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“Pasquinagem” é uma 
revista de cultura que iniciamos 
em meio à crise civilizacional 
em curso, reagindo a contornos 
assumidos em nosso País, em 
especial no local de trabalho dos 
fundadores, professores da PUC-
-SP. Procurando ficar à altura das 
melhores tradições desta Insti-
tuição vanguardista, busca-se 
expressar através de seus textos e 
para além das palavras, com ima-
gens e gestos nela contidos, bem 
como nas mídias a ela associadas, 
a perplexidade, os impasses e 
achados em meio ao turbilhão do 
momento histórico dificultosa-
mente ora atravessado, atentos a 
indicativos como aqueles oswal-
ddeandradianos de que “o humor 
é a prova dos nove” e “humor = 
amor”, sem esquecer, certamente, 
a velha e boa antropofagia nossa 
de recuada memória.

A revista está aberta, total-
mente aberta, a contribuições 
provenientes das mais diversas 
áreas e nos mais diversos for-
matos: científicos, filosóficos, 
literários e artísticos de um 
modo geral. Tem também cará-
ter informativo, noticioso, a fim 
de se constituir igualmente em 
repositório não só de divulgação 
como de registro de atividades 
consideradas como merecedo-
ras pela editoria. A ela se asso-
ciam filmagens metadiscursivas 
em relação ao seu conteúdo, bem 
como de debates em contexto de 
engajamento político no com-
bate aos ataques autoritários e 
mesmo fascistóides que tem se 
intensificado nos últimos tempos, 
havendo ainda a conexão com 

iniciativas culturais associadas à 
PUC-SP, em razão do vínculo a 
ela de seus proponentes, como é 
o caso da Escola Livre de Filoso-
fia, Direito e Arte (ELDFA). Aos 
intelectuais, críticos, artistas, que 
pensam de forma criativa, inven-
tiva e ética.

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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A rev ista  pasquina-
gem é um projeto coletivo de 

intelectuais, acadêmicos, artis-
tas que tem distribuição gratuita 
pelo site revistapasquinagem.
com. 

Os artigos, ensaios, crôni-
cas, análises políticas, econômi-
cas e filosóficas são de respon-
sabilidades de seus respectivos 
autores.
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N O R M A S  P A R A 
PUBLICAÇÃO

A Revista PASQUINA-
GEM aceita para publicação 
trabalhos inéditos, de autoria 
individual ou coletiva de pes-
quisadores, intelectuais, ensaís-
tas, poeta, fotógrafos vinculados 
a instituições de ensino superior, 

coletivos de artistas, coletivos 
políticos, grupos de estudos, 
ateliers, jornalistas, sob a forma 
de artigos ou resenhas, ensaio, 
poesia, portfólio de criação de 
autores nacionais e estrangeiros.

Os textos são publicados 
na língua original dos seus res-
pectivos autores, de preferência 
em português, espanhol, fran-
cês e inglês entre 8 e 40 pági-
nas. Quanto às resenhas o texto 
deverá ter dimensão variável 
entre 2 a 5 páginas, contendo o 
registro e a crítica de livros, teses 
e dissertações publicados nos 
últimos anos. Os ensaios fotográ-
ficos, poesias e crônicas podem 
serem individuais e coletivos. 

A publicação de artigos 
está condicionada a pareceres de 
membros do Conselho editorial 
ou de colaboradores ad hoc. A 
seleção de artigos para publica-
ção toma como critérios básicos 
sua contribuição à comunicação 
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E 
POLÍTICA à linha editorial da 
PASQUINAGEMT, a DIVER-
SIDADE TEMÁTICA. Eventu-
ais modificações de estrutura 
ou de conteúdo, sugeridas pelos 
pareceristas ou pela Comissão 
Científica, só serão incorporadas 
mediante concordância dos auto-
res. Os revisores dos originais 
poderão ajustá-los aos padrões 
da convenção escrita de modo a 
contribuir para a adequação do 
texto ao periódico.

O autor deve também for-
necer dados relativos à sua maior 
titulação, instituição e área em 
que atua, bem como indicar o 
endereço eletrônico e o endereço 

completo, para correspondência.
Orientações para formata-

ção e normalização
O texto deve ser digitado 

em fonte Times New Roman, 
corpo 12, com 1,5. O recurso itá-
lico, no corpo do texto, deve ser 
utilizado somente para palavras 
estrangeiras. Para apresentação 
dos elementos que constituem 
o artigo utilizar as normas da 
ABNT em vigor. Sugerimos não 
acrescentar destaques, grifos 
e etc. em citações diretas, pois 
são informações ou detalhes 
que podem desaparecer após a 
normalização e/ou diagramação 
final.

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

ção e documentação. Artigo em 
publicação periódica científica 
impressa. Apresentação;

NBR 6023, 2002 – Infor-
mação e documentação – Refe-
rências – Elaboração;

NBR 6024, 2003 – Infor-
mação e documentação – 
Numeração progressiva das 
seções de um documento escrito 
- Apresentação;

NBR 6028, 2003 – Infor-
mação e documentação – Resu-
mos - Apresentação;

NBR 10520,  2002 – 
Informação e documentação 
– Citações em documentos 
– Apresentação;

IBGE. Normas de apre-
sentação tabular. 3.ed. Rio de 
Janeiro, 1993.

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 

sintática e a revisão de digita-
ção do texto que será publicado 
conforme original recebido pela 
editoração, após as alterações 
recomendadas pelos avaliadores, 
se houver.

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publica-
ção na Revista PASQUINAGEM 
em CREATIVE COMMONS, 
com menção obrigatória da auto-
ria (BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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Para os índios Timbiras, a 
passagem da morte torna-
-se uma condição de trans-
formação, uma forma de 
inversão da personificação 

de um corpo na busca de seus seme-
lhantes numa outra vibração do que é 
a vida. Nessa passagem impregnada de 
rituais, em que o choro deve ser subs-
tituído pelo canto, como aceitação da 
morte.

Nesse ritual fúnebre, o cessar do 
choro para o canto indica que a passa-
gem entre mundos se consolidou, em 
ser um outro que não precisa mais nos 
visitar em lembranças de suas presen-
ças, somente retornando nas festas de 
finalização de luto.

A despedida de Almir Blanc e 
Flávio Migliaccio ainda está impreg-

nada em nosso choro, pois, os histó-
ricos de suas presenças estão em 

nossas memórias, em particular, 
por suas atitudes frente a um 

passado recente de obscu-
rantismo, ódio e violência 

do período da ditadura 
militar no Brasil. 

Na voz de Elis 
Regina em seu LP 

“Essa Mulher”, a 
canção composta 
por João Bosco 
e Almir Blanc, 
“O Bêbado e 
o Equilibrista” 

tornou-se um 
hino da anistia, um louvor dos desejos 
da sociedade pelo retorno dos expatria-
dos, mesmo antes da aprovação da lei 
da anistia em 1979. 

Essa canção começou a ser com-
posta por João Bosco, que queria 
homenagear Charles Chaplin, morto 

no natal daquele ano de 1977, em seus 
versos inaugurais “caia a tarde feito um 
viaduto/e um bêbado trajando luto/me 
lembrou Carlitos.” 

A morte do palhaço Carlitos 
impactou o compositor, numa dor 
semelhante à queda do viaduto Paulo 
de Frontin, novembro de 1971, que se 
tornou símbolo de comoção nacional 
com 26 pessoas mortas, 22 feridas 
gravemente e vários mutilados. Uma 
tragédia! Tragédia transmitida ao vivo 
naquela tarde de sábado, que arranhou 
o discurso do milagre econômico, um 
descompasso entre o idílico e realidade 
brasileira. O sonho do milagre, tinha 
um preço.

Essa tragédia impôs uma quebra 
da narrativa vitoriosa do discurso do 
milagre econômico, pois, esse ímpeto 
de dominar o inevitável tornou-se 
uma liturgia da morte. O milagre eco-
nômico da ditadura brasileira sofreu 
um abalo simbólico ao discurso apo-
logético da ciência-técnica da enge-
nharia das empreiteiras que estavam 
consorciadas com esse projeto militar 
de necropolítica.

A catástrofe já faz parte da pro-
gramação da “eficiência” empresa-
rial, mas no regime militar precisava 
ser invisibilizada. Enfim, a imprensa 
atrapalha!  O discurso de progresso e 
crescimento econômico não podia ser 
freado, pois, a cultura capitalista da alta 
velocidade é a própria maximização de 
lucros das empresas.

O personagem do palhaço Carli-
tos, em sua caminhada trazia a alegria 
de viver dos pobres americanos, lem-
brando o bêbado pobre,  trajando luto 
do espírito melancólico da sociedade 
brasileira, a expressão do verso “louco!” 
manifestava o torpor do regime militar, 

com a tortura dos presos políticos e a 
falta de ares de liberdade.

No verso “Choram Marias e Cla-
rices no solo do Brasil”, cita Clarice, 
esposa do jornalista Vladimir Herzog, 
assassinado na sela do DOI-CODI, e a 
Maria, esposa do metalúrgico Manoel 
Fiel Filho, que foi torturado até a morte 
pelo crime de ler o jornal A VOZ 
OPERÁRIA.

Enfim, as Marias e Clarices são 
mães, irmãs, filhas, avós e esposas de 
todos os torturados e exilados da dita-
dura militar, da mesma forma, das 
mães em luto das periferias brasileiras 
que marcham e cantam: “racismo é o 
teu nome”, “Nossos mortos têm voz!”, 
“Tentam nos enterrar, mas somos 
sementes!”, “O AI-5 começa na favela!”, 
“As comunidades exigem justiça. Parai-
sópolis pede socorro!” 

A esperança do equilibrista de 
todo artista em que a sua própria luta 
tem que continuar... encontra-se no 
verso: “Não há de ser inutilmente a 
esperança.”

 O artista traz o operatório da lin-
guagem simbólica, sofre pela angústia 
presente através de gestos, impulsos e 
tensões corporais, que traz um jogo 
místico e mítico que se combina com 
a estética da vida. 

Quando o personagem nietzs-
chiano Zaratustra retorna da mon-
tanha, de seu isolamento social, na 
praça encontra a oportunidade de falar 
sobre o super-homem. Entretanto, ao 
discursar para a multidão, presente na 
praça, no mesmo momento, em que 
se encontrava a apresentação de um 
equilibrista dependurado na corda em 
seu monociclo. O discurso de Zaratus-
tra foi assimilado de forma panfletá-
ria, como um discurso apologista ao 

espetáculo circense do equilibrista, 
que de forma abrupta, precipita-se das 
alturas e morre. Zaratustra o acompa-
nha arrastando o cadáver em sua nova 
caminhada.

Da mesma forma que em carta 
de despedida o ator Flávio Migliac-
cio, inconformado, reconhece que: 
“me desculpe, mas não deu mais”, pois 
depois de “85 anos de sua jornada, 
num país como esse e com esse tipo 
de gente que acabei encontrando...” 
Essa gente que manifesta “o confina-
mento AUMENTOU OS VETORES 
DE CONTAMINAÇÃO, como a OMS 
começa a admitir agora” celebra a 
morte. 

 O ator faz o apelo de forma dra-
mática com as palavras: “cuidem das 
crianças de hoje”. Enfim, a despedida 
da Almir Blanc e Flávio Migliaccio 
incorpora a esperança equilibrista: 

Azar! 
A esperança equilibrista 
Sabe que o show 
De todo artista
Tem que continuar...

Urbano Nobre Nojosa

A MORTE NÃO É O FIM!A MORTE NÃO É O FIM!
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Uma língua de fumo, enorme, bandoleante,
 Vai lambendo o infinito – espessas e 

fatigada…
 É a fumaça que sai da chaminé bronzeada
 E se condensa em nuvens pelo espaço 

adiante! Dir-se-ia uma serpente de inflamada 
fronte

 Que assomando ao covil, ameaçadora e 
turva,

 E subindo… e subindo…assim, de curva 
em curva,

 Fosse enrolar a cauda ao dorso do hori-
zonte! Mas, não! É a chaminé da fábrica do 
outeiro

 – Esse enorme charuto que a amplidão 
bafora –

 Que vai gerando monstros pelo céu afora,
 Cobrindo de fumaça aquele bairro inteiro. 

Ouve-se da bigorna o eco na oficina,
 O soluço da safra e o grito do martelo…
 Como tigres travando ameaçador duelo
 As máquinas estrugem no porão da usina! 

É o antro onde do ferro o rebotalho impuro
 Faz-se estrela brilhante à luz de áureo 

polvilho!
 É o ventre do Trabalho onde gera o filho
 Que estende a fronte loura aos braços do 

Futuro! Um dia,de uma idéia uma semente 
verte,

 Resvala fecundante e,se agregando ao solo,
 Levanta-se… floresce… e ei-la a suster no 

colo
 Os frutos que não tinha – enquanto estava 

inerte! Foi o germe da Luz,a flor do Pensamento
 Multiplicando a ação da força pequenina:
 – De um retalho de bronze uma oficina!

 – De uma esteira de cal gerou um monu-
mento! Trabalhar! Que o trabalho é o sacrifício 
santo,

 Estaleiro de amor que as almas purifica!
 Onde o pólen fecunda, o pão se multiplica
 E em flores se transforma a lágrima do 

pranto! Mas não vale o Trabalho andar a passo 
largo

 Quando a estrada é forrada de injustiça e 
crimes…

 Porque em vez de frutos dúlcidos,sublimes,
 Gera bagos mortais e de sabor amargo! Ide 

ver quanto herói, quanto guindaste humano
 Sob a poeira exaustiva e o calor fatigante,
 Os músculos de ferro, o porte gigante,
 Misturando o suor ao seu pão quotidiano. 

Sua força é milagre! A redenção bendita!
 O seu rígido braço é a enérgica alavanca
 O escopro milagroso,a chave que destranca
 O Reino do Progresso onde a Grandeza 

habita! Sem os pés desse herói a Evolução não 
anda!

 Sem as mãos desse bravo uma nação não 
cresce!

 A indústria não produz! O campo não 
floresce!

 O comércio definha! A exportação 
debanda! No entanto, vêde bem! Esses heróis 
sem nome,

 Malditos animais que ainda escraviza o 
ouro,

 Arrastam – que injustiça! – o carro do 
tesouro,

 Atrelados à dor, à enfermidade, e à fome! 
Quanto prédio imponente e de valor suntuário

 Erguido para o céu, firmado no infinito,

 Poesia registrada num marco da Praça Vermelha 
de Moscou, onde o poeta esteve em 1968 ) 

ROGACIANO LEITE

 Indiferente à dor, indifrente ao grito
 De desgraça que invade a choça do operá-

rio! De dia é no labor! Exposto ao sol e à chuva!
 De noite, na infecção de uma choupana 

escura
 Onde breve uma filha há de tornar-se 

impura
 E uma mulher faminta há de ficar viúva! 

Nem mesmo o sono acolhe as pálpebras 
cansadas!

 O leite é a umidez dos fétidos mocambos!
 O pão é escasso e duro! As vestes são 

molambos
 E o calçado é paiol das ruas descalçadas! 

Ali,a Medicina é estranho um só prodígio!…
 Nunca um livro se abrirá em risos de 

esperança
 Para encher de fulgor os olhos da criança,
 Apontando-lhe o céu… mostrando-lhe 

um vestígio!… Tudo é treva e descrença! O 
próprio Deus é triste

 Ouvindo esse ofegar de corações 
humanos…

 E a Lei – mulher feliz que dorme há tantos 
anos –

 Não acorda pra ver quanta injustiça existe! 
Onde está esse amor que os sacerdotes pregam?

 Onde estão essas leis que o Parlamento 
imprime?

 O Código não pode abrir o seio ao Crime,
 Infamando o pudor que os Tribunais 

segregam! Vêde bem da fornalha a rubra 
labareda!…

 Olhai das chaminés o fumo que desliza!…
 Pois é o sangue… É o suor do pobre que 

agoniza

 Enquanto a lei cochila entre os divãs de 
seda! Que é feito desse herói? Ninguém lhe sabe 
a origem!

 O Poder nunca entrou nas palhas do seu 
teto…

 Somente a esposa enferma,o filho 
analfabeto,

 E lá nos cabarés, – a filha… que era vir-
gem! Existe essa legião de mártires descrentes

 Em cada fim de rua, em cada bairro pobre!
 É desgraça demais que num país tão nobre
 Que teve um Bonifácio e deu um Tiraden-

tes Será preciso o sangue borbotar na lança?
 E o cadáver do povo apodrecer nas ruas?
 Tu não vestes, ó Lei, as próprias filhas tuas?
 Morre, pois, mãe cruel, debaixo da vin-

gança! Mas eu vejo que breve há de chegar a 
hora

 Em que a voz do infeliz é livre – na 
garganta!

 Porque sei que esse Deus que nos palácios 
canta

 É o mesmo Deus que pelos bairros chora! 
Quanto riso aqui dentro! E lá fora, os brados!

 Quantos leitos de seda! E quantos pés 
descalçados!

 Já que os homens não vêem esses decretos 
falsos,

 Rasga, cristo, o teu manto! Abriga os 
desgraçados! 

ROGACIANO LEITE, 1950

OS TRABALHADORESOS TRABALHADORES
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Escrever foi a mais agoniante de 
todas as lutas que enfrentei.

 Rubem Fonseca
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O contrato social é a fic-
ção imaginada nos 
primórdios da moder-
nidade para represen-
tar a sociedade então 

emergente, com sua ordenação de 
sujeitos tornados, de um lado, pessoa, 
uma forma moral e política, aplicável 
a humanos e também entidades não 
humanas, como empresas, Estados e, 
até, Deus; de outro, indivíduos, um 
modo fático e natural de ser. É também 
nesta época que se produz uma con-
cepção mecanicista do conhecimento 
humano e do quanto fosse tomado 
como objeto daquele sujeito, agora 
tornado um agente ativo da produção 
te conhecimento e bens a serem tran-
sacionados entre os agora sócios de 
uma sociedade, literalmente, anônima, 
bem como tendencialmente anômica, 
enquanto tinha como condição de sua 
existência e expansão a destruição da 
ordem medieval teologicamente insti-
tuída. A máquina, obra humana, será 

agora a representação idealizada de 
toda obra, já feita, como o universo 
(este por um Deus criador, que “apo-
sentou--se” ao final da primeira semana 
de trabalho, ao criar seu sucessor, a 
espécie humana), ou por fazer, como 
o Estado, o Direito e as ciências. Os 
resultados foram muitos e ainda estão 
se produzindo, exponencialmente. 
Um deles é a destruição da natureza, 
considerada como este oponente à 
invasão de seus segredos, objeto de 
conhecimento propiciado pela capaci-
dade de manipulação estendida a níveis 
inimagináveis, amparada por um sis-
tema econômico que se move e amplia 
alimentando-se desse conhecimento – 
e, portanto, das mais diversas formas, 
também de vidas humanas. Uma vez 
reconhecida a natureza como uma 
parte desses indivíduos que o são como 
partes “individuadas” (resultantes da 
individuação no sentido de Simondon) 
dela, surge o movimento ecológico, 
que tem como uma de suas expressões 

filosóficas e jurídico-políticas a obra de 
Michel Serres “O Contrato Natural”. 

  Do que se trata agora, aqui, é 
do reconhecimento de que a idealiza-
ção da máquina submete os humanos 
a agirem como se fossem, ou deves-
sem ser, uma delas, como também de 
que elas, as máquinas, já se tornaram 
e cada vez mais se tornarão melhores 
do que os humanos, na realização do 
que for maquínico. Malena Segura 
Contrera (em “Mídia e Pânico”, São 
Paulo: Annablume/FAPESP, 2002, p. 
55) ecoa Dietmar Kamper (em “O tra-
balho como vida”, 1997) quando “diz 
que Deus sonhou o homem que, por 
sua vez, sonhou a máquina, e que a 
máquina sonha Deus. Deus já acor-
dou, o homem ainda não. Talvez por 
isso as máquinas estejam tão vivas 
enquanto o corpo humano se rarefaz e 
se transforma em imagens cujos supor-
tes são cada vez menos o bom e velho 
barro do qual fomos feitos”. A proposta 
desse novo contrato, então, que como 

Willis Santiago Guerra Filho1

1* Prof. permanente no Programa de Estudos Pós-
-Graduados em Direito da PUC-SP. Prof. Tit.da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Dr. em Direito 
(Univ. de Bielefeld, Alemanha) e Filosofia (UFRJ). Dou-
torado em Psicologia Social, Comunicação e Semiótica 
pela PUC-SP.

os demais só pode ser firmado por 
humanos, entre humanos e para nós 
humanos, em favor nosso, sim, com 
em todo contrato, mas também, equi-
tativamente, das demais partes contra-
tantes, por nós representadas, a saber, 
a natureza naturata, feita, que é a das 
máquinas, em processo avançado de 
fusão conosco, e a natureza naturans, 
criadora, que é a dos entes naturais, 
dentre os quais também nos incluímos. 

