passam a usar as instalações como quartel. Na 

vizinhança da fábrica existiam várias oficinas clandestinas de produção de cigarros, 

a maioria delas comandada por mulheres. A falta de abastecimento para os 

soldados e a existência dessas oficinas favoreceu a ocupação das fábricas por 

essas mulheres chamadas de “las cigarreras” e a partir do dia 1 de abril de 1809 o 

espaço se converteu oficialmente em fábrica de tabacos e rapé com 

aproximadamente 800 trabalhadoras, número que chegou a 6.300 em 1890 em uma 

cidade que até então possuía somente 300 mil habitantes. Em 1887 a fábrica foi 

declarada como propriedade da Compañía Arrendataria de Tabacos que realizou 

diversas reformas, saneamentos e mecanização das instalações e em 1902 tornou-

se a Compañia Anónima Tabacalera e foi chamada posteriormente de La 

Tabacalera.7 A fábrica permaneceu em pleno funcionamento até que, em 1945, sua 
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produção começou a diminuir encerrando suas atividades definitivamente no ano 

2000 e ficando sob a administração do Ministerio de Cultura. 

    
Edifício de La Tabacalera, fachada da Calle Embajadores “ontem e hoje” 

Fontes: http://latabacalera.net/ e foto nossa feita em março/2016, respectivamente 
 

Neste mesmo ano a fábrica de tabacos foi desocupada logo após a sua privatização 

como La Tabacalera/Altadis.8 Durante 10 anos o edifício ficou abandonado, 

deteriorando-se e nesse tempo se tornou objeto de disputas entre o Ministerio de 

Justicia, que desejava ocupar as instalações com salas de julgamento e o Museo del 

Prado, que planejava ampliar suas dependências. Ele também foi considerado uma 

sede perfeita para abrigar um Museo de Artes Decorativas y Reproducciones 

Artísticas, além de ser reivindicado pela vizinhança que desejava utilizá-lo como 

espaço social. Após anos de debates e lutas entre as “asociaciones vecinales” e os 

governos o edifício foi reabilitado para acolher o futuro Centro Nacional de las Artes 

Visuales e se dividiu: uma parte pertence ao Ministerio de Cultura y Deportes, hoje 

responsável pelo Centro de Promoción de Arte, composto de várias salas de 

exposição itinerantes e aberto ao público com gratuidade no acesso e o Centro 

Social Autogestionado La Tabacalera – CSA La Tabacalera, um centro gerido pela 

sociedade9. Este é o que interessa aqui. 

No processo de retomada do edifício, com a iniciativa de apresentação de novas 

atividades, diversas assembleias foram realizadas junto a e pela comunidade 

tentando organizar as decisões e traçar os caminhos para os usos do edifício, como 

pode ser visto no site10 do Centro, e sua proposta de funcionamento pode ser lida no 

dossiê de seu primeiro ano de existência feito por alguns organizadores do 

movimento11. Logo no início, o documento traz informações sobre a distribuição 

espacial do edifício e sobre os acordos feitos com o Ministério, afirmando que o CSA 



 

3140 LAS CIGARRERAS E A ARTE: SOBRE OS USOS DAS MEMÓRIAS 
Marilane Abreu Santos / Doutoranda PPGArtes – UERJ  
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

La Tabacalera ocupa 9200 metros quadrados do total disponível e foi criado através 

de um acordo entre coletivos sociais e artísticos e a Dirección General de Bellas 

Artes (DGBA) em fevereiro de 2010, articulado como um projeto autônomo e que 

existe através de uma cessão de uso que dá estabilidade, no edifício e no tempo, a 

esta “inovadora experiência de colaboração entre o Ministério e a iniciativa social e 

artística que conforma o centro social” (DOSSIÊ, 2012, p.9).  

