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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo a análise da Oficina de Imaginação Política de Amilcar 
Packer, Diego Ribeiro, Jota Mombaça, Rita Natálio, Thiago de Paula e Valentina Desideri, 
sob o pensamento de Hakim Bey (e suas Zonas Autônomas Temporárias, citadas 
nominalmente no texto enviado pelos artistas) e Michel Foucault, com suas reflexões sobre 
as múltiplas significações no uso do espaço - as heterotopias.  
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the Oficina de Imaginação Política, made by Amilcar Packer, 
Diego Ribeiro, Jota Mombasa, Rita Natálio, Thiago de Paula and Valentina Desideri, under 
the thoughts of Hakim Bey (and its Temporary Autonomous Zones, mentioned in the text 
sent by the artists) and Michel Foucault, with his reflections on the multiple meanings in the 
use of space - heterotopias.  
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A proposta de Amilcar Packer para a 32ª Bienal de São Paulo foi batizada de 

„Oficina de Imaginação Política‟. Criada colaborativamente com Diego Ribeiro, Jota 

Mombaça, Rita Natálio, Thiago de Paula e Valentina Desideri, a Oficina consiste, de 

acordo com o catálogo da Bienal, em sess es de tra a ho  apresentaç es p   icas e 

de ates ao  ongo dos tr s meses de duração da e posição   

A composição do espaço é feita por bancos, cadeiras e tapetes estrategicamente 

acomodados, na qual rapidamente se notam dois altos pilares coloridos com dizeres 

tirados de manifestações de rua, como “Ocupar é resistir”, “Toda prisão é política” e 

“Um outro mundo é possível”, além de um longo painel horizontal, em que o visitante 

pode expressar-se e deixar sua contribuição em termos de manifestações politicas.  

 
Oficina de Imaginação Política 

 

O espaço foi pensado para funcionar durante as sessões – não há obras de arte a 

serem apreciadas ou sequer a indicar de que se trata de uma oficina. As palavras 

que adornam as colunas trazem para dentro do espaço de arte a resistência política 

das ruas e o debate ideológico. Nota-se ainda que, mais do que assumir uma função 

estética, os dois pilares e o painel  têm a função de delimitar o espaço da oficina, o 

que fica muito evidente quando as sessões estão ocorrendo.  

Ainda segundo o texto contido no catálogo da 32ª Bienal, a ideia do artista é criar 

uma Zona Autônoma Temporária com os participantes, com objetivo de transformar 

imagens em ação como ferramenta de resistência e atuação politica. As sessões 
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são divulgadas na internet com aproximadamente uma semana de antecedência e, 

até a data da escrita deste artigo, ocorreram as seguintes discussões no espaço:  

• Luta Mapuche no passado, no presente e para o futuro, com Taiñ Adkimn 
Maria Hueichaqueo; 

• Laboratório Clínico – Político, com Suely Rolnik; 

• Anarquia no Brasil – Revolta e antipolítica , com Acácio Augusto; 

• Cartografar existências, com Bárbara Glowczewski; 

• De pé com a terra, com Bárbara Glowczewski. 

 

 
Sessão com Suely Rolnik 

 

Nota-se, assim, a partir da programação proposta, que o objetivo da oficina não é o 

de trazer quaisquer discussões ou manifestações estéticas para a Bienal, mas o de 

trazer, para um espaço de arte, resistência política e discussões ideológicas. 

1. A questão da Zona Autônoma Temporária. 
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A Zona autônoma temporária (ou T.A.Z. seguindo sua sigla em inglês) é um conceito 

criado pelo escritor anarquista norte americano Hakin Bey (codinome de Peter 

Lamborn Wilson) cuja principal ideia é a de criar espaços para o exercício pleno da 

liberdade longe do alcance do Estado  o que seria próximo ao que concebemos 

como Levante. Bey justifica a ação, afirmando que todas as revoluções como as 

conhecemos terminaram com a ascensão de uma força opressora ainda maior, além 

do fortalecimento do Estado e que, por isso, a TAZ teria este caráter efêmero e não 

hierárquico. Segundo o autor:  