  Descartes difundiu a ideia 
de que, para se chegar à verdade era 
necessário “separar as coisas”, para 
analisa-las e, assim, poder conhece-
-las, separando a parte do todo, des-
figurando-o. O caminho ou método 
das artes e das ciências transclássicas 
(cibernética, semiótica, teorias de sis-
temas etc.), como antes foi o da filosofia 
- que bem poderiam se fertilizar mais, 
mutuamente - é exatamente o contrário 
daquele proposto por Descartes: é pre-
ciso “re-ligar as coisas”, unir a parte ao 
todo para que se possa chegar a “uma 

verdade minimamente compartilhada”, 
uma verdade mais humana portanto, 
visto que a verdade, depois de ter sido 
apropriada pelas tecnociências, foi 
abandonada por elas, ao menos para 
uso interno, pois tal como a teologia, 
também elas têm “uma face voltada 
para dentro e outra para fora”. 

Aqui cabe lembrar a manifestação 
de Heidegger sobre a bomba atômica, 
em seu texto “A coisa”, Das Ding: 

O homem se estarrece diante do 
que poderia acontecer com a ex-
plosão da bomba atômica. Não 
vê ele o que já há muito lhe ad-
veio: o que acontece como o que 
para fora de si projeta a bomba 
e a sua explosão, e que estas são 
apenas como que a sua projeção 
(...) Por que espera esta angús-
tia desamparada se o terrífico 
já aconteceu? Sim, a ordenação 
cósmica já foi esfacelada pelo 
modo analítico e causal-expli-

cativo da ciência tecnicizada 
ou tecnificada, desintegrando 
o modo habitual dos humanos 
viverem e conviverem, do que 
a bomba atômica é mera conse-
quência, realização concreta do 
que já se produziu muito antes, 
abstrata e imaginativamente” 
(trad. de Eudoro de Sousa. In: 
Id., “Mitologia I: Mistério e sur-
gimento do mundo”, 2ª. ed., Bra-
sília: EDUnB, 1995, p.121-122).
 
O desafio na busca das relações 

de convergências e divergências entre 
ciência e arte, no que se refere às pos-
sibilidades de conhecimento, coloca-
--se, simultaneamente, no desafio de 
reconhecer que as criações científicas, 
filosóficas e artísticas podem ser vistas 
como narrativas do “desencantamento” 
e “reencantamento” no mundo. As nar-
rativas das artes, sejam literárias ou ori-
ginadas em outras linguagens, como 
nas artes cênicas, contribuem com o 

REPROPOSTA DE CONTRATO REPROPOSTA DE CONTRATO 
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que se pode chamar de “revelação”, 
“desvelamento” da realidade e do ima-
ginário, assim como das implicações 
de uns nos outros, do que é individual 
no que abrange a esfera do coletivo. 
Para Heideggger, em seu texto sobre a 
“Questão da Técnica” (“Die Frage nach 
der Technik”, ou seja, literalmente, a 
pergunta pela técnica), a técnica, na 
forma do que denominou enigmati-
camente de Gestell, a “armação” ou 
“dispositivo”, é que nos domina, assim 
como a linguagem antes nos faz ou 
fala do que nós a fazemos ou falamos, 
o que nos permite pensar a técnica 
como (mais um) desenvolvimento da 
linguagem, e seus produtos uma reali-
zação material dela. Por outro lado, ao 
mesmo tempo em que é comum se ter 
uma concepção instrumental, técnica, 
da linguagem, com isso se deixa esca-
par o que lhe é mais próprio, o poético, 
em favor de seu aspecto mais prosaico, 
informativo, praticando, mais uma vez, 
o que Heidegger denuncia como o 
equivocado desatrelamento da técnica 
em relação à poética, quando entre os 
gregos a primeira estava a serviço do 
modo de revelação ou desocultamento 
da verdade (alethéia) do(s) ser(es) por 
esta última. Assim, para Heidegger, a 
percepção do ser se dá ao longo da pró-
pria procura, nesse mundo em que nos 
encontramos como que lançados, num 
caminho sem destino previamente esti-
pulado, com a certeza apenas de que 
nascemos para percorrê-lo e que ele 
terá fim, com o fim da vida adquirida 
com o nascimento – somos “ser-para-
-a-morte”, como constatará fenomeno-
logicamente Heidegger.  

Seria o homem apenas mais uma 
espécie humana da biologia? Esta, a 
nossa, como tantas outras, foi criada 
após as explosões cósmicas, com as 
transformações que o planeta sofreu, 
como uma das evoluções dos primei-
ros microrganismos, para o que muito 
colaboraram vírus como este que 
agora nos ameaça. Seria o homem, 
ainda mais, o sistema psíquico da psi-
cologia, de onde se originam, por sua 
vez, os conflitos humanos e propostas 
de solucioná-los, como as que ofere-
cem as normas, do Direito e em geral? 
Seria ele, mais além, um ser dotado 
de alma imortal, o das religiões e suas 
teologias, o que está constantemente 

perguntando por Deus e a Deus sobre 
si, sobre sua própria existência? Seria 
ele o corpo humano da medicina, cada 
vez mais hibridizado com próteses pro-
duzidas pelas mais diversas engenha-
rias? Ou o ser que não só habita, mas é 
habitado por um artifício linguajeiro? 
Todas essas e ainda outras dimensões, 
simultaneamente? Então somos tecno-
-humanos-naturais e estes componen-
tes díspares que nos constituem neces-
sitam da pacificação de um armistício, 
como condição do armistício geral que 
as condições beligerantes atuais nos 
estão a exigir com urgência.

A vida, a vida nós a queremos 
infinita, e ela o é, mas não como quere-
mos, pois a queremos infinita para nós. 
Caso aceitemos ser parte de uma vida 
que é a “grande cadeia dos seres”, exis-
tentes com ou sem um modo orgânico, 
então assim até teremos a vida eterna-
mente. Já para nós humanos, bem, ela 
não o é, eterna, mas deveria realmente 
ser? Ela então não perderia o valor que 
tem, justamente por ser rara, precária, 
sofrida e gozada, com um começo e 
um fim? Se fosse infinita, não teria fim, 
mas também não teria começo. Ora, 
sem fim nem começo só o todo de que 
somos parte e nele, somos. Além disso, 
nossa vida é indefinida, apesar de finita 
– ou, de um ponto de vista lógico, a 
rigor, finível. E mesmo assim, finita, 
enquanto a temos, ela não tem fim – 
então, para que a termos para sempre 
se a cada momento só teremos o que 
nos concede o momento? Como esse 
isso aí agora, a “ecceidade” de Duns 
Scotus, que em Heidegger se tornará 
“Jeweiligkeit”. Daí a necessidade de 
que se preserve a nossa mortalidade, 
evitando que se cometa o que Jean Bau-
drillard chama de “crime perfeito”: o 
assassinato da morte humana. 

Para Heidegger, dentre os gran-
des malefícios da época em que vive-
mos está a perda de uma preparação 
para a morte, o que nos deixa em uma 
situação de quem, também, ainda não 
nasceu propriamente, do que resulta 
o tamanho receio que se tem de enve-
lhecer e perder a vida que ainda não 
se obteve plenamente, como agora se 
mostra de maneira tão difundida e 
dramática, no atual quadro de pan-
demia mundial. E nos iludimos para 
não enfrentar e viver nossa finitude 

aderindo ao consumismo e corres-
pondente produtivismo desenfreados. 
Lembramos então da célebre passagem 
em que Nietzsche caracteriza nosso 
mundo do produtivismo embalado pela 
fé no progresso pelo “crescimento do 
deserto”. Aproveitemos este momento 
de parada e imobilização universal para 
reconhecer a necessidade de estabele-
cermos uma relação, necessária, logo 
possível, que seja equitativa, mutua-
mente zelosa, não só entre nós huma-
nos, mas também com os entes naturais 
e artificiais que nos constituem e cada 
vez mais nos ampliam, assim como 
os estamos a co-construírmos. Viva-
mos de acordo com um CONTRATO 
TECNO-HUMANO-NATURAL e suas 
cláusulas abertas. 

Fortaleza, 16 de abril de 2020 

1, (a partir de texto publicado em 
co-autoria na coletânea organizada 
pelo A. “Alternativas Poético-Políticas 
ao Direito: A propósito das Manifesta-
ções de Junho de 2013”, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2014). 16
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Manifesto contra a ten-
tativa de manipula-
ção político-par-
tidária de pautas 
científicas e apoio 

aos profissionais de comunicação que 
cobrem a pandemia de Covid-19

São Paulo, 23 de Abril de 2020 

A pandemia de Covid-19 tomou o 
mundo de forma abrupta e impactante. 
Um vírus foi capaz de fechar frontei-
ras, mudando também a maneira como 
vivemos e nos relacionamos. Em meio 
à crise global, todos exigem soluções e 
respostas rápidas. 

Depois de sofrer nos últimos 
anos com sucessivos cortes financei-
ros e enfrentar a desconfiança de parte 
da população brasileira — o que, no 
mundo contemporâneo, já é um para-
doxo — a ciência vem reconquistando 
atenção pública e sendo assunto nas 
principais mídias e no dia a dia. 

Há muito conteúdo informativo 
sendo gerado por diversos setores e, 
no meio disso tudo, estão os profissio-
nais de comunicação, muitos dos quais 
cobrindo ciência pela primeira vez, 
precisando selecionar o que é relevante. 
Necessitando, também, entender que, 
por vezes, um bom resultado científico 
é também, essencialmente, uma notícia 
que deve ser dada com muitos poréns 
e ressalvas. 

No cenário atual, a tentativa de 
manipulação político-partidária de 
pautas científicas talvez seja um dos 
mais evidentes conflitos enfrentados 
na comunicação da ciência. Processos 
longos de pesquisa e validação para 
soluções de saúde estão sendo trata-
dos de forma questionável por muitos 

que podem, de alguma forma, minimi-
zar impactos desta pandemia – como 
se canetadas ou torcidas fossem sufi-
cientes para determinar a segurança e 
a eficácia de remédios ou de medidas 
de prevenção, contenção e mitigação. 
Além disso, assistimos, estarrecidos, 
divulgadores e cientistas serem hos-
tilizados por realizarem seu trabalho. 

Portanto, a favor do trabalho de 
jornalistas e comunicadores, é clara 
a necessidade de que instituições de 
pesquisa e mídia utilizem suas forças 
e capacidades institucionais e jurídicas 
para coibir os que ainda consideram 
que ataques sórdidos contra profis-
sionais podem sair impunes. Notas de 
repúdio ou de apoio têm seu lugar, mas 
é preciso que as instituições tomem as 
medidas corretas para garantir que 
crimes sejam tratados pelas autorida-
des como tal. A integridade pessoal, a 
saúde da população e o regime demo-
crático não são negociáveis. 

Divulgar pesquisas científicas 
ajuda a tornar as pessoas mais informa-
das sobre como a ciência e a tecnolo-
gia estão em nosso cotidiano. Trata-se 
também de inspirar crianças e jovens 
para um mundo onde o conhecimento 
abre portas. Mais informados sobre a 
ciência, nos tornamos cidadãos melho-
res e mais preparados para lidar com 
a Covid-19, outras doenças e futuras 
ameaças. Não deixemos que o imedia-
tismo ou questões político-partidárias 
atrapalhem o serviço que todos nós, 
em cada área de atuação, prestamos e 
podemos prestar à sociedade. 

Conhecimento como estratégia 
de defesa 

Entendendo nosso papel na difu-
são do conhecimento, também traze-
mos para este documento algumas 

reflexões e orientações amplas que 
podem ajudar a todos a lidar com a 
pandemia do ponto de vista informa-
tivo, evitando pautas que pouco agre-
gam à ciência. São ponderações feitas 
com base na literatura de nossa área e 
na experiência conquistada por todos 
os divulgadores científicos que subscre-
vem este documento. São elas: 

• A divulgação está sendo feita 
de forma responsável? Exagerar o 
alcance ou a significância de um mate-
rial científico pode gerar expectativas 
que, quando não atingidas, frustram e 
desacreditam a ciência; 

• Método científico. Ao preparar 
um release ou uma notícia, é preciso 
considerar o método científico: um 
resultado não se torna ciência apenas 
por ter sido anunciado por alguém 
com título de doutor. O que legitima a 
ciência é seu processo. Em saúde, para 
ser considerado científico, um estudo 
precisa trazer referências, controles e 
passar por replicação;

• Correlação e causalidade. 
Compreender a diferença entre corre-
lação e causalidade pode ajudar a evitar 
conclusões precipitadas;

• Para um problema, possíveis 
soluções. A ciência trabalha com hipó-
teses que precisam ser testadas e valida-
das. Os maiores aliados da ciência são o 
tempo e o conhecimento pregresso. Por 
isso, em uma pandemia que exige res-
postas rápidas, há grupos atuando em 
soluções a partir de produtos já existen-
tes e outros criando novos caminhos. 
Cada grupo com seu objetivo e ritmo; 

• A ciência é um processo inces-
sante. A informação de hoje pode ser 
complementada e mesmo modificada 
amanhã em face a novas evidências. 
Isso não só não invalida a ciência, 
como promove avanços; 

• Comunicar incertezas. É 

MANIFESTO EM DEFESA DA CIÊNCIA, DO JORNALISMO MANIFESTO EM DEFESA DA CIÊNCIA, DO JORNALISMO 
E DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICAE DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

importante ficar claro o que se sabe e 
o que ainda não se sabe. Salientar que 
incerteza não significa “erro”, quando 
resultados eventualmente divergem do 
esperado; 

• A importância das publicações 
científicas. As revistas científicas são as 
formas mais usuais de reconhecer rapi-
damente se uma pesquisa passou por 
“revisão por pares”. Se em um material 
de divulgação consta que o estudo foi 
“enviado” para uma revista em vez de 
“publicado”, ligue o sinal de alerta; 

• O que são os pré-prints? Tra-
ta-se da publicação de notas técnicas 
abrigadas em repositórios especializa-
dos, que podem receber comentários 
de outros especialistas. É uma maneira 
de disponibilizar dados de pesquisa de 
forma rápida e aberta. A ideia é encur-
tar o caminho entre informações cien-
tíficas, autoridades e público. É impor-
tante lê-las com ressalvas, uma vez que 
os pré-prints ainda não passaram por 
revisões mais rigorosas; 

• Consultar o Currículo Lattes. 
Para quem cobre ciência, no Brasil há 
um indicador que ajuda a saber mais 
sobre um cientista: o Currículo Lattes. 
Ele dá a referência acadêmica e a pro-
dução científica de um pesquisador. 
Esta ferramenta auxilia bastante para 
checar o quanto um cientista domina 
determinado assunto; 

• Atenção a posicionamentos 
políticos de fontes. Faz-se necessá-
rio ressaltar que todos possuem seus 
posicionamentos políticos e eles são 
legítimos, mas se uma fonte está mais 
preocupada em discutir orientações 
políticas do que fatos científicos, tal-
vez seja interessante reavaliar sua rele-
vância ou adicionar outras fontes ao 
material; 

• Análise de potenciais conflitos 
de interesse. Quem financia a pesquisa? 
A quem pode interessar o resultado? 

A presença de conflitos de interesses 
pode alterar o julgamento crítico sobre 
evidências apresentadas; 

• Olhar externo. É válido con-
sultar pesquisadores e cientistas que 
dominam o assunto, mas que não 
estejam diretamente envolvidos na 
pesquisa pautada ou nos press releases 
recebidos; 

• O desenvolvimento de uma 
solução de saúde. Ao perguntar a um 
cientista por prazos, é importante 
entender quanto tempo demanda cada 
etapa de desenvolvimento. A sugestão é 
perguntar: em qual fase o estudo está? 

• Sobre as fases. O desenvolvi-
mento de um medicamento ou vacina 
tem fases de execução bem defini-
das, pois precisa assegurar a eficácia 
e a biossegurança, determinação de 
doses, faixas etárias e possíveis efeitos 
reversos. Isso tudo é acompanhado por 
comitês de ética em pesquisa;

• Grupos de teste. Por que, 
numa pesquisa clínica (ou seja, com 
humanos), pessoas recebem protocolos 
de tratamento diferentes? Para assegu-
rar que os resultados positivos sejam, 
de fato, resultado do medicamento ou 
vacina aplicada. Protocolos são passos 
essenciais do método científico para 
soluções em saúde;

• Dúvidas básicas. Você tem 
certeza de que as pessoas estão enten-
dendo conceitos como vírus e plasma? 
Mesmo que não haja espaço para gran-
des explicações, é sempre possível subs-
tituir palavras e simplificar conceitos; 

• Não estigmatizar. Conside-
rar que palavras e conceitos não têm 
compreensão universal. Na Covid-19, 
por exemplo, evitar fazer associações 
depreciativas. Na dúvida, a sugestão é 
utilizar os termos determinados pelas 
instituições de saúde; 

• Quem sofre com a Covid-19? 
Ter cuidado ao colocar foco excessivo 

nos idosos ou outros grupos de risco, 
como portadores de doenças cardíacas 
e pulmonares. Esses grupos represen-
tam uma parte das vítimas, não o total; 

• Atenção a quem sofre. Na hora 
de falar de pacientes, é importante res-
peitar regras éticas e legais na questão 
da privacidade. A notícia médica não 
deve explorar a dor, nem culpabilizar o 
doente. No caso de doenças contagio-
sas, é desejável que este cuidado seja 
redobrado; 

• Cuidado ao refutar “fakes”. 
Procure ser respeitoso ao confrontar 
fake news. Sarcasmo e ironia podem 
gerar empatia ainda maior com o autor 
da desinformação e provocar resistên-
cia à informação de boa qualidade;

• Quando uma ação não é uma 
opinião ou um direito, mas um crime. 
Há limites claros entre o que é um 
direito individual e um crime contra a 
saúde pública. Observar a diferença é 
essencial. 

• O que vale para um vale para 
todos, incluindo autoridades.

Sendo o que se apresenta. 

Assinam este documento os 
seguintes jornalistas, divulgadores 
científicos e cientistas : www.redecom-
ciencia.org
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De expressão dentro e 
movimento afora, o 
meio vivente é, em 
mixórdia, o camuflado 
vociferante e o rebento 

erótico aos entres solares da América 
Latina. O cotidiano, ao mesmo enlace 
que se mostra à ordem expressiva e não 
sistemática dos mundos – os corpos 
naturais que se emaranham aos flui-
dos-acontecimentos da rotina –, camu-
fla-se em tonal gradação explosiva, à 
inversão quase ordenada: do amalga-
mado adentro e o expressivo afora. É 
cromático aos sentidos: o cotidiano é 
o rosto gestual da cultura. 
Entoa ao fundo a voz da questão:

 – A relação com a cultura; só 
se da por experimentação cotidiana; 
ela não se da por um encanto; não se 
entende de cultura por estudar ou ler 
muito cultura – não que isso não possa 
ser útil –, mas tem que haver essa rela-
ção entre figuras teóricas e experiên-
cias cotidianas, ainda mais tratando da 
América Latina, que é um continente 
muito difícil pela multiplicidade-varia-
ção e pela rede de conexões que se esta-
beleceram aqui; que é absolutamente 
inédita na história da humanidade.

E por logo, entender a natureza 
ao meio, então, é se entregar à cultura. 
Será? Difícil ao cidadão latino o enten-
dimento do caso; porém, aos tantos e 
senão todos: é intuitiva a prática, da 
gondola cotidiana à paisagem-do-vivo. 
“...por isso que América Latina é uma 
grande riqueza e um problema”. (Será 
a dificuldade uma grandeza única e 
somente só à cicatrização e o combate 
às polidas supuras da classe média?). E 
aos objetos e seus fatos-carnívoros, os 

corpos arremedam: por outra voz que 
entoa, agora, a Oswald e O Bonde... o:

Transatlântico Mesclado
Dlendlena e esguicha luz
Postretutas e famias sacolejam

É a voz contributiva: o autômato 
e a linguagem se deliciam a carnagem 
do linguageiro comum. A voz... a voz 
que se vem, no já; e espere à explica-
ção dos dizeres, a conversa expositiva, 
o comum estranho, aos tantos nomes: a 
voz nossa e cotidiana. O erro. E se não 
há mais explicações ao errático que ao 
seu contrário, não há brechas, dessas, 
tão faladas. A voz, a voz, a-nós. 