O projeto CSA La Tabacalera e seu funcionamento na cidade 

La Tabacalera (LTBC) “é um centro cultural que impulsiona a participação direta 

d@s cidad@os na gestão do domínio público”12 (DOSSIÊ, 2012, p.10). Essa é a 

primeira frase do capítulo que define o caráter do Centro e, de saída percebe-se o 

destaque dado às palavras cultura, cidadão e público. Este é um espaço construído 

pela e para a sociedade e se dispõe na cidade oferecendo acesso livre e atividades 

gratuitas à comunidade. O CSA se afirma como: 

Um centro cultural que entende a cultura como uma noção que abarca 
as capacidades criativas e sociais da cidadania. Ditas capacidades 
compreendem não só a produção artística, mas também a ação social, 
o pensamento crítico e a difusão de ideias, obras e procedimentos que 
buscam expandir e democratizar a esfera pública. LTBC é um centro 
integral que inclui linguagens e modos de expressão, mas também a 
complexidade demográfica, cultural, étnica, de registros e modos de 
habitar o território e o tempo imediatos13. (Ibidem) 

Tais propostas de organização e funcionamento partem de pressupostos que 

definem o CSA como um “terreno fértil para pensar novos modelos de relação e 

produção cultural e artístico, intrinsecamente ligados às novas formas de 

sociabilidade, participação e territorialização” sendo que estes não se opõem ou se 

ajustam à “cultura de excelência”, mas que se posicionam em outra escala. Esta é 

uma aposta de produção cultural que não desvincula as diferentes fases do 

processo “financiamento – contexto – espaço – produção – obra – valor – exibição – 

reprodução”, mas que compõem um todo valorizando mais o “como” fazer que o 

“onde” ou o “o que”. As relações ai não estão asseguradas e precisam se refazer e 

se repensar em cada etapa, em cada camada de ação e para isso é preciso sempre 

a cooperação e a organização. Não por acaso, isso remete ao livro Modos de hacer, 

organizado por Paloma Blanco, Jordi Claramonte, Jesus Carrillo e Marcelo 

Expósito14, no qual trazem o foco justamente nas maneiras de se fazer arte, 
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abordando o caráter público, de interesse público, crítico até a ação direta. Também 

não é por acaso que um dos textos que traz o livro é do autor Michel de Certeau 

sobre o cotidiano. É nesse tempo-espaço do dia-a-dia, através das pequenas ações 

que se constrói um espaço, na inter-relação e através da cooperação mútua desses 

“praticantes ordinários da cidade” (CERTEAU, 1998, p. 171). Ao longo do livro 

Modos de hacer, uma série de textos apresentam momentos históricos de atuação 

da arte crítica e política o que leva os organizadores, que didaticamente inserem 

comentários que dialogam com os textos escolhidos, a dizer que frente a uma arte 

pública “comprometida, recodificada e absorvida” pelas instituições culturais, surge a 

necessidade de uma volta ao “protesto pública e à ação direta”, não de maneira 

acrítica, crendo ser suficiente o ativismo político mais tradicional e sua concepção 

pobre como somente instrumental e unidimensional, mas também “incorporando 

toda a complexidade e riqueza que as matizes artísticas assumem como próprias”. O 

cruzamento de tais práticas e da crítica mútua enriqueceria tanto o ativismo político, 

que teria que fazer um discurso mais rico, e também as práticas artísticas que teriam 

que assumir um grau de articulação e conexão política que as levasse mais além 

das “boas intenções” (BLANCO et all, 2001, p.50). Claramente, este posicionamento 

apresenta-se no dossiê citado: 

No contexto atual, as práticas artísticas não são mera expressão, 
correia de transmissão ou ferramenta representacional, mas 
desdobram práticas singulares conectadas com os câmbios sociais. 
Do mesmo modo, as práticas sociais não são camuflagens de 
desenhos programáticos de futuros previstos. A relação entre arte e 
contexto já se traduz em uma crítica ao conceito de representabilidade 
deste por aquele, apostando pela contextualidade como parte 
constitutiva da prática artística e a experiência estética.15 (DOSSIÊ, 
2012, p. 15) 

