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EXPEDIENTE

“ P asquinagem” 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 Instituição vanguardista, busca-se
expressar através de seus textos e
para além das palavras, com imagens e gestos nela contidos, bem
como nas mídias a ela associadas,
a perplexidade, os impasses e
achados em meio ao turbilhão do
momento histórico dificultosamente ora atravessado, atentos a
indicativos como aqueles oswalddeandradianos 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, totalmente aberta, a contribuições
provenientes das mais diversas
áreas e nos mais diversos formatos: científicos, filosóficos,
literários e artísticos de um
modo geral. Tem também caráter informativo, noticioso, a fim
de se constituir igualmente em
repositório não só de divulgação
como de registro de atividades
consideradas como merecedoras pela editoria. A ela se associam filmagens metadiscursivas
em relação ao seu conteúdo, bem
como de debates em contexto de
engajamento político no combate aos ataques autoritários e
mesmo fascistóides que tem se
intensificado nos últimos tempos,
havendo ainda a conexão com
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iniciativas culturais associadas à
PUC-SP, em razão do vínculo a
ela de seus proponentes, como é
o caso da Escola Livre de Filosofia, Direito e Arte (ELDFA). Aos
intelectuais, críticos, artistas, que
pensam de forma criativa, inventiva 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.

intelectuais, acadêmicos, artistas que tem distribuição gratuita
pelo site revistapasquinagem.
com.
Os artigos, ensaios, crônicas, análises políticas, econômicas e filosóficas são de responsabilidades de seus respectivos
autores.
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A Revista PASQUINAGEM aceita para publicação
trabalhos inéditos, de autoria
individual ou coletiva de pesquisadores, intelectuais, ensaísA re v i s t a p a s qu i n a - tas, poeta, fotógrafos vinculados
gem é um projeto coletivo de 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 respectivos autores, de preferência
em português, espanhol, francês e inglês entre 8 e 40 páginas. 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 fotográficos, 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 publicação toma como critérios básicos
sua contribuição à comunicação
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E
POLÍTICA à linha editorial da
PASQUINAGEMT, a DIVERSIDADE TEMÁTICA. Eventuais modificações de estrutura
ou de conteúdo, sugeridas pelos
pareceristas ou pela Comissão
Científica, só serão incorporadas
mediante concordância dos autores. 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 fornecer 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 formatação e normalização
O texto deve ser digitado
em fonte Times New Roman,
corpo 12, com 1,5. O recurso itálico, 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 - Informação e documentação. Artigo em
publicação periódica científica
impressa. Apresentação;
NBR 6023, 2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração;
NBR 6024, 2003 – Informação e documentação –
Numeração progressiva das
seções de um documento escrito
- Apresentação;
NBR 6028, 2003 – Informação e documentação – Resumos - Apresentação;
N BR 1 0 5 2 0 , 2 0 0 2 –
Informação e documentação
– Citações em documentos
– Apresentação;
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de
Janeiro, 1993.
• Responsabilidades
É de responsabilidade do
autor a correção ortográfica,
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sintática e a revisão de digitação 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 publicação na Revista PASQUINAGEM
em CREATIVE COMMONS,
com menção obrigatória da autoria (BY) e atribuição Não Comercial (NC) para ACESSO LIVRE
E IRRESTRITO, sendo vedada
a derivação (reescrita) dos trabalhos publicados por terceiros
(ND).
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a mitologia dos
povos indígenas da América do Sul, entre
as designações
para o próprio mal ou na personificação de demônios, a divindade
Jurupari foi a mais difundida a partir do século XVI. E visando combater essa mitologia indígena pagã, os
missionários católicos jesuítas passaram a associá-la ao diabo cristão.
Na exposição dessa lenda indígena predominaram duas narrativas.
A primeira narrativa apresentava Jurupari como filho da índia
Ceuci. Jurupari foi concebido quando Ceuci desrespeitou a proibição
de moças se alimentarem do fruto
proibido Mapati, em dias de fertilidade. Porém, ao consumi-lo, a
índia Ceuci afrontou a proibição, e
o sumo da fruta escorreu por seu
corpo nu chegando ao meio de suas
pernas. Fecundando-a. A afronta
da índia Ceuci foi sumariamente
acolhida pelo conselho dos anciãos
com o exílio.
O filho de Ceuci, Jurupari, era
na verdade um presente do Deus Sol
(Guaraci), que tinha como missão
reformar os costumes dos homens