Cotidianos vergos... 
...e os tropeços assíduos, o frege 

dos pássaros e a escancarada janela nos 
rabichos filetados ao sol, dentro a casa, 
à sombra e o tec-tec urbano. Além mais 
o mais-do-aquém, sim, os mínimos 
solares repicam pelos craquelêjos-que-
brantados das míopes manhãs. Metoní-
mia-molar. O metrô em bulício, aqui, 
onde os ferros rebolam mais que as 
gentes, quase, ao apito-iconoclasta e o 
trem-sorumbático, interurbano, muni-
cipal e circular. O banco pichado, o gra-
fismo dos prédios, à palavra suicida do 
cimo alto, e o azedume no rosto; e o 
café-pingado a quanta pinga, aquarte-
lada de som-a-som, à face telemática 
da multidão, focal, a veste em monta 
e o monte-corpogáfico do balbucio-
-gritante; a proa cultural, a cegueira 
transposta, e o signo escuro de todos os 
dias. As pedras em sacolejo às ruas se 
abraçam e os braçados à guirlanda em 
porteira de bar-bebem amenos o gole-
-a-cana-caiana: o senil fônico férrico 

forma a ferrugem e a batida em galo 
à glote linguista e oclusiva palavra, à 
mole maria, de saia, esvai-se ao traba-
lho. O buzineiro de avenida; alarga-
-se. À alameda sem álamo. Envolto, à 
volta, o azedume do gesto-rosto... e nos 
entre-mares, 

a classe média que “se acostumou 
por uma série de motivos a querer 
copiar o que vem da Europa – e logo – 
se afasta da cultura que ela precisaria 
viver para compreender”...

Emanam ao dialogo corporal, a 
transfiguração evolutiva do tempo e a 
entremez do amarrado natural, a classe 
média e o afeto em nó, o enlace do 
transe em tempo ao tempo em transe. 
Assim, 

As coisas são
As coisas vêm
As coisas são
As coisas

...Percepção passiva-atirada do 
sentido, o afeto em nó-solar: as brechas 
cotidianas, os cheiros esparramados 
das barracas, às comidas, das estrutu-
ras no entre-ver, o dêitico tempo das 
aflições pacientes, arquitetônicas, e o 
respingo ao centro e o remonte à mar-
gem. Linguageiras. São (às) brechas 
cotidianas: 

– O que não quer dizer que a 
classe média não possa ser lugar de 
criação a partir da cultura, vide a 
bossa nova; que era algo... um modo de 
música formulada por figuras em parte 
da classe média, mas também que se 
abasteceram de muita coisa que tinham 
sido feitas pelo samba, que não era um 
ritmo de classe média. 

Das experimentações cotidianas à tecnologia mestiça 
(Texto entrevista, Amálio pinheiro - 29/04/2018)

VITO ANTONIO ANTICO WIRGUES

DAS EXPERIMENTAÇÕES COTIDIANAS À DAS EXPERIMENTAÇÕES COTIDIANAS À 
TECNOLOGIA MESTIÇATECNOLOGIA MESTIÇA

A cultura se trepa aos vivos ciclos, 
o efeito re-verberativo, logo, retumba: a 
prática cultural é maior que o discurso. 
O grunhido, então, mescla-se a língua, 
a fonética e as folhagens culturais se 
permeiam: é “a presença muito grande 
da natureza em todas as linguagens por 
aqui, desde linguagens arquitetônicas 
até poéticas, que tem a presença da 
natureza, não apenas no conteúdo, mas 
nos mínimos elementos significantes.”. 

O micro aqui se perfila em ciclo 
diferencial ao significado, ante a mar-
gem, o conteúdo é refeito pela lingua-
gem aliterante, o antropofágico acome-
te-se ao paradoxo da anorexia, logo, a 
tradução e a paisagem repetem o ciclo 
em oximoro expansivo-constante. Com 
isso, ao armamento ideológico, a classe 
média, em longitude ao pensamento, 
estranha esse paradoxo quando o reco-
nhece: o corpo ao meio torna-se dis-
tante e identitário.

É possível, então, uma tecnologia 
mestiça, devido ao histórico cientifico 
europeu, em representação aos latinos 
trópicos? Pois, em andadura, de um 
lado, a tecnologia em binarismo; ao 
outro, a viva cultura em ativo circu-
lante. A voz caminha ao singular...

Primeiro ao esclarecimento: 
deve-se saber que a tecnologia 

não é só a de agora; um machado era 
uma tecnologia, criada por um homem 
pré-histórico. Tem gente que quando 
se fala em tecnologia imagina coi-
sas ligadas apenas ao mundo técnico 
telemático... 

Não.
Vai do transatlântico senso à 

primogenitura corporal, da supressão 
natural tecnológica à dança elástica 

mestiça. Arremata: 
- O mundo artesanal produz 

tecnologia. 
E as brenhas cotidianas, no 

inconcluso à tecnologia, são esponjo-
sas as relações factuais, à expressão dos 
objetos – vide, a linguagem. Artesania 
tecnológica do ser citadino-ser-natu-
reza-viva-explosão do ser cidadão: é 
a cultura em trepadeira, em inventivo 
conceito à América latina. “Isso faz 
com que haja uma natureza enroscada, 
e não apenas ela visivelmente aparece – 
digamos uma trepadeira subindo pelas 
paredes de uma casa; isso é uma coisa 
óbvia e com maior dificuldade pode 
se fazer isso até na groelandia –, então 
por isso estou dizendo, não é somente 
uma coisa de conteúdo e de uma visu-
alidade explícita, mas ela se da nos 
micro elementos.”

E a voz retorna: 
- Em que medida os modos de 

escrever poesia, fazer arquitetura... e os 
modos de dizer, amar e beijar podem 
se modificar, tendo em vista as con-
tribuições dessas tecnologias? Esta é a 
pergunta. 

“Então, é inserir as energias que 
as novas tecnologias desencadeiam 
no corpo da sociedade, por todas as 
linguagens que ela pratica.”. Os afetos 
sórdidos, em densidade, fluem ao sis-
tema por fora, sempre à margem. Em 
momento à Carmen Miranda, a canto-
ria: “E o violão deixou o morro e ficou 
pela cidade, onde o samba não se faz”, 
em demonstração sígnica da imobili-
dade gestual da hegemonia, e assim, 
como cabe ao exemplo: a tecnologia em 
seu serviço atuante. E assim o bonde 
retorna ao alimento alegre:

– Ele era usado como salão de 
baile no carnaval. Carregava as pessoas 
fantasiadas, veja ai às possibilidades 
tecnológicas do bonde, que para época 
não eram pequenas: conduzir com mais 
rapidez várias pessoas de um lugar para 
o outro; eram usados para promover 
as relações de alegria. O bonde serviu 
muito então a uma sociedade mestiça, 
colocou gente muito diferente pela 
primeira vez dentro de um veículo 
que juntava e criava novas relações ali 
dentro. Veja como a tecnologia poderia 
desencadear vetores de novas relações 
e traduções de linguagens da cultura e 
da sociedade. Isso pode ser feito com 
trens, automóveis, navios... 

E as vozes que se misturam: 
reverbera o feminino tonante de Mara, 
de corpo presente à mesa; recorda a 
orientanda de Amálio: 

Como um transporte coletivo. 
E se vai-à-voz, corpo-que-já-vem; 

sabe-se, novamente:
– E de que modo você consegue 

usar um carro sem a finalidade em que 
ele foi construído. Pois a construção já 
é uma construção teórica do dualismo, 
da modernidade; já está dado.

“... sim, e como isso apenas não 
seria possível, digamos aumentar o uso 
de espaço coletivo. Não vamos imagi-
nar uma sociedade que de repente dei-
xaria os poderosos bonzinhos e colo-
cariam os seus ônibus que rendem e 
valem a fortuna que tem, de trens e 
aviões, para o uso público; mas se pode 
– e poderia haver – uma reviravolta 
no sentido de que lentamente fosse 
aumentando o uso... o uso, digamos, 
de alegria desses instrumentos.”



22 23

DIA MUNDIAL DA DIA MUNDIAL DA 
EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

SE A EDUCAÇÃO SOZINHA SE A EDUCAÇÃO SOZINHA 

NÃO TRANSFORMA A SOCIEDADE, NÃO TRANSFORMA A SOCIEDADE, 

SEM ELA TAMPOUCO A SOCIEDADE MUDASEM ELA TAMPOUCO A SOCIEDADE MUDA..

Paulo FreirePaulo Freire
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A era da 4ª revolução 
industrial, indústria 4.0 
ou era do silício caracte-
riza-se, sobretudo, pela 
utilização da inteligência 

artificial em todos os setores de nossas 
vidas, com o aumento da intensidade 
de interconexões técnicas de todas as 
espécies, ocorrendo a aceleração do 
tempo. A linguagem escrita é substi-
tuída pela linguagem ciberoral, ocor-
rendo o perigo da perda da autopoiese, 
e, portanto, da substituição dos seres 
humanos por máquinas e robôs, muito 
mais eficientes e rápidos. Época da bio-
política digital, do fim do humanismo 
(Achille Mbembe) e do estado suici-
dário (Vladimir Safatle), da hipermo-
dernidade e do transumanismo. Uma 
nova forma de soberania surge, sendo 
inútil a soberania baseada na manu-
tenção das fronteiras entre os países. 
O soberano agora é aquele que dispõe 
de dados (Byung-Chul Han). Em tenta-
tiva de nos livrar da velhice e da morte, 
nos esquecemos de que sequer sabemos 
viver e morrer. Buscamos com isso a 
perfeição, mais beleza e mais juven-
tude, e justamente a fragilidade do 
nosso ser humano irá desaparecendo, e 
com isso justamente o que nos tornava 

capazes das maiores maravilhas e dos 
piores horrores?

BIOPOLÍTICA DIGITAL E A 
UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NO CONTROLE DE 
PANDEMIAS

Vivemos na sociedade da infor-
mação, com excesso de informações e 
redução ou impossibilidade da comu-
nicação e da utilização, até mesmo na 
esfera pública, de fake News, ausên-
cia de transparência em Orçamentos 
Públicos e insuficiência de tal transpa-
rência sem um efetivo direito à expli-
cação ou direito à informação efetivo, 
em específico quando se trata de dados 
pessoais; acreditamos em imagens 
técnicas (Vilém Flusser) que se afas-
tam dos conceitos e da realidade, sem 
enxergar tal distanciamento. Distancia-
mo-nos de nós mesmos, em um labi-
rinto em rota de colisão, deslocando do 
chão em busca do etéreo, em busca da 
liberdade sem limites, mas não temos 
mais como pousar, presos que estamos 
na pós-história e em prisões virtuais e 
digitais.

O corpo e a subjetividade, na 
sociedade digital pautada no controle 

microprotético e midiático-cibernético 
principalmente, são regulados por um 
conjunto de tecnologias biomolecu-
lares, microprotéticas, digitais e de 
transmissão de informação. Surgem 
novas subjetividades digitalizadas e 
cada vez mais performáticas e super-
ficiais, pois a empatia vai se perdendo 
a cada geração, a linguagem escrita vai 
se transformando em oralidade ciber-
nética, e se distanciam o signo e o sig-
nificante.Trata-se da era do “phylum 
maquínico”, termo forjado por Gilles 
Deleuze e Felix Guattari, mencionando 
o silício no agenciamento contemporâ-
neo homem-natureza. 

Somos dominados por conceitos 
alienantes e imagens técnicas que nos 
subjugam, pois nos fazem crer ainda 
mais serem a realidade, quando na 
verdade se distanciam ainda mais do 
que os conceitos. Representando assim 
como a abstração matemática um fim 
em si mesmo, e nos ajudando a cair 
na armadilha de estarmos presos no 
domínio técnico dos aparelhos, sem 
perceber. E. Husserl, em sua doutrina 
do conceito, entende que a represen-
tação própria e direta de um objeto 
somente seria alcançada pela intuição, 
enquanto que o conceito limitar-se-ia 
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a fornecer uma representação impró-
pria, simbólica ou mediante símbolos, 
possuindo sempre um caráter inten-
cional. Intencionar é tender por meio 
de conteúdos dados à consciência a 
outros conteúdos que não são dados. 
A questão da produção de “conheci-
mento” por meio da inteligência arti-
ficial, em uma forma de cálculo, traz 
a problemática da perigosa alienação 
na técnica trabalhada por Husserl, 
em seus textos reunidos sob a rubrica 
“Crise das Ciências (e Humanidade) 
Europeia(s)”, do final de seu percurso 
filosófico, já que há a construção de 
um universo simbólico apartado das 
evidências da intuição sensível, a qual 
está impossibilitada de ser produzida 
por uma máquina. A ciência se descola 
do mundo da vida, do mundo vivido, 
da vivência mundana, e logo, de nós 
seres humanos.

A modernidade e a ciência, 
saber característico da modernidade, 
valorizam apenas a causa formal, em 
detrimento da causa material, con-
trapondo-se à doutrina das causas, 
fundamento de toda ciência com base 
em Aristóteles, sendo tal fundamento 
a base do domínio científico, desde a 
revolução copernicana, com Galileu 

Galilei, resumindo-se a se falar em 
causa eficiente, tal como antes fora 
preconizada pela teologia da onipo-
tência divina dos franciscanos, com 
Guilherme de Ockham à frente, na 
Baixa Idade Média. Com isso ocorre 
o distanciamento dos fundamentos 
do saber antigo e medieval, de cunho 
aristotélico. Não distinguimos mais 
o que é forma e matéria, eficiência e 
finalidade, estando todas reduzidas a 
uma só causa, a causa formal. Para ter 
acesso ao conhecimento e o poder de 
dominar as coisas e assim influenciar 
o curso do universo, tem-se que adotar 
uma postura que não é mais a clássica, 
antiga ou medieval, objetiva, de exis-
tir uma ordem objetiva com sentido, 
com uma causa final, a causa final que 
só Deus saberia e não cabe especular, 
segundo aquela teologia franciscana, 
antes referida. Só podemos saber o 
como, a causa eficiente. A causa efi-
ciente que permanece apenas como 
única na modernidade é aquela que 
leva ao formalismo, já prenunciada na 
solução dada pelo grande antecessor 
de Ockham, o também franciscano J. 
Duns Scot, à questão dos universais: 
a distinção formal. Antigamente, por-
tanto, o objetivo da ciência não era um 

objetivo econômico, utilitário como 
vem a se transformar após Newton, 
diverso do que era postulado pela 
alquimia. Já na década de 1930, em 
seus estudos sobre o que podemos qua-
lificar “Crise da civilização europeia”, 
antes referidos, Husserl, repensando as 
matrizes europeias sob o impacto da 
Grande Guerra, que se tornaria, depois 
da II, a I Guerra Mundial, ou seja, con-
denando o modo ocidental de estudar 
a realidade, ressaltando esta caracterís-
tica moderna de intervir na realidade. 

O mais recente uso da inteli-
gência artificial refere-se ao controle 
da pandemia do Coronavírus, quanto 
ao cumprimento pela população de 
medidas de quarentena, bem como ao 
monitoramento do surto e à aceleração 
de testes de medicamentos, envolvendo 
a área da vigilância global de doenças, 
com destaque para a empresa Nor-
theastern University. Em 31.03.2019, 
a empresa canadense Blue-Dot, utili-
zando-se de IA para revisar mídias e 
redes sociais, detectou a propagação de 
uma doença incomum na China, em 
Wuhan, antes das primeiras manifes-
tações da ONU e da OMS. Diversos 
países, tais como China, Coreia do Sul 
e EUA  conseguem antecipar possíveis 



26 27

áreas de contaminação utilizando-se 
da IA (aplicativo Private KIT), que se 
utiliza da  localização de smartpho-
nes para verificar se as pessoas estão 
seguindo as diretrizes governamentais 
no tocante à quarentena e ao isola-
mento social. Um algoritmo desenvol-
vido pela empresa Alibaba consegue 
diagnosticar em 20 segundos e com 
96% de acurácia se um paciente estaria 
infectado ou não, utilizando-se de ima-
gens de tomografias computadorizadas, 
bem como prever onde estarão novos 
doentes pela análise de compras de pas-
sagens aéreas. A empresa sul-coreana 
Seegene utilizando-se de inteligência 
artificial criou em semanas um kit de 
teste para identificar a contaminação 
do novo vírus. Tal controle é facilitado 
em países como a China onde se utiliza 
de reconhecimento facial para o paga-
mento de diversos serviços e transações 
financeiras, denominando o método 
de smile to pay, bastando sorrir diante 
de máquinas que irão reconhecer seu 
rosto e o vincular a sua carteira de 
identidade digital. 

A Europa prevê a utilização do 
rastreamento Pan-Europeu de proxi-
midade e preservação da privacidade 
(PEPP=PT) por meio da utilização de 
smartphones para o monitoramento da 
propagação do vírus e o cumprimento 
de ordens de quarentena.

No Brasil, a USP criou a plata-
forma digital “Coronabr” onde um 
enfermeiro virtual ajuda a identificar 
se a pessoa precisa ir a um posto de 
saúde ou não. Algumas startups uti-
lizam-se de inteligência artificial, por 
exemplo, com a utilização de um robô 

para auferir a temperatura corporal de 
pessoas com suspeita de coronavírus, 
com maior precisão do que se tal tra-
balho fosse realizado por um humano 
e com menores riscos de mais propa-
gação no contágio. As operadoras de 
telecomunicação estão atuando em 
conjunto com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), afirmando a preservação do 
anonimato dos clientes, sem, contudo, 
disponibilizar informações suficientes 
para se comprovar tal alegação, ferindo 
com isso o princípio constitucional da 
transparência e o princípio constitu-
cional da publicidade. Rio de Janeiro e 
Recife já divulgaram a parceria quanto 
ao mapeamento de dados de geoloca-
lização, sendo destacado pela Prefei-
tura de Recife o compromisso com a 
“privacy by design”, ou seja, de que os 
dados pessoais coletados serão manti-
dos anônimos, condicionando sua utili-
zação ao consentimento livre, expresso 
e informado dos usuários. O governo 
de São Paulo, utilizando-se de dados 
de celulares para fins de controle do 
cumprimento da quarentena, criando o 
sistema de monitoramento inteligente, 
denominado “SIMI-SP”, com a parceria 
de operadoras de telefone Vivo, Claro, 
Oi e Tim, contudo, sem qualquer con-
sentimento ou permissão pelos usu-
ários. Tal sistema permite o envio de 
mensagens de alerta para regiões com 
maior incidência da COVID-19; com 
o SIMI-SP o Governo poderá consul-
tar informações georreferenciadas de 
mobilidade urbana em tempo real, e 
informa que, para garantir a privaci-
dade, o monitoramento será coletado 

em conglomerados a partir de 30 mil 
pessoas. De acordo com a análise 
estratégica divulgada em 08.04.2020, 
o índice estadual era de apenas 49% e 
na capital de 51%, bem abaixo de paí-
ses que aplicaram a quarentena cujos 
índices ficam em torno de 70% e 80%.

Em artigo publicado no site do 
Jornal Estadão (https://politica.esta-
dao.com.br/blogs/fausto-macedo/
covid-19-como-promover-a-saude-
-publica-e-proteger-a-privacidade/), 
Ricardo Campos, Juliana Abrusio e 
Juliano Maranhão destacam a diferença 
na utilização de aplicativos utilizados 
no programa de monitoramento do 
cidadão desenvolvidos na Áustria e 
Alemanha, com destaque para os apli-
cativos dos Institutos Robert Koch 
(RKI) e Heinrich Hertz (HHI) da Ale-
manha em comparação com aqueles 
de Singapura e China, já que aqueles 
permitiriam que os dados pessoais per-
maneçam anônimos e encriptados, não 
sendo criados perfis de movimentos de 
cidadãos, possibilitando o mapeamento 
de cadeias de infectados decorrentes da 
proximidade com um anterior infec-
tado. Em suas palavras: “não se moni-
tora indivíduos, apenas são mapeadas 
relações e contatos; (...) “esta é a dife-
rença fundamental para os aplicativos 
provenientes da Ásia, que também 
registram a localização de um utiliza-
dor e enviam todo o pacote de dados 
para as agências governamentais”. Res-
saltam, outrossim, a importância do 
respeito aos direitos fundamentais dos 
cidadãos, sob pena da crise sanitária 
se tornar uma crise democrática, e o 
prenúncio do um estado de exceção.

Com a utilização da IA no con-
trole da pandemia do coronavírus esta 
seria responsável pela escolha de quais 
casos seriam prioritários ou não para o 
uso de aparelhos de ventilação pulmo-
nar, sendo questionáveis os métodos de 
escolha de qual ser humano, diante da 
impossibilidade de se atender a todos, 
deverá sobreviver, e quem deverá ser 
sacrificado, já que todos possuem a 
mesma dignidade humana e o direito 
humano à respiração para viver. A 
crise sanitária é indissociável da dis-
cussão de questões eminentemente 
éticas, em especial no tocante à tria-
gem e ao momento apropriado para 
a suspensão do confinamento social. 
Tal crise se relaciona com a crise eco-
lógica e somente poderá ser resolvida 
com a realização de reformas estrutu-
rais imprescindíveis, como o aumento 
da proteção ambiental, a redução do 
aquecimento global, a proteção da 
Amazônia, a reorganização da econo-
mia global de forma independente dos 
mecanismos de mercado, a melhora 
da condição de vida da população em 
estado de vulnerabilidade, a redução do 
consumismo desenfreado, e a criação e 
impostos realmente progressivos, e do 
imposto sobre grandes fortunas, one-
rando mais os que dispõem de maior 
riqueza tributária, em razão do princí-
pio da progressividade e em respeito à 
Constituição Federal de 1988.