Nota-se que a ideia de LTBC como um espaço que “pratica e gera culturas 

populares para uma política artesanal” ligando os âmbitos das diversas 

manifestações e linguagens artísticas às artes “consideradas menores” como o 

artesanato, por seu caráter de nem sempre se encaixar na “engenharia da 

governança”, se vincula à essa conceituação da arte pública-política-crítica dos 

autores citados acima. No projeto essas relações “são um suporte material básico da 

energia social que se mobiliza para a construção coletiva do espaço e seu sentido, 

da cultura como produção de subjetividade” colocando-se como “culturas 

democráticas e de gestão participativa” (Idem, p. 11). Dessa forma se propõe a ser 
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um espaço aberto à permanentes incorporações e consequentes redefinições, com 

uma gestão democrática e horizontal, fazendo com que todas as práticas sejam auto 

organizadas e coletivas e nas quais o produto não está separado do processo. 

Como cultura de cooperação mostra-se disponível à experimentação e ampliação do 

domínio público, a favor do “pró-comum” tendo a cooperação social como motor e 

eixo desta com a “consequente potenciação do capital humano frente ao monetário”. 

Atuando em parceria com outros agentes e entidades, se propõe a realizar a 

reabilitação do espaço com obras de adequação e sua manutenção promovendo a 

integração territorial do patrimônio com a recuperação do edifício e sua vinculação 

ao espaço ao qual pertence.  

Este é um ponto crucial do projeto, pois este se coloca como protagonista social 

contra um discurso de uma política que valoriza “de forma hegemônica e universal” a 

implantação desses “equipamentos” sob a lógica que estes geram valor agregado a 

esses territórios, fazendo a importante pergunta: “é isso que pedem os territórios? 

Quais são suas demandas e quais suas possibilidades?” (DOSSIÊ, 2012, p.11). A 

aposta desse projeto está na formação de uma rede estatal de instituições distintas, 

geridas pelos próprios agentes sociais, não especializadas, mas situadas em tais 

contextos e funcionando em rede e que, no caso de intervenções, que estas sejam 

respeitosas com a “construção centenária” (patrimônio técnico, espacial, urbano e 

social), sustentáveis do ponto de vista econômico (buscando soluções de custo 

mínimo), ecológicas (usando materiais recicláveis, energias renováveis, técnicas 

artesanais) e sociais (participação de todos que formam esse grupo de forma 

horizontal, com transmissão de conhecimentos e abertura para diferentes graus de 

saberes e culturas). Dito isso, entende-se que o CSA não se vê desconectada do 

seu entorno, muito menos do passado que o conforma, para além de seu edifício 

arquitetonicamente valorizado:  

A Fábrica de Tabacos não só produz cigarros, mas uma complexa 
trama social e subjetiva que deu caráter ao território. Valorizar esse 
caráter histórico não é só proteger o espaço edificado [...] mas 
resgatar a relação do edifício com seu entorno.16 (Idem, p. 18) 

Com essa frase, percebe-se logo o foco dado à recuperação das memórias desse 

espaço e como isso se conecta às propostas das atividades recentes. Para além das 

lembranças registradas dos processos construtivos, dos detalhes e materiais 
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arquitetônicos, da importância dos profissionais arquitetos nos contextos de 

renovação urbana da época, está o trabalhador, sua labuta diária, seu cotidiano de 

pressão e luta e também a construção de sua imagem, seus discursos, suas 

famílias, sua moradia, enfim, sua vida, suas relações. E é essa vida que pretende 

ser recomposta, reativada e enfocada no projeto de CSA La Tabacalera através da 

arte e da cultura. A recuperação da memória do trabalhador, na realidade, das 

trabalhadoras – las cigarreras, mostra uma valorização desse indivíduo e também do 

corpo social, especialmente o feminino, que compunha a comunidade na época. 

Como pode ser visto no site, em um dos textos que contam a história do Centro, o 

projeto construído não deixa de valorizar o papel fundamental do prédio que o 

abriga, reconhecendo seu valor arquitetônico, pois, como conta Jordi Claramonte, 

um dos organizadores, este foi considerado um dos 200 edifícios de destaque da 

arquitetura madrileña e possuindo um dos mais altos níveis de proteção histórica e 

artística sendo catalogado como Bem de Interesse Cultural (BIC). Entretanto, parece 

claro que o destaque dado na reconstrução dessas memórias foca mais nas 

pessoas e suas relações que no prédio em si. 