[...]. A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área (de 
terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para se refazer em 
outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la. 
Uma vez que o Estado se preocupa primordialmente com a 
Simulação, e não com a substância, a TAZ pode, em relativa paz e 
por um bom tempo, "ocupar" clandestinamente essas áreas e realizar 
seus propósitos festivos. Talvez algumas pequenas TAZs  tenham 
durado por gerações - como alguns enclaves rurais – porque  
passaram desapercebidas, porque nunca se relacionaram com o 
Espetáculo, porque nunca emergiram para fora daquela vida real que 
é invisível para os  agentes da Simulação. (BEY,1985, p.06) 

A TAZ, portanto, leva o caráter de insurgência a espaços ocupados 

clandestinamente, sempre de forma efêmera: Quando uma TAZ é descoberta e 

dominada pelo Estado, outra, instantaneamente, aparece em outro espaço 

igualmente clandestino e libertário, já com intuito de se dissolver novamente.  

A oficina criada por Amilcar Packer para a 32ª Bienal conta, sem dúvida, com 

algumas características de uma Zona Autônoma Temporária, como a efemeridade, 

por exemplo: Quando a Bienal acabar, também se encerram as atividades da Oficina 

de Imaginação Política. Todavia, há de se ressaltar outras características que viriam 

de encontro àquilo que Hakim Bey conceituou: o espaço criado por Packer foi feito 

de forma institucional, ou seja, a Fundação Bienal legitimou a formação do espaço 

através do convite ao artista – o que tira a característica necessária da 

clandestinidade da ocupação. Além disso, apesar de o espaço incentivar a livre 

manifestação, encontra-se dentro dos limites do prédio da Bienal e durante o 

período de exibição da mostra: está, portanto, subordinado às regras e normas que 

se destinam a todos os espaços e obras do pavilhão.  
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Outra questão importante é que as sessões têm hora e espaços marcados com o 

público, o que contraria a ideia da espontaneidade de Hakim Bey. Diz-nos o autor:  

Os que participam de levantes invariavelmente notam seus aspectos 
festivos, mesmo em meio à luta armada, perigo e risco. O levante é 
como um bacanal que escapou (ou foi forçado a desaparecer) de seu 
intervalo intercalado e agora está livre para aparecer em qualquer 
lugar ou a qualquer hora. Liberto do tempo e do espaço, ele, no 
entanto, possui bom faro para o amadurecimento dos eventos e 
afinidade com o genius loci. (BEY, 1985, p.41, grifo nosso) 

O fato de estar anunciada (e prevista) em local público, dentro do ciberespaço 

institucional da Fundação Bienal, sempre no mesmo local do Pavilhão e com hora 

marcada contraria a ideia de insurgência clandestina de Hakim Bey.  

Todavia, há de se ressaltar que há o ineditismo no uso de um espaço reservado 

exclusivamente para a arte como centro de discussão política e ideológica. Ao criar 

a ideia de „espaço no espaço‟, Amílcar acabou por criar uma heterotopia, nos 

moldes de Michel Foucault.  

2.  A questão da heterotopia  

Foucault escreveu sobre Heterotopia apenas duas vezes: A primeira, no prefácio de 

“As Pa avras e as Coisas”  e a segunda  em uma confer ncia radiofônica  em 1966  

Em am as oportunidades  Foucau t traz a ideia de um „espaço-outro‟ em contraste 

com o „outro-espaço‟  ou seja  as m  tip as camadas de significação de um mesmo 

espaço, que Foucault chama de contraespaços. Diz-nos o autor:  

As crianças conhecem perfeitamente esses contraespaços, essas 
utopias localizadas. É o fundo do jardim, com certeza, é com certeza 
o celeiro, ou melhor ainda, a tenda de índios erguida no meio do 
celeiro, ou é então – na quinta feira à tarde- a grande cama dos pais. 
É nessa grande cama que se descobre o oceano, pois nela se pode 
nadar por entre as cobertas, depois essa grande cama é também o 
céu, pois se pode saltar sobre as molas; é a floresta, pois pode-se 
nela esconder-se; é a noite, pois ali se pode virar fantasma entre os 
lençóis (FOUCAULT, 2013, p.20) 

As heterotopias são, assim, uma construção do espaço-outro sobre um dado 

espaço  É o que ocorre no teatro  por e emp o  que Foucau t chama de „heterotopia 

por e ce  ncia‟: De repente  ao a rirem-se as cortinas, o espaço de madeira e 
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cimento passa a significar o espaço-outro da casa, da intimidade, da floresta, de 

dentro de si e tantos outros.  