Habermas, no artigo Fios do 
tempo. Precisamos agir como o saber 
explícito do nosso não saber (publicado 
no site Ateliê de humanidades e no Le 
monde, de 11.04.2020), ressalta a ques-
tão ética acerca da escolha trágica, a ser 

realizada pelo médico ou por meio da 
inteligência artificial, entre uma vida 
e outra, nascendo a tentação de se 
violar o princípio da igualdade estrita 
de tratamento, favorecendo os mais 
jovens em detrimento dos mais ido-
sos, afirmando que não podemos nos 
socorrer de fundamentos utilitaristas 
e lógicas utilitaristas de cálculo. Res-
salta, outrossim, que a restrição de um 
grande número de importantes direitos 
à liberdade jamais poderá perdurar no 
tempo, devendo haver uma duração 
muito determinada. Preocupa ao autor 
da teoria do discurso, com livro impor-
tante e muito conhecido também sobre 
Direito (intitulado “Direito e Democra-
cia”, na edição brasileira), certamente, 
a falta de legislação para respaldar as 
medidas restritivas de direitos funda-
mentais, como a liberdade, apesar de 
necessárias, logo, proporcionais, e bem 
aceitas pela população, dando ensejo ao 
que um jurista alemão, Carsten Bäcker, 
já qualificou como “estado de exceção 
discursivo” (cf. https://verfassungsblog.
de/corona-in-karlsruhe/).

Nem sempre a opção pelo prin-
cípio da maior eficácia seria a melhor 
abordagem em se tratando de direitos 
humanos e fundamentais, como tam-
bém em termos humanitários, sendo 
que em um Estado Democrático de 
Direito jamais um interesse econômico 
poderá se sobrepor a vidas humanas, 
que este mesmo interesse econômico 
visa manter e preservar.

Neste sentido, Byung-Chul Han 
(O coronavírus de hoje e o mundo de 
amanhã, El pais) entende que os países 
asiáticos estão lidando melhor com tal 

crise do que o Ocidente, já que traba-
lham com dados e máscaras. Estados 
asiáticos como Japão, Coreia, China, 
Hong Kong, Taiwan e Singapura pos-
suem uma mentalidade coletivista e 
respeitosa à autoridade, de inspiração 
confucionista, o que facilita a obe-
diência pela população, apostando, 
sobretudo na vigilância digital (big 
data), sem qualquer quase consciên-
cia crítica diante de tal vigilância. Na 
China não existe nenhum momento da 
vida social que não esteja submetido à 
observação, ocorrendo uma irrestrita 
troca de dados entre os fornecedores 
da Internet e de telefonia celular e as 
autoridades, e quase não se fala em 
proteção de dados. Há 200 milhões de 
câmeras com reconhecimento facial, 
dotadas de inteligência artificial por 
todas as ruas, capturando a imagem 
e medindo a temperatura corporal. 
Taiwan e Coreia seguem a mesma dinâ-
mica da biopolítica digital, uma nova 
forma de soberania. 

Diversos filósofos e pensadores 
apontam para a desproporção nos 
métodos utilizados até o momento, 
mesmo em caso já confirmado de 
pandemia como a do coronavírus, o 
que se verifica, em especial, no caso 
da China e Índia, havendo notícias 
e imagens da utilização de violência 
física por parte dos policiais contra 
pessoas que circulavam pelas ruas deste 
último país. Byung-Chul Han destaca 
também a reação desproporcional e 
desmedida do pânico desatado pela 
nova pandemia, sendo esta uma rea-
ção imunitária social e global face ao 
novo inimigo, desdobramento daquela 
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crise automunitária que já temos anun-
ciado desde há tempos, como na tese de 
filosofia do direito que defendemos em 
2017 na Università del Salento (Itália), 
intitulada “Princípio da Proporciona-
lidade como resposta à Crise Autoimu-
nitária do Direito”, em 2017, desenvol-
vendo ideias avançadas em congressos 
e publicações desde a década anterior 
por Willis Santiago Guerra Filho, em 
diversas ocasiões, no Brasil e também, 
com anterioridade, no exterior. Outro 
motivo para o pânico é a digitalização 
por eliminar a realidade, suprimindo 
a negatividade da resistência, surgindo 
uma apatia frente à realidade.

Na era da biopolítica digital o 
conhecimento é definido como conhe-
cimento para o mercado, sendo este o 
mecanismo principal de validação da 
verdade. Os mercados se transformam 
cada vez mais em estruturas e tecnolo-
gias algorítmicas, considerando como o 
único conhecimento útil o algorítmico, 
donde a conclusão de Byung-Chul 
Han, de que agora o soberano é aquele 
que dispõe de (e sobre os) dados. 

O estado de exceção, como é bem 
notório, foi trabalhado em diversos 
livros pelo filósofo italiano G. Agam-
ben, o qual em dois recentes artigos, 
La invención de uma epidemia e Con-
tagio (publicados respectivamente em 
11.03.2020 e em 26.02.2020, livro “Sopa 
de Wuhan”, editorial ASPO, 2020) asso-
cia tal questão à atual pandemia do 
coronavírus, por terem sido adotadas 
medidas excepcionais de emergência 
pelo governo italiano, trazendo ele 
também um alerta acerca da possível 
desproporcionalidade das medidas 
tomadas, afirmando a presença mais 
clara do que nunca de que vivemos em 
um estado de exceção generalizado. Em 
outro artigo, o mesmo pensador afirma 
novamente: “É perigoso aceitar qual-
quer limitação da liberdade em nome 
da segurança (Jornal La Repubblica, 
24.11.2015), típico dos estados de exce-
ção que não seriam estados de direito, 
mas um estado de controles cada vez 
mais generalizados”. Em tal estado, o 
pacto social se altera, cria-se um pânico 
generalizado e em face de tal situação 
de stress permanente as pessoas aca-
bam cedendo facilmente sua liberdade 
sem qualquer limite.

A utilização da inteligência 

artificial no combate a pandemias, bem 
como a determinação de quarentena e 
isolamento social de forma obrigató-
ria envolvem necessariamente a análise 
do conflito de direitos fundamentais. 
Recente resolução 1-2020 da CIDH - 
Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos denominada “Pandemia y 
derechos humanos em las Américas” 
de 10.04.2020 destaca o princípio da 
proporcionalidade como forma de 
evitar a generalização de um estado 
de exceção em tempos de pandemia, 
ressalvando sua limitação temporal e 
a obrigatoriedade de observância do 
princípio da proporcionalidade em 
seus três sub-princípios, proporciona-
lidade em sentido estrito, adequação e 
necessidade (item 21). Também enfa-
tiza que o estado de exceção cumpra e 
respeite os direitos humanos (item 20).

Ocorre aqui uma contradição ou 
paradoxo, pois o estado de exceção se 
caracteriza justamente por ser contrá-
rio ao Estado de direito, onde se res-
peitam os direitos humanos e direitos 
fundamentais, em especial por parte do 
Estado, ocorrendo o inverso no estado 
de exceção, como já bem demonstrou 
a história. O importante é nos asse-
gurarmos da limitação no tempo de 
eventual concretização do estado de 
exceção e das limitações necessárias 
quando da suspensão ou restrição de 
direitos fundamentais, com base nos 
três subprincípios da proporcionali-
dade, em especial tendo-se em vista 
o princípio da proporcionalidade em 
sentido estrito, que em nosso entender, 
alinhado com aquele de Willis Santiago 
Guerra Filho, diverso de autores que 
se consagraram tratando do assunto, 
como Robert Alexy, determinaria que 
tal limitação ou restrição jamais possa 
ocorrer, não importa o quanto resulte 
em benefício para outro princípio ou 
direito fundamental, a ponto de ferir 
o núcleo essencial de todo direito fun-
damental e, porque não dizer, de todo 
verdadeiro Estado Democrático de 
Direito, a saber, a dignidade humana. 
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Era o equinócio de outono 
do ano de 1521 de Nosso 
Senhor. Propositadamente, 
desviei-me do caminho de 
Santiago de Compostela e 

rumei mais para o norte, em busca do 
Douro castelhano e de suas belas para-
gens, de suas lagoas e fontes escuras e 
dos olmos centenários de sua mata 
ciliar. Santiago de Compostela me espe-
raria até o inverno.

O vento, que me dera trégua nos 
momentos mais difíceis da escalada do 
monte Urbião, fustigava-me novamente 
as faces, já rubras de frio. O corpo can-
sado reclamava um quarto aquecido, 
um cobertor e um bom vinho, para 
retirar-me de vez as derradeiras forças 
e dar-me de beber um sono profundo. 
Caminhava a longo passo de Sória, e, 
nessas veredas montanhosas, o vento 
cortante do outono obriga os viajantes 
a procurar pouso antes do cair da noite.

A montante do velho Douro, um 
maciço íngreme avançava ao norte e, 
algumas milhas depois de Covaleda, 
regatos ruidosos emulavam com rou-
xinóis que se agasalhavam em robustos 
choupos, nos quais as folhas precoce-
mente caducas, amarelecidas, ainda 
resistiam ao vento.

O caminho de Vinuesa, em dire-
ção ao norte, apresentara-se extrema-
mente perigoso, repleto de assassinos 
e salteadores, de sorte que busquei 
as sendas a noroeste da serra, onde 
Duruelo assomaria mais segura, prote-
gida por São Miguel Arcanjo. Ainda rio 
acima, uma alameda e alguns salguei-
ros e cerejeiras se empertigavam entre 

as rochas escarpadas, quase retilíneas, 
uma das quais, de cujo cimo e sobre 
cujo rosto despencava uma densa cas-
cata, de tão alinhada, parecia que fora 
esculpida pelo cinzel de algum deus 
pagão. Andorinhas, em revoada, ini-
ciavam sua longa marcha para o sul.

Vencera as sendas tortuosas até 
Duruelo e, naquele sítio conhecido 
pelas famosas rochas de Castroviejo, 
onde vira uma imensa pedra calcária 
em forma de punho, ou de coração, o 
sinal de que rumava no caminho certo 
até a Serra do Urbião, rezei, solitário, 
na Igreja de São Miguel Arcanjo, con-
templando o Santo Cristo das Maravi-
lhas, pedindo-lhe bênção e proteção. 
De nave única e abside em arco, com 
a abóbada sobre capitéis pingentes, 
em oito partes dividida e na qual oito 
pequenos óculos de tamanhos irre-
gulares circundam o maior deles no 
centro da cúpula, todos encravados 
numa grande estrela-do-mar, através 
dos quais uma luz filtrada apazigua 
os ânimos de qualquer cristão que lhe 
cruze o transepto, a Igreja ergue-se 
sobre uma pequena colina de pedras 
roliças, embaixo das quais se diz existir 
uma antiga necrópole.

Adiante, seguindo a rota do 
Douro, conduzido pelos regatos que 
desciam a montanha, pude vislum-
brar uma floresta de pinheiros silves-
tres, que se perdia na amplidão dos 
penhascos, e apreciar as águas de uma 
cascata que descia voluptuosamente 
à entrada da chamada Cueva Serena, 
enorme fenda na rocha que se asseme-
lha a uma bocarra entreaberta.

Caminhei durante horas, quando, 
exausto, parei às margens de um regato. 
Descansei alguns minutos, molhei o 
rosto com a água gélida que descia 
mansamente por entre as rochas e dei-
xei na boca, por um instante, para que 
fosse aquecida antes de engolir, uma 
porção do líquido que já fora gelo de 
um dos glaciares da montanha, em 
torno dos quais, como ciclopes, cumes 
pontiagudos guardam as fontes sagra-
das do Urbião, mas não sem me dar 
conta de que teria de prosseguir a esca-
lada até o topo do monte.

A noite se precipitava, e já me 
preocupava o fato de não recordar 
a localização exata de uma estala-
gem nas proximidades. Havia muito 
tempo, estivera nas fontes do Douro, 
no cimo do monte Urbião, todavia me 
custava recordar precisamente em que 
hospedaria repousara. Apressei-me, 
seguindo o caminho do monte e lade-
ando o Douro e seus arroios. Uma hora 
depois, em meio a um pequeno bosque 
de faias, perto das penhas brancas do 
monte, deparei com uma estalagem à 
entrada de uma floresta de pinheiros, 
situada num altiplano.

Bati fortemente à porta da velha 
construção de pedra, auxiliado pelo 
peso da espessa aldraba. Na fachada, 
esculpido na rocha, havia o ano de sua 
fundação e pequenos entalhes numa 
madeira encravada no frontão, desgas-
tada pelo tempo. Em meu socorro, veio 
de dentro da estalagem uma blasfêmia 
tipicamente castelhana, seguida de pas-
sos lentos e do ranger metálico de um 
pesado molho de chaves. Pouco depois, 

“- Algum viajante – lembrou o poeta Abdalmalik – 
fala sobre uma árvore cujo fruto são pássaros verdes.”
(A busca de Averróis, de Jorge Luís Borges)

JESSÉ DE ANDRADE ALEXANDRIA

ao roçar de uma trava, seguiu-se um 
forte estalo.

A porta abriu-se, e atendeu-me 
um velho muito gordo, cabeça enorme 
e calva, que, de chofre, sem nenhuma 
mesura, me perguntou o que me levava 
àquelas paragens num frio crepúsculo 
outonal. Antes de dar-lhe qualquer 
explicação, pedi-lhe que me cedesse um 
lugar qualquer para repousar apenas 
por uma noite, pois continuaria meu 
percurso no dia seguinte, aos primeiros 
raios da aurora. Acrescentei, com a fir-
meza que a necessidade exige dos espí-
ritos nobres, que não tinha nem ouro 
nem prata, nem qualquer dádiva que 
lhe pudesse oferecer, a não ser minha 
gratidão cristã e alguns momentos 
prazerosos que minha arte lhe pode-
ria proporcionar naquela fria noite de 
outono, que se avizinhava. O velho deu 
de ombros, rosnou algo incompreen-
sível e me disse que, naquele sítio dis-
tante do Reino de Castela, os andari-
lhos não eram sua melhor companhia, 
seja porque nada de valor lhe podiam 
oferecer, seja porque, quando seguiam 
viagem, nunca carregavam consigo a 
mesma quantidade de pulgas com que 
haviam chegado. Afirmou, ainda, que 
os nobres que costumam praticar a caça 
ao javali naqueles bosques sorianos, no 
sopé do Urbião, presenteavam-no com 
algumas moedas de ouro (“rex et regina 
castile”, enfatizou), a melhor gratidão 
que se podia oferecer a quem lhes dava 
repouso, comida e bebida. Quanto às 
prendas com que os viajantes cos-
tumavam perturbar-lhe o sossego, o 
estalajadeiro opôs que eram como os 

tributos reais: só agradavam aos espí-
ritos ociosos, porque lhes compravam 
a preguiça.

- Ócio e negócio têm suas pecu-
liaridades nesses lugares remotos, 
andarilho – ressaltou.

- Mas esses caçadores, meu 
senhor, também lhe deixam as pulgas 
de seus lebréus, e estes levam as deixa-
das pelos viajantes – zombei do aze-
dume do velho.

O estalajadeiro me perguntou, 
mal eu acabara de pronunciar a última 
palavra e sem considerar o que lhe 
havia dito, o que eu levava nos dois 
surrões velhos.

- Minha música, senhor: flauta, 
viola, alaúde e rabeca - disse-lhe com 
indistinto orgulho.

- Que tipo de jogral vossa mercê 
é: goliardo, histrião? Por que se des-
garrou da farândola? - indagou. - Bem 
provável que vossa mercê siga um 
grupo de pedintes maltrapilhos.

Objetei que era um trovador, que 
me chamava Juan Ponce, que tocara na 
Corte de Isabel de Castela e que her-
dara de meus antepassados o gosto pela 
arte da música, um dos quais se havia 
apresentado nos salões de Afonso X, o 
Sábio, de Castela e Leão.

- Como vossa mercê bem 
observa, ando sozinho pelos caminhos 
cristãos, antes romanos, destas monta-
nhas sorianas.

O velho riu, mostrando os dentes 
enegrecidos:

- E além de tudo fabulista! Tro-
vadores da Corte não caminham 
por estas terras, vestindo andrajos e 

carregando dois surrões puídos, anda-
rilho – rebateu.

Nada respondi; tirei do bisaco a 
viola, apoiei-a e, ao dedilhar suave as 
cordas, cantei os versos de “Longe se 
ponha o sol”:

Longe se ponha o sol
Onde eu tenha o amor.
Lá, o ocaso chegasse
De meus amores viesse
Antes que eu morresse
Com toda esta dor.
Longe se ponha o sol
Onde eu tenha o amor.
Lá, o sol desvanecesse
e o meu amor encontrasse
antes que findasse
Com este rancor.  1 e  2

O velho ficou algum tempo em 
silêncio, lábios entreabertos e olhos 
pasmados. Como nada dissesse, per-
guntei-lhe se conhecia aqueles versos 
de minha autoria.

- Reconheço um trovador pela 
virtuosidade com que executa a música, 
senhor. Peço desculpas a vossa mercê. É 
que seus trajes não revelam a condição 
de quem fora nobre na Corte de Castela 
e Leão. Chamo-me Gonçalo de Domas. 
Tenho um quarto que pode abrigá-lo. 
Não é grande coisa, mas tem 

 1. Allá se me ponga el sol, de Juan 
Ponce (Cancionero Musical del Palacio, nº 
CCCCXXXI).

 2.  La Conquista de Granada – Música 
Antigua, Eduardo Paniagua (https://www.you-
tube.com/watch?v=B4UniC0xA8M).

A VIAGEM DE JUAN PONCEA VIAGEM DE JUAN PONCE
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água quente e uma cama com um bom 
cobertor. Posso oferecer-lhe um prato 
de sopa, um bom vinho e pão terno  - 
respondeu o velho pousadeiro.

Agradeci-lhe a hospitalidade e 
disse-lhe que, depois da refeição, pode-
ria mostrar-lhe algumas peças musicais 
que havia colhido nas viagens a Cór-
doba e Granada. Pedi ao estalajadeiro 
que me acompanhasse na refeição, mas 
Gonçalo de Domas meneou a cabeça e 
disse-me que poderia acompanhar-me 
num brinde. Assenti prontamente, afir-
mando que teria gosto em tê-lo como 
conviva.

- Acompanho-o somente no 
vinho - objetou o estalajadeiro -, pois 
minha idade não me permite, depois 
que o sol se põe, o mesmo astro que 
motiva seus versos, nada mais que o 
jejum – mas logo abriu um largo e 
hospitaleiro sorriso, declamando ver-
sos que me eram familiares, como se 
quisesse testar-me:

- Ave, color vini clari, ave, sapor 
sine pari, tua nos inebriari, digneris 
potentia .3 e  4

 3. Ave, color vini clari,/ Ave, sapor sine 
pari/ Tua nos inebriari/ Digneris potentia./ O 
quam felix creatura!/ Quam perduxit vitis pura!/ 
Omnis mensa sit secura/ In tua presentia./ O 
quam placens in colore,/ O quam fragrans in 
odore,/ O quam sapidum in ore,/ Dulce linguis 
vinculum!/ Felix venter quem intrabis/ Felix 
guttur quod rigabis,/  O felix os, quod lababis/ O 
beata labia./ Ergo, vinum collaudemus,/ Potato-
res exaltemus,/ Non potantes confundemus/ In 
aeterna saecula. Amen! Versos goliardescos de 
Juan Ponce, de Ave, color vini clari (Cancioneiro 
Musical del Palacio, nº CCCCXIV).

4.   In vino – Il vino in musica tra XV e 
XVI secolo – La Rossignol (https://www.you-
tube.com/watch?v=1rlNLWS4TNA).

Declamei os versos seguintes 
do poema, para a surpresa do pousa-
deiro, e o fiz lisonjeado pela evocação 
tão apropriada de meu poema mais 
dionisíaco, que escrevi inspirado pela 
emoção de ler, pela primeira vez, o 
Rubaiyat, do hedonista persa Omar 
Khayyam, cujo manuscrito fora tra-
zido da longínqua Constantinopla, 
nomeada Bizâncio pelos antigos, por 
um misterioso viajante de Málaga, de 
origem siciliana, a quem chamavam 
Picazo ou Picasso, ou talvez ainda 
Picanzo, versos cuja tradução coube a 
meu mestre, o também siciliano Lucio 
Marineo Siculo.