Las cigarreras e os usos da memória 

Como dito, a fábrica era composta por uma maioria feminina no trabalho obreiro, as 

chamadas “cigarreras”, e estas tiveram grande importância no contexto laboral e 

social da época, inicialmente realizando esse ofício clandestinamente. Elas foram as 

primeiras funcionárias da fábrica de tabacos, viviam em torno da fábrica, no bairro 

de Lavapiés e ali fizeram sua história. Sempre houve muitas histórias folclóricas 

sobre a imagem dessa mulher e isso pode ser confirmado ao se buscar músicas e 

pinturas da época, entretanto seu destaque maior se dá em outra esfera. Como 

conta o Dossiê Las Cigarreras Madrileñas, muito foi dito sobre considerarem as 

cigarreras como as primeiras feministas do mundo, entretanto isso não poderia ser 

verdade, pois “nunca se consideram inferiores aos homens”, recebendo salários 

condizentes com seu trabalho e compatíveis com cargos ocupados por homens e 

sendo escolhidas para o ofício por suas habilidades no manuseio, pois 

confeccionavam os produtos com maior cuidado, tornando o trabalho algo garantido. 

Todos esses fatos ajudam a compreender a importância histórica que tiveram e 

força da sua imagem. Entretanto as conquistas dessas trabalhadoras se destacam 
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também em outro nível: a luta. Essas mulheres marcaram fortemente o movimento 

das lutas sociais que reivindicavam melhores condições de trabalho, sendo as 

protagonistas em Madri e na Espanha. Ainda em 1840 a fábrica contava espaços de 

amamentação e escolas custeadas por elas, chegando a ter 580 crianças 

matriculadas. Outro aspecto marcante era a solidariedade não só com as 

companheiras de trabalho, mas com todos que necessitavam chegando a gerar 

anedotas, casos curiosos sobre tais características, pois se preocupam com causas 

justas, mesmo que distantes.  Além disso, atuavam bravamente frente ao que 

julgavam incorreto em seu trabalho: “Parem as máquinas!”. O dossiê Las cigarreras 

conta que, ao chegar uma máquina que as operárias julgaram perigosa para suas 

filhas e netas, não duvidaram e a destroçaram no pátio. Em 1887 realizaram um 

motim em função do descontentamento pelo material que recebiam para trabalhar e 

pela demissão de um chefe querido. Sem pestanejar, lançaram-se nas ruas em 

protesto e, em diálogo com o governo, conseguiram todas as suas reivindicações. 

Isso mostra um pouco da força que tinham diante de uma sociedade 

majoritariamente masculina. Não há espaço suficiente para relatar todas as 

influências que promoveram, mas da peculiaridade de sua forma de falar, alterando 

traços do idioma, às conquistas trabalhistas, essas personagens marcaram a história 

do movimento operário, da cidade e do país.  

Diante disso, pode-se mais uma vez compreender porque esse foi o ponto de partida 

da reconstrução dos trabalhos na atual Tabacalera e como as atividades de hoje se 

organizam baseadas no trabalho colaborativo e autogestionado, protagonista das 

lutas e reivindicações das questões locais e que reverberam muitas outras questões 

mais amplas e da ordem do urbano e dos projetos de cidade que se constroem para 

o povo, mas sem a sua participação onde se criam espaços onde a população até 

pode entrar, mas sempre se ajustando, se adequando e não ao contrário – 

produzindo seu próprio espaço. 