Importante ainda salientar que o próprio autor diferencia a heterotopia e a utopia: O 

nome utopia, nos esclarece, deve ser reservado àquilo que não existe de fato, o 

não-lugar, em oposição ao lugar-outro, possível e real da heterotopia. Ao explicar 

sua intenção de transformar a ideia de heterotopia em uma nova ciência, o autor nos 

explica que:  

Pois bem, sonho com uma ciência – digo mesmo uma ciência- que 
teria por objeto esses espaços diferentes, esses lugares outros, 
essas contestações místicas e reais do espaço em que vivemos. 
Essa ciência estudaria não as Utopias, pois é preciso reservar esse 
nome para o que não tem verdadeiramente lugar algum, mas as 
heterotopias, espaços absolutamente outros; e, forçosamente, a 
ciência em questão se chamaria, e se chamará, já se chama 
heteropologia (FOUCAULT 2013, p.19) 

Foucault chega, então, a categorizar alguns tipos de heterotopia:  

a. Heterotopias de crise: Reservados aos indivíduos que estão em estado de crise 

em relação à sociedade em que vivem. Ex: Motéis quando usados por amantes; 

b. Heterotopias de passagem: Lugares de não permanência ou que são feitos para 

serem uma passagem fugaz, como metrôs, trens, hotéis, etc. 

c. Heterotopias de parada transitória: Lugares em que permanecemos 

periodicamente por determinado período mas que não constituem uma passagem, 

como cafés e cinemas; 

d. Heterotopias de desvio: Lugares que a sociedade dispõe para indivíduos cujos 

comportamentos não são tolerados. Ex: Prisões, casas de repouso, hospitais 

psiquiátricos.  

e. Heterotopias  io ógicas: Lugares reservados a indivíduos „em crise  io ógica‟  E : 

Nas sociedades ditas primitivas, as casas reservadas às mulheres na época de sua 

menstruação, ou aos adolescentes na puberdade;  

f. Heterotopias ligadas a recortes no tempo: Têm o pretexto de eternizarem-se, 

pararem no tempo. Ex: Museus e bibliotecas 
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g. Heterotopias ligadas à passagem: Ligadas à transformação ou à regeneração do 

indivíduo. Ex: Escola, especialmente no século XIX que tinha a função de 

transformar em adulto a criança.  

h. Heterotopias ligadas ao tempo, não ao modo eternidade, mas ao modo festa: O 

teatro ou as feiras nas pequenas cidades, as exposições, etc.  

O espaço da Bienal, por si só, quando na ocorrência das exposições, já constitui 

uma Heterotopia, uma vez que apenas a cada dois anos os pavilhões são ocupados 

por experiências múltiplas de arte que desaparecem em seu término. Mas quando, 

na 32ª edição da Bienal, Amílcar Packer utiliza-se deste espaço para trazer ao invés 

de arte, sessões de discussões politicas, ele acaba por criar uma Heterotopia ligada 

ao tempo, não ao modo eternidade, mas ao modo festa. 

Foucault ainda nos explica que as Heterotopias podem existir em dois modos 

possíveis: recriando minuciosamente um mundo ideal ou criando uma ilusão que 

desvenda a todo o resto como uma ilusão. Diz-nos o autor: 

E aí que encontramos o que há de mais essencial nas heterotopias. 
Elas são a contestação de todos os outros espaços, uma 
contestação que pode ser exercida de duas maneiras: ou como nas 
casas de tolerância (...) criando uma ilusão que denuncia todo o resto 
da realidade como uma ilusão ou, ao contrário, criando um espaço 
real tão perfeito tão meticuloso, tão bem disposto quanto o nosso é 
desordenado, mal posto e desarranjado” (FOUCAULT 2013  p 27) 

Observando os espaços heterotópicos minuciosamente criados por Amilcar Packer, 

suas palavras de ordem esteticamente harmoniosas nas paredes, o conforto do 

espaço para o debate, ou até mesmo a atmosfera de abertura democrática em que 

todos são ouvidos igualitariamente e respeitosamente; podemos concluir que se 

trata de uma heterotopia que contesta os outros espaços a partir da criação do 

espaço real perfeito, que expõe como o nosso é imperfeito, desordenado e caótico.  
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