Propus um brinde à saúde de 
Gonçalo de Domas na noite outonal, 
aquecida pelo vinho proveniente da 
boa cepa de Valduero, de modo que o 
estalajadeiro elevou sua caneca à altura 
dos olhos, com a mesma intensidade 
com que tinha negado a acolhida 
momentos antes. O vinho valduriense 
não só nos inebriaria, senão também 
nos conciliaria, a nós, dois estranhos, 
provavelmente rivais em outra época 
de menos paz, nos confins das terras 
sagradas de Castela.

Perguntou-me, ainda, o pousa-
deiro, em tom mais gracioso, se não era 
eu a própria personificação de Dionísio, 
que, disfarçado de trovador andrajoso, 
testava-lhe a hospitalidade. Disse-me, 
ainda sorrindo, que mudara de opinião 
sobre mim exatamente por isso, como 
a pressagiar que, de seus velhos cân-
taros de terracota catalã, provenientes 
da balear Eivissa (Lebessos para os 
fenícios, Lebisah para os árabes), na 
Minorca (ilha que Tito Lívio batizara 
e que estivera sob domínio fenício na 
Antiguidade, antes da predominân-
cia romana), vaso em que guardava 

algum vinho ordinário das terras fér-
teis da ribeira do Douro, pudesse bro-
tar, regalo dionisíaco, o indescritível e 
sublime néctar de Falerno. Deixei que 
o velho ranzinza se iludisse com essa 
fantasia, ou que me tentasse iludir, tra-
zida à memória pela libação que nos 
aquecia e irmanava.

- Vinho e amizade aquecem o 
coração – disse-lhe.

O velho pousadeiro, enquanto eu 
saciava a fome e a sede andarilhas, dei-
xou-me por um instante e foi preparar 
o quarto que me acolheria.

***

Depois da refeição, recuperei 
minhas forças, sentindo-me cômodo 
e reconfortado pela bebida. Seguia-me 
a rabeca, quando cantei para o pousa-
deiro os versos de uma cantiga de Santa 
Maria:

Dizei, ó trovadores,
Ao senhor dos senhores,

Por que não louvais?
Se vós trovar sabeis,

Se a Deus haveis,
Por que não louvais?

Ao senhor que dá a vida,
Que esperamos comprida,

Por que não louvais?
Ao que nunca nos mente,
Ao que a nossa dor sente,

Por que não louvais?
A que é mais que boa,

Aquela a que Deus perdoa,
Por que não louvais?
Ao que nos conforte,
Na vida e na morte,
Por que não louvais?

Ao que faz o que morre
Viver, nos socorre,

Por que não louvais?  5  e  6 

Conversávamos e bebíamos o 
bom vinho duriense. O estalajadeiro 
falava-me sobre como havia chegado 
àquele lugar. Contendas familiares e 
a proximidade a um irmão do Conde 
de Medinaceli, de quem este se tor-
nara rival, fizeram com que Gonçalo 
de Domas tivesse sido expulso de 
suas terras e houvesse sido obrigado 
a pagar pesados tributos ao Rei Hen-
rique IV, então soberano de Castela e 
Leão, o que consumira quase toda sua 
herança e haveres. Tais divergências 
entre os nobres de Castela e Leão che-
garam ao seu ponto crítico nas Cortes 
de Ocanha, em 1469, precedidas por 
um breve conflito armado. Gonçalo de 
Domas perdera quase tudo, provavel-
mente acusado de conspiração. Com 
muita dificuldade, adquirira aquelas 
terras de um barão arruinado, mas foi 
proibido, por decreto real, de plantar 
e possuir rebanhos, principalmente os 
merinos oriundos das terras lusitanas.

- Vossa mercê não tem ascen-
dência damascena, bem se vê, ou a cor 
de sua pele me ilude? Ou já esteve em 
Damasco, a milenar Cidade do Jasmim, 
como denota seu sobrenome Domas? 
- indaguei-lhe.

- Não, nunca estive, senhor. Em

 5. Dized’ ai, trobadores (Cantiga 
de Santa María, nº CCLX, recolhida por 
Afonso, X, o Sábio).

6.  Dized’ ai, trobadores – Tre-
sors Moyen-Âge – Schola Cantorum 
Brasiliensis (https://www.youtube.com/
watch?v=vDkWwY3zV2E).

verdade, provenho de Berceo, cidade 
onde um antepassado meu, cujo nome 
por mim foi herdado, fez fama e for-
tuna, versificando e escrevendo sobre 
a vida dos santos. Tenho origem basca, 
algo inescondível como a tosse e o 
amor, mas, desde tempos imemoriais, 
minha família vem de berço cristão. 
O hagiógrafo Gonçalo de Berceo, que 
exerceu seu monastério em San Millán 
de la Cogolla, escreveu versos imorre-
douros, alexandrinos perfeitos, sobre 
os milagres de Santa Maria.

- Vossa mercê sabe alguns de 
coro? - perguntei-lhe.

- Claro que sim, nobre trovador.
- Pois bem, rogo-lhe que os 

declame, enquanto dedilho as cordas 
da viola – disse ao pousadeiro.

Gonçalo de Domas, bebendo um 
demorado gole de vinho, que lhe tor-
nou a voz mais suave, declamou, de seu 
antepassado hagiógrafo, os Milagres 
de Nossa Senhora. E, por mais de um 
par de horas, cantamos e brindamos 
à honra do mui santo monge navarro 
Gonçalo de Berceo.

O estalajadeiro declamou os ver-
sos da Cantiga de Santa Maria na qual 
a Virgem, na cidade de Saidnaya, terras 
sírias, próxima à Cidade do Jasmim, fez 
uma de suas últimas aparições de que 
se tem notícia, de modo que a lenda 
sobre o ícone de Damasco se espalhou 
por toda a cristandade.  7 e  8

 7. Por que nos ajamos (Cantiga de Santa 
María, nº IX, recolhida por Afonso, X, o Sábio).

 8 .  El ícono de Damasco – Música 
Antigua – Pneuma (1999-2009) – Eduardo de 
Paniagua. Veja-se também Piratas y Corsario 
– Ladrones del Mar (Canciones de Alfonso, X, 
el Sabio, siglo XIII, Eduardo Paniagua, https://
www.youtube.com/watch?v=HKhGc_WFG5I).

Foi então que o velho basco me 
disse:

- Talvez daí venha meu raro 
sobrenome, nada revelador de minha 
origem navarra, senão de um certo 
apreço de meu antepassado hagiógrafo 
pelo milagre de Santa Maria ocorrido 
em Damasco. Caro trovador, sei que 
a noite já quase enlaça mãos com a 
madrugada, mas este humilde pou-
sadeiro queria escutar, se vossa mercê 
me conceder mais uma dádiva de sua 
nobre arte, um romance sobre a recon-
quista de Granada, pois, tendo cantado 
e tocado na Casa de Isabel, a Católica, o 
nobre menestrel saberia cantá-lo como 
ninguém.

Com o alaúde, cantei os versos de 
Juan del Encina:

Ó Granada enobrecida, por 
todo mundo aclamada,

Até aqui foste cativa, e agora já 
libertada!

Perdeu-te o rei D. Rodrigo, por 
dita desditosa.

Ganhou-te o rei D. Fernando 
com ventura prosperada.

A rainha Dona Isabel, a mais 
temida e amada,

Ela com suas orações, e ele com 
muita gente armada.

Segundo Deus faz seus feitos, a 
defesa era escusada,

Pois, onde Ele põe Sua mão, o 
impossível é quase nada!

Que é de ti, desconsolado?
Que é de ti, rei de Granada?
Que será de tua terra e teus 

mouros?
Onde tens tua morada?

Renega já a Maomé e sua seita 
malvada,

Pois viver em tal loucura é burla 
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malograda.
Torna, torna, bom rei, à nossa 

lei consagrada.
Porque se perdeste o reino, terás 

tua alma cobrada.
Que é de ti, desconsolado?

Que é de ti, rei de Granada?
De tais reis, vencido, honra deve 

ser-te dada. 9 e 10 

Não se conteve o velho basco e 
louvou a interpretação dos versos do 
trovador de La Encina. Agradeci-lhe 
comovidamente. Contava-me como 
Granada fora conquistada e como o 
grande Boabdil fugira de Alhambra. 
Falava sobre as intrigas palacianas, de 
que se aproveitaram os reis e a nobreza 
católicos para preparar, durante dez 
anos, a tomada de Granada dos Nacé-
ridas. Gonçalo de Domas demonstrava 
que conhecia bem as escaramuças da 
Corte e a urdidura da Reconquista. O 
vinho o deixara sem qualquer inibição, 
o que lhe permitia narrar sua vida na 
Corte sem nenhum pejo, malgrado 
lhe custasse manter-se calmo quando 
falava dos nobres de Burgos e Leão e 
quando mencionava a fraqueza política 
do Rei Henrique IV, o Impotente, que 
cedeu à sanha de poder dos leoneses 
Juan de Villamizar e Gonçalo de Villa-
fañe e dos burgueses Antonio 

9. Romance Qu’es de ti, desconsolado, 
de Juan del Enzina (Cancionero Musical del 
Palacio, nº CCCXV).

  10. Que es de ti, desconsolado, Rey 
De Granada / Betayhi Núba Rasd - La Con-
quista de Granada – Música Antigua, Edu-
ardo Paniagua (https://www.youtube.com/
watch?v=zD7UyHfJHyw).
Sarmiento e Iñigo Díaz de Arceo. Mas 

nenhuma amargura do velho basco 
tinha relevância perto do que nutria 
pelo então Conde de Medinaceli, que 
o arruinara e que, dez anos após as 
Cortes de Ocanha, teria de Isabel, a 
Católica, o título de Duque de Medi-
naceli, o qual Gonçalo de Domas dizia 
desprezar e não reconhecer. Então, para 
apaziguar o coração do estalajadeiro, 
cantei, ao som do alaúde, evocando o 
fim do reinado mouro nas terras da 
velha Hispânia, o Romance da Perda 
de Alhama:

Passeava o Rei Mouro pela cida-
de de Granada,

Da Porta de Elvira até a de 
Vivarambla.

- Ai de mim, Alhama!

Cartas lhe foram vindas, que 
Alhambra era tomada.

As cartas, jogou ao fogo e ao 
mensageiro matara.

- Ai de mim, Alhama!

Descavalga de uma mula e num 
cavalo cavalga; pelo Zacatín aci-
ma, subindo se foi a Alhambra.

- Ai de mim, Alhama!

Como em Alhambra esteve, ali 
mesmo mandara que se tocas-

sem as trombetas, seus anafis de 
prata.

- Ai de mim, Alhama!

E que as caixas de guerra de-
pressa tocassem o alarma,

Para que o ouvissem seus mou-
ros, os de Vega e Granada.

- Ai de mim, Alhama!

Os mouros que o som ouviram, 
que ao sangrento Marte chama-

ra,
Um a um e dois a dois, se junta-

ram à grande batalha.

- Ai de mim, Alhama!

Ali falou um mouro velho, dessa 
maneira falara:

- Para que nos chamas, Rei? 
Para que é esta chamada?

- Ai de mim, Alhama!

- Haveis de saber, amigos, uma 
dita malfadada,

que cristãos de bravura já nos 
hão tomado Alhama.

- Ai de mim, Alhama!

Ali falou um faquir, de barba 
crescida e branca:

- Bem se te emprega, Rei. Bom 
Rei, bem se te empregara.

- Ai de mim, Alhama!

- Mataste os abencerrages, que 
eram a flor de Granada,

levaste os tornadiços de Córdo-
ba, a renomada.

- Ai de mim, Alhama!

- Por isso, mereces, Rei, uma 

pena mui dobrada:
Que percas o teu reino, e aqui se 

perca Granada.

- Ai de mim, Alhama!  11 e  12

Voltei à viola com versos mais 
amenos, anteriores à Reconquista, nos 
quais Granada é representada como 
uma mulher, a quem o Rei D. Juan 
pede em casamento, romance que 
evoca a figura lendária do poeta mouro 
Abenámar, de nome nobre Abu Bakr 
Muhammad Ibn Ammar, amante do 
Rei-Poeta Al-Mutâmide:

Abenámar, Abenámar, mouro 
da mouraria,

O dia em que nasceste, grandes 
sinais havia,

Estava o mar em calma, a lua 
estava crescida,

Mouro que em tal signo nasce 
não deve dizer mentira.
Ali respondera o mouro, bem 

ouvireis o que dizia:
Direi verdade, senhor, ainda que 

me custe a vida, 
Porque sou filho de mouro e de 

uma cristã cativa;

11. Romance de la pérdida de Alhama 
(anônimo, presente em El Romancero Viejo, 
Ed. Cátedra, Letras Hispánicas, pág. 101). Este 
romance alcançou as terras do Lorde George 
Gordon, Lord Byron, que o traduziu para o in-
glês (nota do editor).

12.  Paseábase el rey moro - Luys de Nar-
vaez (c.1500-1555) - Anon: Gaybatuk, Btayhi 
Núba al-Istihlal - La Conquista de Granada – 
Música Antigua, Eduardo Paniagua (https://
www.youtube.com/watch?v=8TfB4MfD6-U).

Sendo eu menino e rapaz, mi-
nha mãe me dizia

Que mentira não dissesse, que 
era grande vilania;

Portanto, pergunte, Rei, que a 
verdade lhe diria.

Te agradeço, Abenámar, essa tua 
cortesia.

Que castelos são aqueles? Altos 
são e reluziam!

O Alhambra era, senhor. E o 
outro, a Mesquita,

Os outros, os Alixares, lavrados 
à maravilha.

O mouro que os lavrava, cem 
dobras ganhava ao dia.

No dia em que não os lavrava, 
outras tantas ele perdia.

O outro, o Generalife, horta que 
par não teria.

O outro, Torres Bermejas, caste-
lo de grande valia.

Ali falou o Rei D. Juan, bem 
ouvireis o que dizia:

Se tu quisesses, Granada, conti-
go me casaria;

Te darei, em arras e dote, as 
lindas Córdoba e Sevilha.
Casada sou, rei D. Juan, jamais 

me entregaria,
O mouro que me tem a mim, 

mui grande bem me queria. 13 e  14

13. Romance de Abenámar (anônimo, 
presente em El Romancero Viejo, Ed. Cátedra, 
Letras Hispánicas, pág. 93).

  14. Romance de Abenámar – Música 
sefardí - Sephardica (https://www.youtube.
com/watch?v=pfzJbXdNdiY). Veja-se também 
Abenamar Moro de la Morería – Balcanes e 
Séfarades (https://www.youtube.com/watch?-
v=OMHFBTfT06Y).

Gonçalo de Domas, conferindo 
um tom mais solene à voz, cada vez 
mais frouxa e abrandada pelo vinho, 
iniciou o que chamou “uma história 
interessante”, contada pela primeira 
vez em sua família por seu ancestral 
hagiógrafo:

- Um viajante que descansou 
nessas paragens, há, pelo menos, três 
centúrias, contou ao grande Gonçalo 
de Berceo que um rei insano, odiado 
por seu povo, matara a um pastor, por 
ser este muito querido em sua aldeia. 
O rei, enciumado, mandara cortar 
a cabeça do aldeão e enviara o filho 
deste a um mosteiro. O menino cresceu 
e voltou à vila, onde, já homem-feito, 
passou a viver tocando flauta e viola. 
Havia aprendido a arte da música com 
os monges que o educaram. A filha do 
rei apaixonou-se pelo jovem (ela tam-
bém amava muito a música, que os 
aproximara), o que despertou a fúria 
do monarca. O rei prendeu o trovador 
numa fortaleza, da qual jamais alguém 
escapara. A filha do rei morreu de cora-
ção partido, semelhante ao que ocor-
rera aos Amantes de Teruel, Juan Mar-
tínez de Marcilla e Isabel de Segura, 
pois o monarca jamais permitiu que a 
princesa tornasse a ver o trovador. Por 
haver perdido a única filha, a joia que 
mais amava, o rei decidiu que o pri-
sioneiro não seria executado, mas dele 
seria tomado o que lhe era mais valioso. 
Ao dar liberdade a um companheiro de 
prisão do trovador, o rei comprou-lhe 
um segredo: “É a música, Majestade, 
aquilo que restou ao trovador, aquilo 
que ele mais ama!”

O estalajadeiro prosseguiu, 
depois de um longo trago de vinho:

- O rei mandou que os festejos do 
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reino fossem deslocados para o palácio 
mais distante. Nas aldeias, a música foi 
proibida. E não havia dor maior para o 
menestrel. Os aldeões que assobiavam 
ou cantarolavam eram presos e cum-
priam penas cruéis. A música só era 
executada num distante palácio, nos 
confins do reino, presenciada apenas 
pela família real e por suseranos e vas-
salos. Mesmo segregado, o trovador 
ainda versejava, ainda perseguia algo 
que lhe restituísse a vontade de viver. 
Soube o rei que o trovador se alegrava, 
unicamente, com as aves canoras que 
se acercavam das grades da pequena 
janela do cárcere e assobiava para elas, 
às quais regalava migalhas de pão. O rei 
mandou construir uma enorme rede 
em volta da torre na qual mantinha o 
menestrel encarcerado. Os pássaros se 
afastaram ou foram capturados e mor-
tos. Mesmo assim, o trovador ainda 
encontrava alguma pequena alegria, 
cantando, pois o rei ainda não lhe havia 
arrancado, completamente, a música. 
Um dos carcereiros disse ao rei que 
havia visto o trovador a cantar e tocar 
uma viola imaginária. O rei mandou 
fechar a janela da torre com pedras, 
ordenou que cortassem a língua do 
trovador e lhe furassem os tímpanos. 
Sem poder cantar nem ouvir bem, só 
lhe restaria o silêncio da morte. Deter-
minou, também, que ninguém poderia 
jamais cantar naquele reino, enquanto 
o prisioneiro estivesse vivo, sob pena 
de morte na forca ou em garrote vil. 
Decretou guerra aos pássaros do reino 
e reuniu um pequeno exército para 
exterminá-los. “Vivemos no Reino do 
Silêncio!”, diziam os aldeões.

Gonçalo de Domas, elevando o 
cântaro acima de minha caneca, despe-
jou nela o vinho navarro, que, vibrante 

e violáceo, descia espumoso como os 
regatos que despencavam do alto do 
Urbião, e continuou sua narrativa:

- Tempos depois, outro carcereiro 
disse, com certa compaixão, que, no 
silêncio da noite, o coração do trova-
dor batia tão forte, que se assemelhava 
a um tambor, a marcar a passagem do 
tempo com pancadas sonoras e ritma-
das. O rei não teve dúvida: ordenou que 
lhe arrancassem o coração e o jogassem 
às feras. Assim fez o carrasco, apesar 
de entender que o que executava era 
uma injustiça: levou o prisioneiro para 
o lugar mais distante do reino e lhe 
arrancou o coração. Porém, o coração, 
mesmo arrancado do peito, continuou 
a bater, forte e compassadamente, com 
as mesmas pancadas sonoras e ritma-
das de antes. O verdugo, ainda que 
assombrado, levou o coração para ser 
atirado às feras. Nesse instante, apare-
ceu um pássaro canoro, que lhe falou: 
“Não atires o coração às feras! Não 
vês? Ele pulsa, está vivo!” Espantado, 
o algoz, as mãos trêmulas, lhe respon-
deu: “Jamais quis atirá-lo às feras. Nem 
mesmo quis matar o trovador. Fui obri-
gado por meu senhor a fazê-lo”. O pás-
saro pediu que escutasse atentamente 
algo que lhe deveria contar: “O coração 
que tens nas mãos deverá ser deixado 
no caule do mais antigo carvalho, na 
mais alta montanha do reino. A cada 
sopro do alísio, ressoará das entranhas 
do coração as primeiras melodias do 
homem, inundando de música todo 
o reino. Vejo remorso em teu cora-
ção. Estou certo de que teu arrepen-
dimento é sincero, mas terás de pere-
grinar pelo mundo, durante toda tua 
vida, aprendendo e ensinado tudo que 
puderes da Arte da Música. Não terás 
nem pátria, nem posses, mas apenas 

teus instrumentos musicais, nos quais 
se transformarão todos os instrumen-
tos de tortura, suplício e morte que 
antes utilizavas. Apressa-te! Mas antes 
quero contar-te algo que jamais con-
tei a alguém. Quando o criador fez o 
primeiro homem, esculpiu-o com a 
argila das margens do Rio da Criação. 
Moldou-lhe o corpo à semelhança de 
seu próprio corpo. Mas aquela figura 
inanimada necessitava de um sopro 
de vida para caminhar sobre a Terra. 
E o criador soprou na concavidade 
do punho semicerrado de sua mão 
esquerda, produzindo um som melo-
dioso, jamais ouvido. Fechou total-
mente a mão e aprisionou o sopro de ar 
no peito da criatura de argila. Depois, 
abriu e fechou a mão algumas vezes, 
como o bater de asas de um pássaro, e 
a afastou daquele corpo ainda sem vida, 
instante em que um pequeno tambor 
passou a bater compassadamente no 
peito da criatura. O criador deu-lhe o 
nome de Homem, porque nascido do 
húmus, da terra fértil; a Música, sua 
alma, ressoaria no coração durante 
toda a vida. Quando, um dia, o cora-
ção parasse, a alma deixaria o corpo 
e se aninharia no tronco desse carva-
lho primevo, à espera de outro sopro 
divino”. O pássaro, antes de alçar voo, 
disse-lhe ainda: “Vai, o tempo urge. Ao 
amanhecer, este reino não mais poderá 
estar imerso no silêncio. Apressa-te!”