A força da mulher na condução das lutas sociais, de reivindicação por melhores 

condições de trabalho e na condução de suas famílias foi contada também nos 

documentários como o CC.OO de Madrid: Las cigarreras17 e na peça de teatro, 

criada na época da criação do CSA La Tabacalera – Cigarreras: Métodos y 

tiempos18 e apresentado durante o XI Festival Escena Contemporánea de Madrid, 
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em 2011. Através de oficinas, contação de histórias e outras atividades, relatos de 

antigas trabalhadoras foram tomados e a valorização de suas memórias na 

construção da história atual é traço fundamental dos modos de atuação da arte e da 

cultura nesse espaço. Os efeitos dessa festa de rememoração podem ser lidos num 

relato de José Henriquéz, que escreve em Diagonal Periódico:  

Risos, lágrimas, abraços e dança, fundidos público e trabalhadoras em 
um presente teatral, no reencontro cênico e carnal dos vizinhos de um 
bairro com algumas veias de sua própria identidade, celebrando como 
afirmação em primeira pessoa a transformação de um descarte 
industrial em um espaço de desfrute social. “Parem as máquinas!” 
Continuem a festa!19 (HENRÍQUEZ, 2011) 

Esse é o espírito de luta e convivência instaurado pelo projeto CSA e que acabou 

causando alguns desagrados políticos em 2012 e que reflete bem as disputas entre 

os dois lados. O corpo do CSA foi formado por diversos coletivos de artistas como se 

vê nos documentos e não caberia, por uma questão de espaço, citá-los todos aqui. 

Muitos grupos, de caráter mais ativista, participaram dos movimentos populares de 

questionamento político como o 15M em 2012, o que levou a então delegada do 

governo da Comunidad de Madri, Cristina Cifuentes, a afirmar que La Tabacalera 

era um lugar de “antisistemas radicales”, como publicado no jornal El país, de 

27/06/201220, e que tal espaço estava influenciando de maneira negativa na 

situação do bairro sendo preciso delimitar quem eram os verdadeiros vizinhos do 

bairro. Na sequência da reportagem Cifuentes diz que “as autodeterminadas 

brigadas vecinales são uns grupos que querem entorpecer e impedir que a Polícia 

Municipal e Nacional desenvolva seu trabalho de uma maneira reprovável” 

(HENRÍQUEZ, 2012). Tais comentários geraram uma resposta à altura, que diz que 

tais afirmações são irresponsáveis, deslegitimam e criminalizam, através de 

testemunhos anônimos e desconhecidos, ações e movimentos das milhares de 

pessoas que participam do projeto, se mostrando como uma clara manipulação 

midiática empregada por “muitxs representantes públicxs” que “inventam problemas 

tergiversando a realidade para logo oferecer soluções repressivas” (LTBC, 2012). Ao 

final, é feito um convite à delegada no intuito de fazê-la conhecer pessoalmente o 

Centro e estabelecer um diálogo sobre bairro, além da apresentação de uma 

resposta oficial da Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid 

(FRAVM).21 A FRAVM nega a necessidade de aumento de policiamento no bairro, 
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afirma que a cidadania organizada nunca é parte do problema e sim a solução e que 

apoia abertamente esse tipo de movimento (em referência ao 15M), diz que é 

inaceitável que uma delegada diga inverdades na tentativa de separar de dividir as 

iniciativas cidadãs e que o problema do bairro não é quem se organiza para 

participar dos assuntos políticos, mas do próprio poder político e econômico que se 

empenha em cortar “direitos e liberdades, privatizar recursos em benefício de uns 

poucos e criminalizar as iniciativas cidadãs que de uma forma ou de outra se opõem 

ou apresentam alternativas políticas”. Tais fatos mostram claramente as disputas 

travadas nesse complexo território que a cidade e a importância que um 

protagonismo social e artístico-cultural de iniciativa popular pode exercer. 

Abrindo questões 

Estes e outros conflitos afetam diariamente a vida de La Tabacalera que, mesmo 

assim, segue com suas atividades gratuitas e voltadas para a população. 

Estampadas nas paredes do seu salão principal estão as imagens daquelas que 

deram força e estímulo a todo esse movimento – Las cigarreras, num bonito graffiti 

feito a partir de fotos antigas que mostram as trabalhadoras e suas famílias em 

momentos de labuta, de festa e de convívio.  