e encontrar uma esposa para a divindade celeste. Segundo a lenda,
com sete dias de vida, Jurupari tinha
a aparência de uma criança de 10
anos e chamava a atenção por suas
palavras, ensinamentos e sabedorias
em que as leis e costumes deveriam
ser remodeladas. A figura de Jurupari tornou-se o símbolo do legislador, que para reformular os costumes, impôs-se por uma mudança
decisiva das tradições e costumes,
em particular ao modelo matriarcal
para o patriarcal.
Numa segunda interpretação
lendária, Jurupari assumiu a personificação do demônio dos sonhos,
que através de pesadelos, criava o
pânico e disseminava presságios
horríveis de catástrofes num futuro próximo. E por esse momento de
pesadelos, existia um mecanismo de
asfixia, impedindo que as vítimas
gritassem. Por isso, Jurupari seria
a personificação daquele demônio
que “tapa a boca”. Essa última interpretação lendária foi disseminada pelos Jesuítas como o demônio
cristão, e aceita pelos povos indígenas. Portanto, Jurupari assumiu essa
dupla narrativa, de legislador e de
demônio maligno da escuridão.
A pandemia do coronavírus
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tem feições semelhantes com a do
Jurupari nas tradições indígenas,
pois entre os sintomas graves como
a dificuldade de respirar ou a falta
de ar, dor, pressão no peito e perda
da fala ou movimento, como sintoma da asfixia; em outro caráter de
Jurupari ao corona, quando impôs a
modificação de hábitos e costumes
próprios de uma sociedade em que
a vida cotidiana ruminava por ecos
da polifonia gutural das ruas, naquilo em que João do Rio identificou
no seu livro, A alma encantadora
das ruas, o nascedouro ancestral do
futuro: “A rua nasce, como homem,
do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento. (...) A rua sente nos nervos
essa miséria da criação, é por isso é
a mais igualitária, a mais socialista,
a mais niveladora das obras humanas.”
O coronavírus afastou através
do isolamento social esse sentimento real da sociabilidade das ruas, do
espaço público, da vida urbana, restando-nos as cavernas domésticas
como novo território da microfísica
do poder, que se impregna através
dos sonhos, o asfixiar do Jurupari
em suas duas feições demoníaca: o
legislador patriarcal da vida cotidia-

na e o ladrão de sonhos que sufoca
e silencia a polifonia das vozes ruadas, que já eram silenciadas e invisíveis por uma sistemática de conta
gotas. Por isso, entre as mazelas do
coronavírus, evidencia-se os índices de violência doméstica contra as
mulheres, crianças, idosos e pessoas
deficientes, que durante a pandemia
visibilizou o demônio da violência
que se tem acoplado com a cultura
do ódio disseminado aos verbos-práticos pela retórica política do
fascismo verde-amarelo.
A expressão dessa política de
ódio foi televisionada a partir das
declarações que ocorreram em reunião palaciana no dia 22 de abril de
2020, em que o Ministro do Meio
Ambiente defende o “passar a boiada” e um “mudar regras ambientais
enquanto a atenção da mídia está
concentrada para a covid 19”. Da
mesma forma em que o ministro
da educação Abraham Weintraub
defende a prisão dos membros do
STF, ridicularizando-os no deboche como, “vagabundos”, além dos
impropérios de um Presidente que
xinga o governador de São Paulo e
do Rio de Janeiro de “bosta” e “estrumes”, até a sistemática epifania
da reunião, em que o Ministro da

Economia, Paulo Guedes, que condensa: “essa pode ser uma catástrofe, que vai nos afundar, ou pode ser
uma onda para a gente surfar, uma
alavanca para recuperar o país”. Da
mesma forma, ao acontecimento,
quando Guedes afirma o seu desprezo pelo Banco do Brasil e pelas
pequenas empresas.
Referente ao Banco do Brasil,
afirmou que “tem que vender essa
porra logo” em relação a redução de
crédito para micro e pequenas empresas, diz: ”vamos perder dinheiro
salvando empresas pequenininhas”.
Para solidez do coro político da
reunião “não por um ato falho” ,não
levou em consideração os números
alastrantes de mortos e contaminados do coronavirus, pois não é um
problema desse governo facínora,
maligno, perverso e implacável com
os direitos sociais, humanos e político.
A reunião ministerial revelou a trama pública de um projeto
nefasto em defesa dos interesses do
capital financeiro em detrimento
da vida humana, o que nos remete aos argumentos de Leon Tolstói:
“Graças ao estudo de uma época tão
trágica, tão rica em acontecimentos
consideráveis e tão próximas de nós,
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cujas tradições, as mais diversas,
ainda se mantem tão vivas, cheguei
a absoluta convicção de que a nossa inteligência não pode apreender
causas dos acontecimentos que se
produzem. (...) um acontecimento
de tal magnitude, em que milhões
de indivíduos se mataram uns aos
outros, em que caiu mais de meio
milhão de homens, não pode ter
sido causado pela vontade de uma
pessoa.1” O escritor russo, Tolstoi,
tinha a clareza de que a guerra napoleônica contra a Rússia não poderia ser narrada como atributo da
vontade de uma pessoa somente,
pois Napoleão Bonaparte não tinha essa magnitude, apesar de seus
feitos na guerra. Da mesma forma
em que a pandemia do coronavírus
não pode ser restrita aos interesses
de uma narrativa mítica e heroica
fantasiosa de um Presidente, nem
pela expressão de setores histórico-econômicos, que desde acumulação primitiva de capital no Brasil
Colônia atuam com a violência na
expropriação de recursos naturais
referentes aos povos africanos e
indígenas, por essa amalgama da
grilagem de terras públicas, desmatamento com extração de madeira
ilegal, pistolagens, trabalho escravo,