E Gonçalo de Domas, tomando 
mais uma caneca de vinho, que sor-
via com mais ímpeto, não sem notar 
a incredulidade estampada em meu 
rosto, ante uma fábula a cujo enredo 
parecia impor determinada tessitura, 
com intuito de aproximá-la de outras 
já conhecidas, prosseguiu na história 
lendária:

- O carrasco deixou o coração 
no lugar indicado, que se incorporou 
ao velho carvalho. A música invadiu o 
reino: rompeu-se o silêncio. À sombra 
da árvore repousavam uma rabeca, 
uma flauta e uma viola. O verdugo 
colocou-as em sua sacola e retirou-
-se, peregrinando de reino em reino, 
de aldeia em aldeia, de caminho em 
caminho, pelo resto da vida. Em seus 
últimos anos, vida que lhe foi muito 
longa, tocou seus instrumentos no 
califado da Córdoba de Al-Andalus, 
inclusive para o próprio califa almóada 
Abu Yaqub Yússuf, que, em gratidão, 
lhe presenteou um alaúde. Um dos 
calígrafos do monarca muçulmano 
escreveu essa história, ditada prova-
velmente por Averróis e perdida para 
sempre. Algumas músicas tocadas pelo 
menestrel chegaram até os nossos dias 
pelas cantigas recolhidas por Afonso 
X, o Sábio, de Castela e Leão, como a 
cantiga de Santa Maria que reverencia 
o perdão.

E cantei com ele a cantiga evo-
cada, o alaúde como companhia:

Se um homem fizer de grado 
pela Virgem algum bem,

De demonstrar haverá ela sinais 
de que lhe prazem.

Disso vos direi milagre, onde 
houverdes sabor,

Que mostrou Santa Maria com 
mercê e com amor

A um mui bom cavaleiro, seu 
querido servidor,

Que em servi-la pusera seu 
coração e seu bem.

Se um homem fizer de grado 
pela Virgem algum bem...

E havia um seu filho, a quem 
sabia mais amar.

Assim, matou-o um cavaleiro. E 
com pesar

Do filho, foi ele prendê-lo e 
quisera-o matar,

Que um ao seu filho matara, por 
não lhe valer vintém

Se um homem fizer de grado 
pela Virgem algum bem...

E ele, ao levá-lo preso, numa 
igreja entrou

E logo entrou o preso e do rival 
não se lembrou.

E, após ver da Virgem a ima-
gem, o cavaleiro o soltou,

Curvou-se ante a imagem e 
deu-lhe graças. Amém...

Se um homem fizer de grado 
pela Virgem algum bem...” 15  e  16

 
O pousadeiro contou, ainda, que 

o Rei Afonso, o Sábio, ainda jovem, 
conheceu, pessoalmente, o menes-
trel, quando este, já no fim da vida, 
cantava na Corte e nas aldeias de seu 
povo. Uma das cantigas inspirou o rei 
a dedicar a vida a recolhê-las. Narrava 
a história de uma estalagem em que 
havia a imagem de Santa Maria 

15.  Se ome fezer de grado pola Virgen 
algun ben (Cantiga de Santa María, nº CCVII, 
recolhida por Afonso, X, o Sábio).

  16. La venganza del caballero Doña 
Jimena (Se ome fezer de grado pola Virgen algun 
bem – Cantiga de Santa María – Música de los 
siglos XI al XIII) – España del Cid – Caballeros 
y Guerreros, Eduardo Paniagua (https://www.
youtube.com/watch?v=gu7u9q3F2fI).

numa távola, que, milagrosamente, 
se materializava na santa, o que ocor-
reu não só uma, mas inúmeras vezes. 
O rei perguntou ao menestrel onde 
havia ocorrido o milagre. O trovador 
disse não conhecer a pousada, justo 
porque nunca a estalajadeira gabara 
as aparições. Talvez por essa razão, a 
história foi difundida por viajantes, 
sem que nunca mencionassem o lugar 
da revelação. De fato, ignoravam-no. 
Até podiam tê-lo inventado, o tal lugar, 
mas nunca o fizeram. O rei vestiu-se de 
viajante e, sem que fosse reconhecido, 
foi procurar a estalagem em seu reino 
e em outros vizinhos. Numa noite de 
céu claro, encontrou, na subida de um 
monte, uma pousada. Muito cansado, 
bateu à porta. Uma velha o acolheu, 
deu-lhe um quarto, um prato de sopa, 
alguns pedaços de pão e uma caneca 
de vinho. O rei agradeceu-lhe a hos-
pitalidade e lhe indagou se conhecia a 
estalagem em que havia, numa távola, 
a imagem de Nossa Senhora. A velha 
respondeu-lhe que ali, naquela estala-
gem, havia a távola a que o rei se refe-
ria. O rei pediu-lhe permissão para ver 
a imagem. Num quarto muito escuro, 
cerrado por uma porta larga, havia 
uma mesa de tampo de carvalho ene-
grecido. A velha acendeu um lampião. 
Ali, bem no centro da mesa, uma ima-
gem de Santa Maria emergia dos nós 
cortados no tampo feito do caule do 
roble. O rei ficou muito impressionado, 
ajoelhou-se e rezou. Pediu que Nossa 
Senhora lhe concedesse a graça da apa-
rição. A velha contemplava-o com pla-
cidez. O rei Afonso chorou, curvou-se 
durante horas ante a imagem de Santa 
Maria, mas esta não se revelou. O sábio 
monarca, resignado, tomou o caminho 
de volta para o seu reino e passou o 
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resto da vida colhendo as cantigas em 
homenagem a Santa Maria.

Gonçalo de Domas acrescentou, 
com secura na voz e pigarreando (mais 
de um cântaro de vinho já se lhe tinha 
ido pela garganta), que reis não podem 
ser santos e que estes só aparecem às 
pessoas comuns, aos pastores e pasto-
ras, aos aldeões e aldeãs, aos pescado-
res, aos homens e mulheres pobres.
Incrédulo, contestei:

- Impossível! Mas é, praticamente, 
a mesma história da Cantiga de Santa 
Maria colhida pelo próprio Rei Afonso, 
apreciada pelo santo monge Gonçalo 
de Berceo, da qual, como vossa mercê 
mesmo acentuou, provavelmente se 
origina seu apelido incomum. Como 
é possível?

- Retire dessa história suas pró-
prias conclusões, trovador – disse o 
pousadeiro, sorrindo, em sua visível 
ebriez.

Era tarde, o cansaço já me inva-
dia o corpo. A sensação de conforto 
transformava-se em sono. Desculpei-
-me com o pousadeiro, iria recolher-
-me. Antes, assenti em que sua história 
era mesmo muito interessante, que iria 
guardá-la com carinho na memória e 
que me serviria de inspiração quando 
peregrinasse por esses infindáveis 
caminhos solitários de Castela. Agra-
deci-lhe a hospitalidade, e, antes que eu 
me retirasse ao aposento que me havia 
reservado e no qual o estalajadeiro já 
dizia estar acesa a brasa na fornalha, 
que me aqueceria a madrugada, Gon-
çalo de Domas disse-me, com ar fati-
gado, que a noite lhe havia sido muito 
prazerosa. Desejou-me boa viagem e 
recomendou-me cuidado nas tortuosas 
veredas do Urbião, pois Don Beldur, 
o sulfuroso, carregara consigo mui-
tas almas naquelas paragens, entre as 
duas águas boas. Era como se referia 
ao diabo e ao Urbião, em seu idioma 
basco, para logo acrescentar:

- A montanha engana não só os 
sentidos, caro trovador – disse antes de 
recolher-se.

Disse-me que ficou encantado 

com minha voz, virtuosidade e versos, 
mas, a bem da verdade, não acreditava 
que eu fosse quem dizia ser. Por essa 
razão, não me perguntara como minha 
vida nos salões da Corte se transfor-
mara na de um miserável peregrino, 
um trovador arruinado, andrajoso e 
pedinchão. Mas ressaltou:

- Caro menestrel, minha condi-
ção humilde não pode exigir a visita 
de gente palaciana, todavia nunca tive 
uma companhia tão prazerosa nesse 
friorento outono, de sorte que o seu 
passado em nada me interessa. O que 
me importa é ter escutado a musicali-
dade de seus versos e o aveludado de 
sua voz, que me parece lhe ter chegado 
por dádiva divina. Louvo seu canto, 
louvo seus versos, Juan Ponce! Louvo 
sua alma benfazeja, caro trovador! 
Acreditemos em nossas histórias! É o 
que nos resta: contá-las até esperar a 
chegada das trevas da noite, a incerteza 
da madrugada ou a luz da aurora.

Levantando a caneca pela última 
vez, ainda mais alta que sua calva, 
brindou em favor de um bom sono e 
de minha caminhada pelas veredas do 
Urbião. E se foi para os aposentos num 
andar entre tateante e trôpego, com o 
castiçal na mão, no qual um toco de 
vela já dava sinais de última chama.

***

Aos primeiros raios do alvorecer, 
continuei minha caminhada em dire-
ção ao topo do monte. O clima ameni-
zara, o vento amainara suas forças e o 
frio não mais me enrijecia os músculos. 
Caminhei por horas, embalado pelas 
cantigas entoadas na noite anterior, 
acompanhadas pela roçar do vento 
nas folhas que revoavam de álamos, 
salgueiros, choupos, olmos e pinhei-
ros silvestres. Ouviam-se os cantos de 
tordos, pintassilgos e carriças, bem 
como o marulhar dos regatos que des-
ciam ligeiro o Urbião e que formariam 
o Douro em sua longa caminhada até 
o mar lusitano.

Pensei em como pude ser feliz 

ao longo desses anos de viajante; em 
como pude olhar o mundo de forma 
diferente. O fato de não estar subjugado 
a nenhum senhor dera-me a liberdade 
de buscar a felicidade dia após dia. Os 
lábios dos quais haveria de manar a 
música até o fim de minha existência 
testemunhavam-no. Se não fui feliz, o 
destino enganou-me e burlava de mim.

Ao apertar o passo, subindo por 
uma encosta íngreme e pedregosa, 
encontrei uma ermida construída nas 
cercanias de uma caverna, na qual 
poderia ter vivido San Millán, o asceta, 
que distribuiu os bens de sua igreja 
entre os pobres e morreu centenário no 
último quarto do século VI, d. C. Uma 
cascata brotava entre as gretas de um 
bloco granítico que lembrava as esca-
das de um palácio ou de um templo. 
Um veio vaporoso despencava em duas 
quedas num improvável zigue-zague. 
Subi, ao largo da cachoeira, por um 
caminho de seixos. O teixo milenar que 
buscava haveria de estar logo acima, 
no pico mais alto do Urbião. Escalei as 
gretas íngremes, galgando pedra por 
pedra, até um altiplano revestido por 
espesso prado, que circundava a Lagoa 
Negra, a cujas margens, imponente e 
solitário, um teixo negro, de dois milê-
nios, pelo menos, pendia sua frondosa 
ramagem.

A história contada por Gonçalo 
de Domas era verossimilhante, à exce-
ção de um único fato: o manuscrito 
de Averróis não se perdera; haveria de 
estar ali, bem à minha frente. O teixo 
media cerca de trinta metros de altura. 
Com algum esforço, talvez oito ou nove 
homens, não menos, poderiam abra-
çar-lhe o caule completamente. Des-
cansei à sua sombra. Retirei a flauta 
do surrão e toquei as melodias mais 
belas que conhecia. Os frutos veneno-
sos do teixo pendiam naquele início de 
outono. Um a um, começaram a cair. 
Os tordos se calaram, os regatos ces-
saram o marulhar, as folhas das faias 
sopitaram o contínuo ciciar, o vento 
dissipou o assovio frugal, e não se ouvia 
mais nenhum farfalhar das copas das 

árvores. Depois dos últimos acordes, 
fez-se silêncio. Tateei, no tronco da 
conífera, entre os nós retorcidos, uma 
fenda que se abrira. Com as pontas 
dos dedos, retirei um papel rude, pro-
vavelmente da primeira fábrica árabe 
de meados do século XII, feito de 
cânhamos de Samarcanda. Inexplica-
velmente, o papel se havia conservado. 
Abri-o com cuidado e examinei cada 
linha do manuscrito. Aprendi a língua 
e cultura árabes e acreditava que, indu-
bitavelmente, todos os signos do texto 
dos copistas de Averróis poderiam ser 
interpretados. Uma clave, porém, apre-
sentava-se-me incompreensível, razão 
por que malograva na decifração.

Tudo da história resumida por 
Gonçalo de Domas estava ali, descrita 
com apurado lirismo. A lenda ganhava 
cores fortes e cromatismos musicais, à 
medida que se narrava todo o martírio 
do trovador e a redenção de seu algoz, 
assim como a melodia que quebrara o 
silêncio do reino: uma música primigê-
nia, jamais tocada, que dera ao verdugo 
a imortalidade da alma, ou a aptidão 
para tanto, algo que o velho basco des-
conhecia. Tornei a dedilhar as cordas 
da viola, na tentativa de tocar a melodia 
primigênia. A cifra ininteligível lem-
brava o serpentear da cascata ao largo 
da qual subi os últimos rochedos até o 
cimo do Urbião. Durante horas, sen-
tado à sombra do teixo, tentei debalde 
encontrar o significado daquele sím-
bolo. Por um momento, imaginei que 
talvez fosse a nota de uma melodia 
celtibérica, que se perdera e que eu 
ignorava, transcrita pelos calígrafos 
de Córdoba, mas sem qualquer trans-
literação. O sol viajou todo o arco da 
abóbada celeste num piscar de olhos. 
As horas haviam-me escapado como a 
réstia de lembranças da primeira infân-
cia. O silêncio da montanha emergiu 
da cratera onde se adensara há milê-
nios a Lagoa Negra. Era inútil alcançar 
a decifração: a quietude trouxe a ilu-
são de um mundo sem tempo, sem luz, 
sem frio nem calor, sem lembranças. O 
ocaso deu lugar à noite, e miríades de 

estrelas já cintilavam no céu. O torpor 
não me incomodava. A alma gozava um 
estado indefinível. Os frutos vermelhos 
do teixo se dissolveram numa torrente, 
que me carregou o corpo para o fundo 
da lagoa. Mas já não havia lagoa, senão 
a imensa cratera de um vulcão extinto, 
que precipitava minha queda para as 
entranhas da Terra. Uma força telúrica, 
amalgamada ao torpor, rodopiava-me 
entre as raízes do teixo, cada vez mais 
fundo, mais e mais e mais. Vi árvores 
silvestres despencando para o nada, 
riachos, pássaros precipitando-se para 
o centro da Terra. A pedra em que fora 
talhada o número da estalagem rolava 
entre os pedregulhos e seixos das casca-
tas; uma lua em quarto crescente, uma 
outra minguada ao meio, uma estrela 
cadente, os surrões atados pelas cor-
das da viola, o corpo de Gonçalo de 
Domas e sua imensa calva, tudo decli-
nava, absorvido por uma força inu-
mana. As raízes se transformaram em 
arabescos, e estes, em abafadas notas 
musicais, plasmadas, que saltavam do 
papel de Samarcanda, como os sons de 
cetáceos ouvidos no fundo do oceano, 
ou o canto das sereias, relatado pelos 
náufragos que sobreviveram no barco 
de Odisseu. Por fim, a melodia cessou 
por completo e meu corpo viveu a ple-
nitude do silêncio.

***

“…acordei com o roçar das cha-
ves nas grades de ferro e a tonitruante 
voz do carcereiro. Abriram a cela e me 
trouxeram a flauta, a viola, a rabeca e o 
alaúde. Toquei pela última vez. O car-
cereiro olhou-me compassivamente. 
Enquanto tocava, um pássaro canoro 
veio às grades da janela. Ofereci-lhe as 
migalhas de pão que sempre guardo 
da ceia anterior. A pequenina carriça, 
diferentemente do canto vivaz e ner-
voso com que me sobressalta de vez em 
quando, respondeu-me com um tri-
nar doce, como a despedir-se de mim. 
Mantive meu silêncio, como me fora 
imposto, mas tenho certeza de que ela 

sabia que, com minha quietude, estava 
a me despedir dela.

Confiscaram-me as terras, todos 
os haveres, exceto os instrumentos 
musicais, prenderam-me e, em pou-
cos minutos, me arrancarão a vida na 
corda de uma forca. Um outro desejo 
me foi concedido: escrever-lhe esta 
última carta.

Nada lhe poderei deixar, além 
desses instrumentos e dos arabescos 
dessa história pouco comum e sem 
desenlace: uma melodia inefável que 
jamais comporei.

Deixe esta carta entre as fen-
das do teixo milenar, às margens da 
Lagoa Negra, no Urbião. Leve consigo 
a rabeca, a flauta, a viola e o alaúde. 
Alguém, um dia, encontrará essas 
linhas nesse rude papel de Samarcanda. 
Quiçá tente buscar essa melodia per-
dida, se é que ela existe. Quem sabe 
alcance sua decifração. Oxalá ao menos 
se interesse por minha história.

Pouco tempo me resta. Um padre 
veio rezar em favor de minh’alma, plena 
de inquietudes. Rogou a Santa Maria 
que me guardasse e que Deus tivesse 
piedade de mim. Amen.

Morrerei no equinócio de 1521, a 
não ser que Sua Majestade me conceda 
clemência, em atenção ao meu último 
apelo à Corte.

Apesar do tom fatídico de minha 
carta, faz um belo dia.

Adeus, Juan Ponce. Ou deveria 
escrever ‘até logo’?

Com essa história, deixo a vossa 
mercê o melhor de meus versos:

Longe se ponha o sol...”
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São Paulo, 28 de abril de 2020

Cara professora,

 Nessas mal traçadas linhas, lhe escrevo com a sensa-
ção de surpresa e grande emoção. Há alguns dias, em meio à 
bagunça usual de minha casa, encontrei um trabalho que rea-
lizei quando fui seu aluno, há cerca de 10 anos atrás. Lembrava 
vagamente da proposta que a senhora pedira tempos atrás, mas 
somente ao abrir aquelas páginas, com as pontas um pouco ama-
reladas e engruvinhadas, que revivi alguns momentos daquele 
exercício, do qual nunca havia percebido o impacto profundo 
que me causara.

 Se trata de uma pequena coletânea de poesia. Alguns 
poemas selecionados de autoras e autores consagrados, alguns 
de antigos colegas de turma, os quais nem tenho mais contato, 
outros em parceria com poetas e poetisas incríveis e por fim, 
alguns de autoria própria. 

 Pois bem, nunca fiz um agradecimento digno por seu 
empenho e firmeza no ensino da sala, e especialmente, em rela-
ção a mim, o único que sabe exatamente os efeitos de suas pro-
posições. Agora, quase no término da minha formação como 
professor, reconheço, cada vez mais, a educação como uma 
aposta misteriosa. Dificilmente saberemos se valerá a pena ou 
não; se as discussões acaloradas, as medidas disciplinares e o 
afeto tiveram qualquer impacto. Por meio desta correspondên-
cia, afirmo que sim, o impacto foi tremendo. Em tempos tão 
hostis ao saber, a arte e a educação responsável, a escrita é que 
tem sido testemunha, em seu silêncio, de meus mais profundos 
sentimentos. Seja para dar um passo a frente em direção ao 
precipício, seja no passo atrás, com a queda interrompida por 
braços fortes e confiáveis.

 Para encerrar, ao final do trabalho, há uma das mais 
belas avaliações que alguém poderia ter feito, quase que pre-
vendo um futuro, ao qual eu me recalquei. Não havia qualquer 
número para dizer o valor daquilo que criamos, mas um lindo 
poema, mostrando um caminho que eu não era capaz de enxer-
gar naquele tempo. 

Com muita ternura,
Do seu aluno.