 

     
Las cigarreras: Graffiti no CSA e detalhe da foto do movimento obreiro 

Fontes: http://latabacalera.net/ e http://www.madrid.org/icaatom_pub/index.php/las-cigarreras-de-
embajadores;isad, respectivamente 

 
 

A luta dessas mulheres segue viva nas ações cidadãs e artísticas desenvolvidas no 

Centro e, ao que parece, terão vida longa. A participação da arte da cultura, numa 

perspectiva de “baixo para cima” e de forma mais horizontalizada, caminha na contra 

mão dos discursos de revitalização de bairros e cidades feitos de “cima para baixo”, 
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sem a participação do cidadão. Tudo isso leva a uma reflexão para a pesquisa do 

doutorado como um todo: que lugar ocupa o artista da Bhering nas transformações 

que vive o Rio de Janeiro? A “classe trabalhadora” segue sendo “classe” mesmo 

quando seu nome é alterado e glamourizado como “classe criativa”? Aqui estariam 

sendo colocados outros profundos questionamentos que abrem novas reflexões que 

não caberiam neste curto espaço de 15 páginas, mas o que foi apresentado ilumina 

a importância das memórias que se podem reconstruir e como estas podem ser 

articuladas politicamente com movimentos de participação cidadã diante dos 

projetos de criação de cidades espetáculos. 

 

