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Cabe a todos uma vida mais criativa. Cabe aos 
centros acadêmicos da Unicamp serem criativos. 
Produzir políticas, disseminar indiretamente essas 
políticas através da criação de ambientes. Que num 
ambiente os alunos possam manifestar-se e criar 
instabilidades. Que a instabilidade seja um fator 
primordial na resistência ao mundo, porque havendo 
flutuações, há criação, há manifestação; tornam-se 
possíveis todos os tipos de fluxos de contra 
interesses e notamos que o mundo está em 
movimento. Sim, o mundo dança. A luta nunca é uma
bandeira ou uma estátua, a luta é o que se faz 
lutando. Que a ordem não calcifique nossas ações, 
nossa tomada de posição não pode ser uma simples 
marca. Nossas posições,  muito além de marcar 
coisas e residir no discurso, alastram-se, percorrendo 
um caminho incerto e não localizável. O ambiente, 
justamente. Um ambiente depende da produção que 
o cerca e o faz, cabe a todos produzir e resistir às 
forças inerciais reinantes. Fazer isso, agir como 
pessoa visível, porque é no visível que o invisível se 
faz realidade, é também viver artisticamente. A 
política da vida e a política do tempo musical se 
confundem, ambas permitindo que diferentes 
velocidades e coeficientes temporais coexistam.  A 
vida, como a poesia, é feita de respirações. Tornar 
possível a apresentação de coisas, necessidades e 
afetos, é isso que o ambiente faz. Por isso essa 

resistência ao código, porque tudo que está fora do 
código de algo- alguém, não pode nada. Se o regime 
de código único (totalitarismo) é paralisante, o de 
vários também o é. Não ser partidário. Evitar os 
códigos, mesmo que servindo-se deles.  Raramente 
representar. A política, como o teatro, não precisa de 
representação. Não incentivar a exclusão, o não 
reconhecimento, a falta de poder daquilo que não 
pode porque alguém disse que não é. A política não 
deve ser hermeticamente a política de algo, os atores 
e atrizes estão aí. Não estamos aqui para dizer-lhes o 
que é o teatro e o ofício do ator, nem para lhes 
perguntar o que é uma cena. A cena se faz com eles e 
se apresenta a nós. Politicamente: qual é a força que 
uma cena pode ter? Ao olhar um quadro, prestem 
especial atenção para o que se pode perceber do 
quadro, das cores e não cores. O quadro como objeto 
quadrado assim e assado e que é pintura de verdade 
é um atentado assassino contra uma comunidade 
pensante.

Praticamente: Como produzir? Se não tivéssemos 
uma carga horária tão tenebrosamente repleta de 
matérias obrigatórias e semi-obrigatórias elencadas 
(carga horária repleta porque, muito embora às vezes 
vazada, deprime-nos o esforço para conter a enorme 
carga de forças inerciais e paralisantes que elas 
contém), teríamos mais meios. O professor como 
alguém que produz, mesmo que ele seja um produtor
de aulas (que exige esforço pedagógico criativo). O 
professor não é o mestre para o qual produzimos e 
dizemos sim. Produzir para a formação do ambiente. 
Um diretor e um reitor que possibilitem as coisas de 
acontecerem. Enquanto eles não o fazem, um centro 
acadêmico que tente. 