Imagem acessível: Angelus Novus, de Paul Klee. Descrição 
que Walter Benjamin fez em Teses Sobre o Conceito de Histó-
ria: “Há um quadro de Paul Klee que se chama Angelus Novus. 
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que 
ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca 
dilatada, suas asas abertas.”

SÉRIE: ATRAVESSANDO SÉRIE: ATRAVESSANDO 
A QUARENTENAA QUARENTENA

aluno de curso de bacharelado e licenciatura em 
Geografia na USP. Faz pesquisa nas relações entre 

Geografia e Literatura.

ARIEL ROEMER
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Como flanear em tempos 
de quarentena? Pergunta 
este repórter. Como exer-
cer o serendipitoso olhar 
de Talese ou submergir 

nas artérias das ruas, quando temos 
uma poderosa e invisível barreira à 
frente?

 Sabe-se bem, que o jornalista 
é no mínimo dois. Antes, aquele que 
perambula a procura de fatos, histó-
rias incríveis e homens notáveis – e 
depois, o pesquisador frenético, das 
horas debruçadas sobre livros e copos 
de uísque barato. São como rios de 
águas turbulentas que se entrecruzam 
num ponto específico. Um deles é visí-
vel, prático, concreto, pertencendo ao 
mundo tangível e beleza naturais – que 
quando se junta ao outro – aquele do 
espírito e das ideias –, forma em seu 
cerne, rodeado por repuxos marí-
timos, um pequeno e fluído ponto, 
errático como uma mosca varejeira, 
mas tão brilhante e misterioso quanto 
ela, dotado de tamanha aura sublime, 
que quando confrontado com as mãos 
áspera da percepção objetiva, perde-se, 
como um bumerangue mal jogado em 
direção ao oceano.

 Poder-se-ia passar horas 
falando superficialmente da bela moça 
e sua ginástica no 3º andar; da faxineira 
que não conseguiu dispensa e limpa os 

vidros com muita disciplina; do casal 
com pijamas de seda, da TV ligada e 
do homem que tem na boca o charuto 
apagado – vidas que passam sem que 
se saiba mais do que o olhar enclau-
surado permite. Nada disso satisfaz 
as exigências da profissão. Olhar pela 
janela, descrever os vizinhos, os tra-
balhadores que passam, as árvores da 
rua, os insetos e os carros, chega a ser 
perturbador quando não é permitido 
dar o próximo passo. O repórter coça 
os dedos – ansioso para por-lhes na 
boca palavras que não disseram – fatos 
que não viveram, opinião que jamais 
teceram –, como se despertassem algo 
repulsivo ao homem da mídia; pois sua 
vontade de inventar planetas habitados 
por seres dignatários lhe foi oblitera 
anos atrás, nas palavras duras – porém 
verdadeiras – de um professor que lhe 
recomendou: “Lembre-se rapaz, jorna-
lismo não é literatura.”  

 Sem poder tirar grande pro-
veito desse “roubo”, ele se dirige aos 
livros, meio tristonho, porém espe-
rançoso. Mas a França do século XIX 
parece em certos momentos ente-
diante, Luciano de Rubempré um rapaz 
mimado, indigno do protagonismo que 
recebe. Assim como a idade média em 
Portugal e seus três códigos jurídi-
cos. Até Mesmo as intrigantes popu-
lações ameríndias da américa do sul 

JOÃO PEDRO ROSSETTI TOGNONATO

REFLEXÕES SOBRE EDGAR ALAN REFLEXÕES SOBRE EDGAR ALAN 
POE E A QUARENTENAPOE E A QUARENTENA

– os Chibcha, Jivaros, Roucouyenes, 
Caribs da Guiana, Achaguas, Gua-
ranis, Guaiakys, Tupinanbas – tribos 
que lutavam contra o estado: não infla-
mam tanto o espírito quando surgem 
na forma de palavras. Conceitos tam-
pouco ajudam. Pelo contrário –, cau-
sam depressão se usados sem prudên-
cia. Vejam o deslocamento do sujeito 
moderno – a plasticidade do homem 
brasileiro – o negativo – a mercadoria 
– o subconsciente como linguagem – 
Deus! É preciso imaginação em tempos 
como esse. 

 Parece que nada é capaz de 
responder a sua pergunta. Talvez nem 
tenha resposta. A crise do corona e 
o estado de quarentena global que 
ela provocou podem ser a antítese 
perfeita do jornalismo: uma condi-
ção que nega no âmago a essência do 
ofício, que retira suas ferramentas de 
trabalho, deixando-o manco, aleijado, 
caolho, decrépito – nada além de uma 
alma bamboleante a vagar no pântano 
da existência à procura de moedas 
douradas. Mas pior do que isso, suas 
reflexões vão além, lhe dão calafrios 
só de pensar. Porque para ele uma 
coisa é clara: se o mundo pós-crise 
se modificar, tornando regra a vida 
encastelada, as relações à distância, e 
o home-office¬ – fazendo da existência 
uma realidade distópica onde reina a 

anemia, a assepsia e a masturbação – 
os herdeiros de Guttenberg serão mais 
uma espécie em extinção, fadados ao 
mesmo destino que as videolocadoras, 
os cortadores de gelo e os caçadores de 
ratos.
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Resumo: Estamos em um 
momento histórico deci-
sivo, que ameaça e desafia. 
No mundo atual, o desafio 
é o da proporcionalidade, 

para conservar o passado e permitir a 
inovação. Este contexto requer a análise 
do ser humano e das experiências que 
permitiram o desvio do contato com 
o humano. Neste sentido, o presente 
texto serve para fomentar a tomada de 
consciência crítica que possibilitará 
a superação do pensamento cultu-
ralmente enraizado, para pensarmos 
numa outra realidade, aquela do ser 
vivente em constante transformação 
por meio da experiência, propondo-
-nos a encarar, debater e criticar nossa 
condição, permanência e atuação neste 
mundo desumanizador. É assim que 
devemos nos enxergar nesta realidade 
simulada para tentarmos, então, sair-
mos dessa situação e pensarmos outras 
práticas possíveis no futuro, centradas 
no ser humano capaz de lidar com sua 
condição e aceitar que pode ser ele o 
agente causador tanto da catástrofe 
quanto da mudança, cabendo a ele a 
escolha; cabendo a ele acreditar que a 

sabedoria é possível, logo necessária, e, 
a partir desse enfrentamento, aceitar a 
sua fragilidade, além de, e apesar dela, 
seguir sabendo como operar mudanças 
profundas na sociedade. A proposta do 
texto é uma abordagem das contradi-
ções entre indivíduo e sociedade, entre 
viver na sabedoria e sobreviver.

Palavras-chave: Estado de exce-
ção. Tragédia grega. (Re)significação 
do direito. Direitos humanos.

1. Introdução
“Críton, devemos um galo a 

Esculápio; não te esqueças do tributo.” 
(PLATÃO, 2015)

Essas foram as últimas palavras 
de Sócrates ao seu amigo Críton, antes 
que a cicuta atingisse o seu coração e 
ele deixasse de existir. Dar um galo à 
Esculápio era um sacrifício de agrade-
cimento ao deus da medicina pela cura 
alcançada. Seria Sócrates o galo?

Nesse sentido, buscamos, no pre-
sente artigo, demonstrar o momento 
histórico decisivo no qual vivemos, que 

nos desafia a Ser-no-Mundo da Vida, a 
nos renovarmos, sob pena de sermos o 
objeto do sacrifício – o galo.

A investigação aqui desenvol-
vida propõe uma abordagem das con-
tradições entre indivíduo e sociedade, 
liberdade e ordem, progressismo e 
pessimismo. Iniciamos o discurso 
com a passagem da morte de Sócrates, 
demonstrando que o desvio do contato 
com o humano já era realidade na Gré-
cia daquele tempo, e nada mais parado-
xal que o primeiro passo seja dado com 
a tragédia grega que envolve a morte do 
destruidor da cultura trágica grega e 
criador de uma nova sabedoria trágica. 

O início da caminhada tem o 
intuito de demonstrar que, já naquele 
tempo, a sabedoria era prerrogativa 
da divindade e o homem, ou seja, nós, 
companheiros de penas e atores na 
mesma tragédia.

Na sequência, demonstraremos 
que o pior veneno da vida é o veneno 
transmissível por meio do logos, aqui 
os termos logos e veneno são emprega-
dos no sentido socrático, quando este 
último, em Fedón (PLATÃO, 2015), 
discursa sobre a invenção da escritura, 

ADRIANA FRANCISCA SOUZA PENA 1. 

CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO 2 

  1. Mestre em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2014). Advogada. Graduada pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1999)

  2. Mestrando em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2020). Advogado. 

Graduado pela Universidade Católica de Santos (2000).  

a qual é vista como um remédio que 
auxilia a memória e o conhecimento, 
mas é também veneno, pois nela não 
existe a fala ou o falador. Em Fedón 
(PLATÃO, 2015), se a escritura é remé-
dio/veneno, o escritor é o médico/enve-
nenador e tanto a cura quanto o veneno 
são transmitidos pelo logos.

Após abordarmos galos, cicuta, 
veneno, remédio, vetor e meio de trans-
missão da cura ou morte, demonstra-
remos como a tragédia expressa a iro-
nia da condição humana, trazendo à 
luz que o ser humano se desviou do 
humano já na antiguidade grega e que 
estamos capturados em paradigmas.

No tópico “causas e efeitos do des-
vio”, propomo-nos a encarar, debater e 
criticar nossa condição, permanência e 
atuação neste mundo desumanizador, 
traçando algumas palavras sobre esse 
desatino, no intuito enxergar, nesta rea-
lidade simulada, a possível aniquilação 
do ser humano e, então, sair dessa situ-
ação e pensarmos outras práticas possí-
veis para o futuro. Tais práticas seriam 
centradas no ser humano criador, reno-
vado, sábio e sabedor da necessidade 
urgente de tomarmos contato com 

experiências de sabedoria.
Finalmente, passaremos ao 

exame da mudança de paradigma que 
pode ocasionar o enfoque imunológico 
desenvolvido na área das humanida-
des, encararemos o drama de como 
escapar de nós mesmos, pois somos 
nós as grandes ameaças na medida em 
que estamos reduzidos a uma dimen-
são que nos desvia das propriedades 
humanas.

Buscaremos um ser pragmático 
– cuja praxis está no “mundar” da rea-
lidade, o SER que transforma com os 
outros, produzindo a teoria no meio 
social como um “todo” desenvolvendo 
o SER criador pela poiésis e prâxis.

Chegaremos ao fim com a certeza 
de que é necessário significar a vida 
para (re)significar o direito e que tal 
medida somente pode ser encontrada 
na prática da proporcionalidade por 
meio da sabedoria, criando o novo a 
partir das experiências vividas.

2. “CRÍTON, DEVEMOS UM 
GALO A ESCULÁPIO” (PLATÃO, 
2015)

ESCULÁPIO – DEUS DA CURA

Como a falta de sabedoria estraga 
a existência dos mortais

Sócrates, já sofrendo os efeitos 
provocados pelo envenenamento por 
cicuta, teria prometido um sacrifício. 
Se dirigindo a Críton, o filósofo, já 
quase imobilizado pelo veneno — a 
cicuta vai subindo pelo corpo e dá seu 
golpe fatal quando atinge o coração 
—, pede que ele, honrando Esculá-
pio, sacrifique um galo em seu nome 
(PLATÃO, 2015): “Críton, devemos um 
galo a Esculápio. Dai-lo a ele e não vos 
esqueceis”.

A prática de sacrificar um galo 
para Esculápio era um ato cheio de 
simbolismo e importância para as pes-
soas que viveram nos séc. V, IV e III 
a.C., pois este era o deus da cura, o deus 
da renovação e o galo anuncia o nascer 
do sol, o começo de um novo dia, o 
recomeço da vida, dentre outras pecu-
liaridades que abaixo demonstraremos.

A história deste deus está inti-
mamente ligada à questão dos limites 
dados aos humanos pelos deuses. A 
temática é sempre a mesma: contra-
tempos a que se expõe um mortal, ou 

QUEM É O GALO?QUEM É O GALO?
A TRAGÉDIA EXPRESSA A IRONIA DA A TRAGÉDIA EXPRESSA A IRONIA DA 

CONDIÇÃO HUMANACONDIÇÃO HUMANA
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eventualmente um monstro, ou até 
uma divindade secundária, que peca 
por desobediência aos limites impos-
tos pelos deuses ao procurar escapar 
da finitude humana recorrendo à sabe-
doria. Este humano que se acha forte 
o bastante para sair de seu papel e se 
medir com o Olimpo é toda vez levado 
de volta a seu lugar com infalível bru-
talidade, totalmente dissuasiva para 
quem quer que falhe se arriscando a 
cometer o mesmo erro. 

Esculápio é filho de Apolo (deus 
da medicina) com a mortal Coronis, 
e esta, ao que tudo indica, não está 
apaixonada por Apolo (o mais belo de 
todos os olímpicos) e tem a suprema 
audácia de preferir um simples mortal, 
Ischis, de quem se torna mulher. Apolo, 
entendendo tal atitude como um ver-
dadeiro insulto e cego de ciúmes, mata 
Coronis e Ischis, mas lembra que Coro-
nis está grávida de um filho seu.

Pelos ritos funerários gregos, 
depois de velarem os defuntos, os cor-
pos devem ser queimados e, quando 
Coronis já estava queimando na 
fogueira, o bebê teria sido arrancado 
de seu ventre e entregue ao Centauro 
Quíron, um sábio entre os sábios, uma 
referência incomparável em matéria de 
educação. 

Esculápio torna-se, com os ensi-
namentos de Quíron, um verdadeiro 
salvador, um médico capaz de ressusci-
tar os mortos e curar os vivos, causando 
uma grande desordem no universo, a 
ponto de até mesmo Hades, senhor dos 
infernos, reclamar a Zeus, em razão da 
concorrência.

Zeus, preocupado, simplesmente 
fulmina Esculápio para o retorno da 
ordem, mas o imortaliza transforman-
do-o em constelação, a do Serpentário, 
razão pela qual é considerado o funda-
dor da medicina. 

Voltando ao pedido feito por 
Sócrates – “Críton, devemos um galo 
a Asclépio. Não te esqueças de saldar 
essa dívida” (PLATÃO, 2015), indaga-
mos, então, qual seria o sentido dessa 
afirmação. Quem é o galo?

O que nos interessa aqui é apon-
tar que a ideia de cura que Fédon 
apresenta seja, talvez, um resultado do 
processo de purificação, tal como na 
medicina hipocrática.                                

Tal cura seria consequência do 

cuidado do filósofo com sua alma e, 
no Fédon, o cuidado de si como o cui-
dado da alma é justamente a purifica-
ção da mesma com o fim de salvá-la. 
O Sócrates platônico parece depositar 
muita confiança nesta salvação.

Foi a morte ou o veneno, a pie-
dade ou a malignidade – algo naquele 
instante soltou sua língua e ele disse: 
“Ó, Críton, devo um galo a Esculápio” 
(PLATÃO, 2015). Essas risíveis e terrí-
veis “últimas palavras” significam, para 
quem sabe ouvir: “Ó, Críton, a vida é 
uma doença”. Será possível? Seria esse 
seu mais íntimo sentimento? Sócrates, 
portanto, sofreu a vida! E vingou-se 
dela – por meio dessas palavras obs-
curas, horríveis, piedosas e blasfema-
tórias! Será que Sócrates ainda teria de 
se vingar? Faltava um grão de genero-
sidade à sua abundante virtude? Ah, 
meus amigos! Temos de superar até os 
gregos.

Sócrates foi o objeto oferecido?

3. AS CAUSAS E CONSEQU-
ÊNCIAS DO AFASTAMENTO DA 
SABEDORIA

A Compreensão do que somos 
foi reduzida

Já sabemos que a sabedoria é 
prerrogativa dos deuses e esses senten-
ciaram que os seres humanos, se a uti-
lizassem, muito provavelmente não se 
manteriam no seu devido lugar, imagi-
nando-se, um dia, iguais aos deuses. Aí 
está, para os gregos, a diferença entre o 
homem e o animal. 

Muito simplesmente, a história 
transmitida de gerações em gerações 
conta que os deuses procuram preser-
var a harmonia do universo contra a 
loucura dos homens. De alguns deles, 
em todo caso. Por essa razão, a mitolo-
gia grega é cheia de histórias que con-
tam terríveis castigos de que foram víti-
mas os mortais que tiveram a audácia 
de desafiar os preceitos de sabedoria 
ensinados pelos deuses.

Aqui vale lembrar que, quando 
Epimeteu3  pôs em ordem as espécies 
vivas, distribuindo as qualidades e os 
atributos que permitem sobreviver, 
vimos que os animais têm, cada um, 
seu lugar bem preciso no mundo. Entre 
os animais, não há hybris possível, 

3. Epimeteu criou os animais e lhes deu 
os atributos. Quando chegou ao homem, não 
havia mais nenhuma   qualidade para lhe dar. 
Pediu socorro ao seu irmão Prometeu, que, 
então, roubou o fogo dos deuses e o ofertou 
aos homens, ensinando-lhes, também, como 
trabalhar com ele.

pois são guiados pelo instinto comum 
da espécie, não havendo risco de não 
guardarem seu devido lugar.

 No humanismo moderno, o 
homem, diferentemente dos animais, 
nada tem de predeterminado, sendo, 
potencialmente, tudo, podendo se 
tornar e fazer qualquer coisa. É, por 
excelência, o ser das possibilidades, o 
homem não está preso como o animal 
ao papel prescrito para cada espécie.

O ser humano, então, é por exce-
lência aquele que pode ir longe demais. 
Ele pode ser escravo ou pode ser louco 
e pode ser sábio. Tem essa escolha. Está 
aberto a uma infinita diversidade de 
opções e escolhas.

A humanidade, por meio das 
ciências e das artes, pode, pura e sim-
plesmente, tomar essa medida, ou 
melhor, essa desmedida de pensar e 
agir com sabedoria. Daí que surge a 
ameaça que ela constantemente faz 
pesar sobre a ordem cósmica garantida 
pelos deuses.

O que se busca nesta trajetória é 
profanar a sabedoria, trazendo-a para o 
uso comum, convidando todos os seres 
humanos a serem sábios e agirem com 
sabedoria com foco no alcance da pro-
porcionalidade enquanto seres viventes 
no mundo.

O estudo busca o viver “sábio” e 
“sóbrio”. Há uma diferença clara entre 
“sábio” e “de mente sóbria”. O primeiro 
implica experiência de vida, enquanto 
o segundo, a princípio, sanidade mental 
ou alguma paz de espírito. Evidente que 
as pessoas de mente verdadeiramente 
sóbria quase que necessariamente tive-
ram de viver com sabedoria.

Na verdade, o adjetivo σώφρων 
(sábio), no contexto da Apologia de 
Sócrates (PLATÃO, 2015), muito pro-
vavelmente foi usado para evocar a 
figura de um Sócrates que alcançou a 
sobriedade justamente a partir da sua 
vivência. E, convenhamos, há de se ter 
provado de tudo um pouco — há de 
se ter sabor no paladar — para se ter 

a habilidade de pensar “fora da caixa”: 
afinal, só conhecendo bem o gosto e 
a sensação de ser marginal (fora da 
caixa) para saber diferenciar o que 
ronda pela própria consciência e ser-
mos capazes de criar no mundo novos 
sentidos, sabores e sensações.

4. QUEBRANDO PARADIG-
MAS – “SER O AÍ”

       Exercitar a existência para 
criar algo novo

Neste tópico vamos, com Heide-
gger, buscar a metodologia para uma 
certa concepção de ser no mundo, a 
concepção de que o ser do homem 
deve fugir de sua condição cotidiana 
para atingir seu verdadeiro “eu”, pois só 
assim será capaz de agir com sabedoria 
e existir na proporcionalidade.

Aqui, propomo-nos a demonstrar 
onde vive este ser criador e como exer-
citar a sua existência para, existindo, 
criar o novo e justo.

Na obra “Ser e Tempo” (HEIDE-
GGER, 2015), culmina a trajetória que 
aqui se propõe, ou seja, encontram-se 
em termos de indicações metodoló-
gicas as bases para uma denúncia dos 
desvios que os métodos levaram o ser 
humano.