                                                
Notas 
1 Diversas produções abordam o tema sobre a Economia Criativa e a Cidade Criativa. A primeira serve de base 
para o desenvolvimento de um “conceito” de cidade que tem a arte e a cultura como fonte de produção de renda 
e possibilidade de desenvolvimento econômico ao valorizar as especificidades locais, colocando as cidades num 
ranking mundial. O tema é muito abrangente e existe uma ampla bibliografia a respeito. O livro Cidades Criativas, 
de autoria de Ana Carla Reis apresenta um apanhado geral sobre o assunto e pode ser visto nas referências 
bibliográficas abaixo. 
2 “los indivíduos-estadística son uma pura ficción por muchas razones, uma de las cuales es que son tratados 
como si fueran intercambiables unos por otros. Pero los indivíduos reales son únicos, invierten años de sus vidas 
em establecer y conservar relaciones significantes com otros indivíduos únicos. No son intercambiables em 
absoluto”. 
3 Todas as traduções feitas no texto são de nossa autoria e não serão citadas novamente. 
4 Um tipo de bebida alcoólica - um licor - feito com água ardente, canela, açúcar e outros ingredientes aromáticos 
como anis, limão, cravo, típico da cidade de Cuenca, Espanha. Mais informações em: 
http://dle.rae.es/?id=WjTRuuE e http://gourmetymerlin.blogspot.com.es/2011/02/ese-misterioso-licor-llamado-
risolio.html  e baralhos de cartas, papel selado, respectivamente. 
5 “É um edifício característico da arquitetura civil de fins do século XVIII, com estrutura feita de muros de carga 
de tijolos, aliviado por grandes arcos, com planta retangular de grande proporções e situada em torno de três 
pátios: um central descoberto e ajardinado e dois laterais, menores e cobertos que lhe dão maior ventilação e 
luminosidade. Conta com “semiporão”, térreo, duas plantas, grandes portas que se abrem para a fachada 
principal , de frente à Calle Embajadores. Conta com uns 26 mil metros quadrados construídos em seu volume 
principal, que somam um total de uns 30 mil metros quadrados se somamos os edifícios anexos. Suas fachadas, 
de grande sensibilidade, só são quebradas na fachada principal da Calle Embajadores, onde aparecem três 
portas em uma disposição simétrica, marcadas com pilastras da ordem dórica, ressaltando a principal com um 
balcão e uma janela com balcão”. Fontes: http://www.rutaspangea.com/el-edificio-de-tabacalera/ e 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=4555&num_id=52&num_total=62 (tradução  
adaptada).  
6 “ejemplos de todo tipo de políticas urbanas y consiguientes reacciones de los movimientos sociales, se 
convierte en un tablero de juego privilegiado, por no decir en un metafórico campo de batalla” 
7 Diversos documentos referentes às solicitações de ampliação e as devidas autorizações podem ser 
encontradas no Archivo de Villa de Madrid, situado no edifício Conde Duque. Tais documentos foram 
disponibilizados em pendrive pelos funcionários e requerem autorização para publicação. Podem ser consultados 
no site do referido órgão.  
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/archivodevilla/?vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM10000
0d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=2e2b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=default&rmC
oleccion=eb1d3883e997d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
8 O edifício administrativo da nova indústria de tabacos, após a privatização, que se situa à Calle Alcalá e o 
projeto de sua recuperação, com detalhes dos procedimentos arquitetônicos adotados pode ser visto no livro La 
sede central de Tabacalera: dos edifícios para la historia de Madrid, de Helena Iglesia, foi fruto de uma disciplina 
de projetos e possui trabalhos dos alunos participantes. 
9 Os termos do convênio estão disponíveis nas páginas 134 à 142 do dossiê, também no site do CSA citado na 
nota 11. 
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10 Diversas informações sobre o funcionamento, a história e a organização de La Tabacalera estão disponíveis 
em: http://latabacalera.net/  
11 Dossiê relativo ao primeiro ano de funcionamento do Centro está disponível em: http://latabacalera.net/c-s-a-
la-tabacalera-de-lavapies/dossier-csa-la-tabacalera/ 
12 “es un centro social: un centro cultural que impusa la participación directa de l@s ciudadan@s en la gestión 
del dominio público”. 
13 “Un centro cultural que entiende la cultura como una noción que abarca las capacidades creativas y sociales 
de la ciudadanía. Dichas capacidades comprenden no solo la producción artística, sino también la acción social, 
el pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan expandir y democratizar la 
esfera pública. LTBC es un centro integral que incluye lenguajes y modos de expresión, pero también la 
complejidad demográfica, cultural, étnica, de registros y modos de habitar del territorio y del tiempo inmediatos”. 
14 Os professores Jordi Claramonte e Jesus Carrillo atuaram ativamente nos processos de reconstrução de La 
Tabacalera através dos contatos com as instituições Universitárias às quais pertencem e também como cidadãos 
moradores de Madrid. 
15 “En el contexto actual, las prácticas artísticas no son mera expresión, correa de transmisión o herramienta 
representacional, sino que despliegan prácticas singulares conectadas con los cambios sociales. Del mismo 
modo, las prácticas sociales no son camuflajes de diseños programáticos de futuros previstos. La relación entre 
arte y contexto ya se tradujo en una crítica al concepto de representabilidad de este por aquel, apostando por la 
contextualidad como parte constitutiva de la práctica artística y la experiencia estética”. 
16 “La Fábrica de Tabacos no solo produjo cigarrillos, sino un complejo entramado social y subjetivo que dio 
carácter al territorio. Valorizar ese carácter histórico no es solo proteger el espacio edificado [...] sino rescatar la 
relación del edificio con su entorno”. 
17 O documentário foi promovido pela Secretaría de Mujer de CC.OO. de Madrid e relata o papel das mulheres 
que trabalhavam como “cigarreras” de La Tabacalera desde o século XIX. Nele estão presentes entrevistas e 
testemunhos de antigas trabalhadores. Encontra-se disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qi5FtuPXFcw 
18 O espetáculo completo, com direção da artista e ativista Tina Paterson pode ser visto no site através do link: 
http://blogs.latabacalera.net/cigarreras/2011/03/13/cigarreras-metodos-y-tiempos-espectaculo-
completo/#comment-176. Outras informações sobre seus trabalhos em: http://tinapaterson.com/wp/ 
19 “Risas, lágrimas, abrazos y baile, fundidos público y trabajadoras en un presente teatral, en el reencuentro 
escénico y carnal de los vecinos de un barrio con algunas venas de su propia identidad, celebrado como 
afirmación en primera persona de la transformación de un despojo industrial en un espacio de disfrute social. 
“¡Parad las máquinas!” ¡Que siga la fiesta”!. 
20 A reportagem completa disponível em: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/27/madrid/1340807576.html 
21 A resposta completa pode ser lida em: http://www.aavvmadrid.org/index.php/Noticias/Las-declaraciones-de-la-
delegada-del-Gobierno-sobre-Lavapies-son-irresponsables-estigmatizan-y-no-responden-a-la-verdad/ 
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