A propósito, vale lembrar o que 
escreveu a respeito Willis Santiago 
Guerra Filho (2015), no artigo “Sobre 
a busca inicial de Heidegger por um 
modo ateorético de produzir conhe-
cimento válido em (e pela) filosofia 
– com uma alusão ao direito no final”, 
abaixo transcrito:

“Uma das inovações metodoló-
gicas que Heidegger introduzirá 
na filosofia, provavelmente sob a 
influência de seus intensos estu-
dos da obra de Dilthey, ele a foi 
buscar na teologia, campo por 
assim dizer científico em que ha-
via trabalhado antes de se voltar 
mais decididamente para aquele 
propriamente filosófico. Trata-se 
da hermenêutica.  Já no primei-
ro curso seu de que se tem re-
gistro, no primeiro semestre do 
entreguerras, de 1919, quando 
Heidegger se ocupou exatamen-
te da questão da determinação 
da filosofia, debatendo a ideia 

da filosofia em face do que cha-
mou de ‘problema da visão  de 
mundo’ (Weltanchauungspro-
blem), ou seja, confrontando as 
concepções de Dilthey e Hus-
serl, após a fenomenologia ser 
apresentada como uma ‘ciência 
originária pré-teorética’ (vor-
theoretische Urwissenschaft), 
ao final, é referida uma ‘intuição 
hermenêutica’ (hermeneutis-
che Intuition). Ela vem descrita 
como uma avassaladora vivên-
cia da vivência que se colhe a 
si mesma (das bemächtigende, 
sich selbst mitnehmende Erle-
ben des Erlebens), vivência esta 
ocorrida em uma vida caracteri-
zada como ‘histórica’ (historis-
ch) e originariamente mundana 
(welthaftige), donde surge o sen-
tido comum das palavras, como 
também todo posicionamento 
transcendente, teorético-obje-
tivante (theoretisch objektivie-
rend), sendo de onde deve partir 
a re- e pré-construção fenome-
nológica”.

O pensamento do homem livre, 
daquele que procura entender o sentido 
do mundo deve ser trazido à compre-
ensão e tal ato é feito por meio da lin-
guagem corrente. E essa linguagem cria 
a conversação e o existir humanamente.

O objeto da nossa investigação 
é sobre o sentido de ser no mundo. 
É o humano vivente, que vive com 
sabedoria, que acessa a proporcionali-
dade vivendo. “Dasein”, ou seja, “ser aí 
humanamente existindo”. 

O que se busca é expor o modo 
como o “ser aí humanamente existindo” 
adquire sentido e validade existencial 
na vida de consciência e em configu-
rações sempre novas. É o ser humano 
em constante atividade constituinte e 
(re)criadora.    

Vale lembrar o que escreveu a 
respeito Willis Santiago Guerra Filho 
(2015), no artigo “Sobre a busca inicial 
de Heidegger por um modo ateorético 
de produzir conhecimento válido em 
(e pela) filosofia – com uma alusão ao 
direito no final”, abaixo transcrito:

“O saber que então se desenvol-
ve, no sentido de formação das 

ciências, é um saber que qualifica 
e divide o mundo, assim como, 
nele, os próprios sujeitos que o 
investiga, em uns tantos objetos, 
definíveis e definidos conceitu-
almente, o que se mostra muito 
eficaz para revelar mecanismos 
de organização de tudo o que 
nos cerca e em que nos encon-
tramos, inclusive o próprio cor-
po, sem com isso revelar igual-
mente o que mais importa, a um 
ser interpretante como somos, 
que é o sentido disso tudo”.

E segue:

“Uma outra forma de conheci-
mento, mais próprio das contin-
gências da vida, é aquele que os 
gregos denominavam techné, a 
técnica, um conhecimento ope-
rativo, instrumental e produtivo, 
limitado e finito, por voltado ao 
atendimento de finalidades es-
pecíficas, mas sempre revelador 
de potencialidades, donde sua 
tradução para o latim como ars, 
sendo que os gregos distinguiam 
a poiésis como um subtipo des-
sa forma de conhecimento, que 
corresponderia ao momento 
produtivo, e não meramente 
reprodutivo, como seria o pura-
mente técnico. Então, a epistéme 
seria algo intermediário entre 
essas duas formas de conheci-
mento, o teórico e o prático, por 
referir-se à atividade de conhe-
cer a partir das necessidades de 
um certo tipo de explicação, isto 
é, não as explicações que se fa-
zem necessárias e úteis à manu-
tenção da vida, inclusive no con-
vívio social e político, mas sim 
aquelas que, a rigor, são desne-
cessárias, inúteis, embora sejam 
elas o que desejamos, anelamos, 
quando nos maravilhamos e, no 
duplo sentido dessas palavras, 
negativo e positivo, nos espan-
tamos e assombramos diante do 
universo ao nosso redor e em 
nós mesmos, o cosmos, sendo 
desse sentimento (pathos) que, 
segundo os dois filósofos gregos 
citados – mestre e discípulo, de 
certa forma os primeiros e até 
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hoje maiores entre – nasceria a 
filosofia: Platão, no seu diálogo 
‘Teeteto’ (155 d), e Aristóteles, 
na já citada ‘Metafísica’ (Livro I 
ou alfa, 2). Temos que retornar 
sempre a esse momento espan-
toso, em que o ser se mostra, o 
qual nos levou a falar e a nos por-
mos a caminho de uma busca de 
explicações, como que para nos 
assegurarmos na vida, tentando 
aprisionar o que, na verdade, 
nos fez prisioneiros, sem perce-
bermos, pois assim entramos em 
uma fantasia de permanência, 
impedindo-nos de aproveitar 
bem a oportunidade que temos 
de, simplesmente, sermos (expe-
riências do ser)”. 

O “ser aí” que queremos, busca 
explicações, segue seu instinto, sente 
seus desejos, quebra paradigmas, não 
aceita as coisas como são, conecta-se 
com o seu ser e vive as experiências 
criadoras do novo viver. 

5. O CULTO DO HOMEM 
L I V R E  –  C ON H E C I M E N TO 
DIRETO E CONHECIMENTO POR 
DESCRIÇÃO

O escravo está condenado ao 
limite do tempo, do destino e da morte, 
porque entende que esses limites são 
maiores que qualquer coisa que possa 
ser encontrada dentro de si. Conse-
quentemente, todos os seus pensa-
mentos são copiados e obedientes às 
ordens dos demais. Já o homem livre 
é aquele cujos limites são recolocados 
a cada existir, são aqueles que não se 
curvam ante ao inevitável, mas o usam 
para criar algo novo.

Trazemos aqui, no intuito de 

ilustrar o homem livre, o poema trágico 
Fausto (em alemão Faust) do escritor 
alemão Johann Wolfgang von Goethe 
(2016). A trama começa no Céu, onde 
Mefistófeles faz uma aposta com Deus: 
diz que poderá conquistar a alma de 
Fausto – um favorito de Deus –, um 
sábio que tenta aprender tudo que pode 
ser conhecido. 

Em um domingo de Páscoa, 
Fausto chama o diabo. O cão que estava 
ao seu lado se transforma em Mefistó-
feles (o diabo na forma humana). Os 
dois chegam ao acordo – selado com 
sangue – de que Mefistófeles fará tudo 
o que ele quiser na Terra e, em troca, 
Fausto terá de servir ao demônio no 
Inferno. Mas há uma cláusula impor-
tante: a alma de Fausto será levada 
somente quando Mefistófeles criar uma 
situação de felicidade tão plena que 
faça com que Fausto deseje que aquele 
momento dure para sempre. Após o 
pacto, o demônio o leva a uma taverna 
em Leipzig – o Porão de Auerbach –, 
onde se encontram com um grupo de 
estudantes bêbados. Fausto, porém, não 
encontra ali nada que lhe agrade.

        Dali, os dois vão em pre-
sença de uma bruxa, que, por meio de 
uma poção, dá a Fausto a aparência de 
um homem jovem e belo. A imagem 
de Helena de Troia aparece num espe-
lho mágico, e sua beleza impressiona 
Fausto enormemente. Na rua, Fausto 
vê a bela Margarida (Gretchen), e pede 
que Mefistófeles a consiga para ele. Para 
o demônio, é uma dura tarefa devido 
à natureza pura da menina. Com joias 
e a ajuda da vizinha Marta, Mefistó-
feles consegue um encontro no jardim 
entre Fausto e Margarida. A moça tem 
medo de levá-lo ao seu quarto devido 
à mãe. Fausto dá uma poção do sono 
a Margarida para adormecer a mãe, 

mas, tragicamente, a poção termina a 
matando. Margarida tem o pressenti-
mento de estar grávida. Valentim está 
enfurecido pela relação da irmã com 
Fausto e o desafia a um duelo. Ajudado 
por Mefistófeles, Fausto mata Valentim, 
que antes de morrer lança uma mal-
dição contra a irmã. Margarida busca 
conforto espiritual numa catedral, 
mas é atormentada por um espírito 
maligno que a enche de sentimentos 
de culpa. Para distrai-lo de Margarida, 
Mefistófeles leva Fausto à festa da 
Noite de Santa Valburga (Walpurgis-
nacht), onde celebram juntos bruxas 
e demônios. Uma jovem bruxa tenta 
seduzir Fausto em vão. Enquanto isso, 
Margarida afoga o filho recém-nascido 
num sinal de desespero e é condenada 
à morte pela justiça. Fausto sente-se 
culpado por isso e acusa Mefistófeles, 
que replica que é Fausto quem tem 
toda a culpa. O demônio consegue a 
chave da cela de Margarida e Fausto 
tenta fazer com que ela escape, mas ela 
resiste porque percebe que ele já não 
a ama. Ao ver Mefistófeles, Margarida 
grita “Meu Deus, toda me entrego a teu 
juízo!”. Mefistófeles tira Fausto da cela 
e diz que “Foi julgada!”. Em seguida, 
um coro celestial afirma “Salvou-se!”, 
indicando que a pureza de Margarida 
salvou sua alma.

    Fausto escravizou-se, enquanto 
Margarida permaneceu livre, pois criou 
seu destino ao reconhecer (por causa 
de sua alma pura) que Mefistófeles era 
o diabo e a escravizaria.

      O conhecimento direto de 
algo só é dado pelos sentidos e é difí-
cil ver como poderíamos conhecer 
essa verdade, ou mesmo entender o 
que ela significa, a menos que tivésse-
mos conhecimento direto de algo que 
denominamos “eu” e, como elegemos 

Heidegger para a metodologia na 
busca do “eu” , temos que conhecer 
o “eu vivente”. É um estado de existir 
no qual o “eu” se percebe só, tal como 
Margarida.

Podemos, portanto, resumir 
como segue tudo o que dissemos sobre 
o conhecimento direto das coisas que 
existem. Temos conhecimento direto 
na sensação dos dados dos sentidos 
externos e, na introspecção, dos dados 
do que podemos denominar de sen-
tido interior: pensamentos, sentimen-
tos, desejos etc.; temos um conheci-
mento direto na memória das coisas 
que foram dadas, quer pelos sentidos 
exteriores, quer pelo sentido interior. A 
experiência direta está ligada ao sujeito 
pensante. É preciso sentir a experiência 
e criar o próximo passo.

Já no conhecimento por descri-
ção, ocorre a repetição de algo, pre-
tendemos, frequentemente, enunciar o 
nosso juízo, não na forma que envolve 
a descrição, mas sobre o objeto real que 
descrevemos. É a ideia de algo fora dos 
sentidos, é um juízo sobre alguém ou 
algo, mas nunca este alguém é o ser 
pensante.

     O homem livre é o “ser aí 
humanamente existindo” tal como 
propôs Heidegger (2005), para ser livre 
tem que sentir, experimentar e (re)criar 
o mundo.

6. SIGNIFICAR A VIDA PARA 
(RE)SIGNIFICAR O DIREITO

      Para uma (re)significação do 
direito, é necessária a pratica da ciência 
do direito, a chamada dogmática jurí-
dica, na qual a empiria é constituída 
pela ex periri.

       A proposta é (re)tomar do 
senso comum, para, a partir do seu 

interior, (re)modelar a linguagem, res-
significar a partir do antigo.

        Para isso, precisamos de 
metodologia para melhorar o direito, 
metodologia para a construção de um 
alicerce sólido com vistas à transfor-
mação produtora e não a reprodução 
metódica. É aí que entendemos ser 
necessária a abordagem poética do 
direito, cuja transmissão de conheci-
mento será pela poiésis e prâxis.

Buscamos um ser (sujeito) prag-
mático, cuja praxis está no “mundar” da 
realidade, o SER que transforma com 
os outros, produzindo a teoria no meio 
social como um “todo” desenvolvendo.

É necessário um novo pensar do 
direito, um pensar científico, buscado 
em elementos essencialmente huma-
nos, como nos ensina Willis Santiago 
Guerra Filho (2015) em “Sobre a busca 
inicial de Heidegger por um modo 
ateorético de produzir conhecimento 
válido em (e pela) filosofia – com uma 
alusão ao direito no final”:

“Ocorre, porém, que o direito 
é visto, geralmente, como um 
mero instrumento técnico, de 
controle do comportamento, da 
conduta humana, sem concebê-
-lo também como tendo o ônus 
de se justificar, de fundamentar 
o que apresenta como válido, 
para além da simples referência 
a normas postas, porque é uma 
visão tecnicista do direito a que 
predomina, para através dela se 
poder, também, melhor domi-
nar, o que já se encontra prestes 
a tingir o limite máximo de su-
portabilidade. É preciso, então, 
implicar mais o sujeito encarre-
gado da interpretação e aplica-
ção das normas nesse processo, 

com sua vivência do drama que 
tem diante de si. A orientação 
que hoje, pelo direito, se fornece, 
para a conduta, em sociedades 
como a nossa, fundamenta-se 
no simples fato de se fazer nor-
mas supostamente obedecendo 
a outras normas, que já exis-
tem. Isso na medida em que nós 
numa sociedade como a nossa, 
de uma maneira digamos assim, 
bastante extraordinária na histó-
ria da humanidade, não temos 
mais um vínculo estabelecido 
entre nós a partir de algo como 
a religião, tal como em geral tem 
se observado ao longo da histó-
ria, no passado, e ainda hoje no 
presente, em sociedades ainda 
existentes e que se organizam 
de um determinado modo, que 
justamente não é o modo das 
sociedades como aquelas marca-
das pela civilização ocidental do 
atual momento de sua história, 
em que se verificou a ruptura do 
vínculo tradicional entre o direi-
to e uma esfera transcendente 
que o justifique. Esta esfera justi-
ficadora, por definição, há de ser 
transcendente, estar além (ou 
aquém) do que por ela se justi-
fica, e neste sentido, logo pensa-
mos, ser também de uma natu-
reza religiosa, mas pode muito 
bem – e, talvez, justamente, deva 
– não sê-lo.  

Tanto é assim que, por 
exemplo, no nosso passado, ou 
no passado desta civilização dita 
ocidental, o mais recuado, no 
seu passado greco-romano, esta 
instância transcendente foi a polí-
tica, propriamente dita, enquanto 
a crença na superioridade da 
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cidade, de cidades inicialmente 
gregas e, depois,  Roma; e na outra 
vertente, formadora desta civili-
zação, na vertente judaico-cristã, 
a justificativa estava na transcen-
dência, aí sim, da própria divin-
dade: monoteísta, única, do Deus 
único, criador do universo, do 
homem e, portanto, das suas leis 
fundamentais também expressas 
muito bem no decálogo, nas dez 
normas dos dez mandamentos, 
dos decalogoi (δεκάλογοι), dos 
dez ditos transmitidos na tradi-
ção judaica através de Moisés e 
supostamente enviados por Deus. 
Então é curioso que nós termi-
namos produzindo na Moder-
nidade a ruptura destes vínculos 
do direito com qualquer forma de 
transcendência, seja em termos 
estritamente religiosos ou em ter-
mos teológico-políticos. O direito 
está, digamos assim, tendo que se 
impor pelas suas próprias razões 
e a gente não pode considerar 
satisfatório que a estas razões 
não se acrescente alguma forma 
de convicção emanada daquilo 
que nós entendemos se precisa 
prestar mais atenção atualmente, 
que é o próprio sentimento ou 
a sensibilidade dos que estarão 
sujeitos a estas ordenações, para 
que estas ordenações não sejam 
percebida e, de fato, implemen-
tadas de uma maneira que des-
considera a dignidade própria 
destes sujeitos. E é aí que enten-
demos se ter de desenvolver uma 
abordagem poética do direito, 
em combinação, com outras, as 
mais diversas, donde resultar em 
uma abordagem multi-teorética 
– logo, também ateorética. 

Então, considera-se que 
é preciso pensar o direito, 

novamente, de uma maneira em 
que ele se associa a estes elemen-
tos essencialmente humanos, que 
são os elementos de ordem poé-
tica, ficcional, mítico-religiosa, 
imaginária, desejante, gozosa – 
i.e., alternadamente prazerosa e 
dolorosa.  

Em épocas passadas, a 
comunidade se mantinha ínte-
gra pela referência a uma origem 
comum, sacramentada por mito-
logias, religiões ou mesmo, mais 
recentemente, por mundividên-
cias filosóficas. Há de se recor-
dar, contudo, a origem violenta 
de toda proibição, tanto sagrada, 
como jurídica, que garante a 
vida em sociedade, sustentada 
pelo enfrentamento da morte. 
O incremento da violência na 
sociedade “pós-moderna” não 
poderá ser contida pelo reforço 
da proibição jurídica, mas antes 
por uma consideração das con-
sequências psicológicas e sociais 
da secularização defendida pela 
ideologia oficial, donde se verifi-
car uma re-sacralização crescente 
das relações fora das instituições 
religiosas, ou seja, em seitas ou 
‘tribos’ (Michel Maffesoli). Seja 
como for, fica registrada a ori-
gem violenta de toda proibição, 
tanto sagrada, como jurídica, que 
garante nossa vida em sociedade, 
sustentada pelo enfrentamento da 
morte, ou, na fórmula consagrada 
por Roger Caillois, condição da 
vida e porta para a morte.  

         Afinal, somos uma ilu-
são de ser, pois apenas estamos, 
existimos, não somos realmente, 
já que ser é ser para sempre. Se 
somos, somos nada. É esse nada, 
esse vazio interior, que nos hor-
roriza, por mais que o evitemos, 

quando com ele nos deparamos, 
ao pensarmos com radicalidade 
nossa existência e verificamos o 
que somos: não-ser, mera exis-
tência. No presente, o predomí-
nio do pensamento científico e 
o correlato processo de ‘desen-
cantamento’ do mundo, ao qual 
se refere Max Weber, minam as 
bases sobre as quais tradicional-
mente se ergueram as diversas 
ordens normativas. A construção 
de novas bases pressupõe uma 
recuperação de nossa capacidade 
criativa de ficções justificadoras 
da existência e da co-existên-
cia, ao mesmo tempo em que 
estejamos cientes do caráter fic-
cional desse empreendimento, 
cujo resultado é a afirmação de 
valores. Para isso, vamos preci-
sar de uma aproximação entre 
as mais diversas formas de cria-
ções desenvolvidas pelo engenho 
humano, entendidas assim como 
diferentes formas poéticas, a 
saber, para além da literatura pro-
priamente dita, as artes, mitolo-
gias, religiões, filosofias e mesmo 
as ciências, bem como aquela 
dentre elas que nos sanciona 
mais severamente, do ponto de 
vista social, a conduta, a saber, o 
direito. Caberá ao direito, num tal 
contexto, solidificar essa invenção 
ou ficção coletiva, criando e esta-
belecendo valores, impondo-os 
mesmo, em busca de garantir as 
condições de manutenção da vida 
em comum, a vida humana”. 
        Chegamos à conclusão de 

que a recuperação de valores deve 
superar a posição positivista.

7. CONCLUSÕES

      Iniciamos com as tragédias 

por entender que, dentre todas as artes, 
essa é a mais brilhante em revelar toda 
a realidade de forma profunda e, ao 
mesmo tempo, manter a vida livre e o 
ser humano sábio equilibrado, apesar 
da morte, da dor e da desesperança. 
É traço comum às tragédias gregas 
que o ser humano seja capitão de seu 
destino e proporcione aos demais um 
espetáculo de novos sentidos, de novas 
formas de existir, tal como Sócrates 
quando se fez sacrificar.

      A beleza da tragédia está pre-
sente sempre e em todas as partes da 
vida, mais ainda nos tempos de corona-
vírus, no qual a morte e a dor se fazem 
existir na irrevogabilidade do passado, 
que deságua num temor profundo e em 
uma sensação do mistério inesgotável 
da existência.

     Este artigo é, então, um convite 
para significar a vida e, assim, (re)signi-
ficar o direito, buscando uma existên-
cia sábia e comprometida com o senti-
mento mais profundo de humanidade, 
tal existir visa a expulsar a luta pela feli-
cidade privada, expulsar a ansiedade e 
os desejos por coisas temporais e existir 
no sentir eterno, só assim viveremos 
livres e senhores do destino.

     Assim como na vida, a aplica-
ção do direito também necessita de se 
ocupar em estreitar vínculos com o ser 
humano, buscando o existir na união, 
e de ser comprometida com as neces-
sidades e cegueiras dos outros.
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