milícias e narcotráfico. Essa política
de morte transitou da senzala para
as periferias, como novos quilombos.
A pandemia de coronavírus
quando analisada à lógica da geografia radical de Neil Smith em que
“os contornos do desastre e a diferença entre quem vive e quem morre é uma maior ou menor medida
um cálculo social”, diz-se de outro
modo em outros de seus escritos,
como, “There’s no such thing as a
natural disaster” (SMITH, 2006)2,
que ao tratar sobre o furacão Katrina, ocorrido em 2005, elenca causas
sociais durante um evento natural
catastrófico que criam determinações sociais para um reconhecimento desse evento, pois as vulnerabilidades sociais são em maior parte
dos setores suscetíveis às expectativas do desastre, pressupostos de
uma realidade social cindida.
Ao analisar o coronavirus no
Brasil, constatamos a cruel realidade social de que os pobres na periferia, serão as principais vítimas dos
indicadores de óbito, visto que, são
segmentos da sociedade destituídos
de direitos sociais mínimos, de educação, moradia, seguridade social e
saúde pública. Ou, pela periferia em
bairros centrais, que adensam cortiços, pensões, ocupações verticais e
populações de rua. Portanto, a ocorrência da pandemia do coronavirus
reafirma o silenciar e a invisibilidade de um projeto de política públicas para esse mundaréu de gente,

trabalhadores, desempregados, desalentados, precarizados constantes
pela terceirização e trabalhadores
intermitentes, que apesar dos registros oficiais da carteira de emprego,
não dispõem de garantias mínimas
do mundo do trabalho.
O enfrentamento às catástrofes faz parte da estratégia desde o
século XVII, fruto do acúmulo de
conhecimento de séculos antepassados na forma da magia moderna, a
própria ciência moderna. Entretanto, essa ciência aplicada à tecnologia, não tornou o mundo mais belo,
e sim mais feio, sujo e malvado. A
ameaça da natureza com a pandemia, humilhou e diminuiu o imaginário de uma natureza tecnologicamente remodelada por essa ciência
moderna.
A arrogância do discurso dessa capacidade de remodelagem
da natureza, difundido a partir da
biotecnologia fazia-se requalificada
ao pensamento de que essa cultura
tecnológica transformaria a natureza numa segunda natureza social,
em que a própria causa natural seria
remodelada a sua imagem e semelhança pelos discursos dessa ciência
moderna.
Portanto, a natureza começa a
ser concebida como uma violência
natural calamitosa entre os discursos da economia, ciência, técnica e
política, que através desse modelo social rebaixa-se ao obscuro e
à ignorância, visto que esse saber
cientifico só consegue olhar para o
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mundo a partir de valores da ética
do capital, transformando a natureza numa objetividade amórfica que
pode ser manipulada e desenhada
a partir das necessidades de oferta
e demanda do mercado mundial.
Por isso, a biotecnologia através
da genética começou um jogo de
alto risco em que as perspectivas
planejadas de lucro superam qualquer discurso disfórico da ética e
da responsabilidade com a vida humana-animal. Essa ciência de ponta
tornou-se a nova religião do agronegócio e das cadeias produtivas de
proteínas da indústria alimentícia.
A natureza tornou-se um objeto de manipulação tanto da ciência
como da própria lógica de acumulação de capital, tornando-se uma
eloquente metáfora cientifica do
discurso da ciência moderna. Para
Robert Kurtz, o “estado moderno
reduz o indivíduo vivo a uma abstração jurídica, tal como a lógica da
economia exige que a sociedade seja
reduzida à matéria morta do dinheiro, assim também a ciência reduz
os processos naturais a um nexo
mecânico. Esse reducionismo não
se segue forçosamente do conhecimento da natureza em si, antes é um
produto da tendência histórica da
objetivação subjugadora. Na práxis
social, o reducionismo econômico,
político e científico casou-se a uma
estrutura totalitária em que pessoa e
mundo são definidos como objetos
hostis de manipulação.”3
Portanto, os indivíduos vivos

viraram abstrações jurídicas contratuais que na pandemia se expressam
por fichas cadastrais de cinquenta
milhões de brasileiros ordenados
pela burocracia dos cadastros de
CPFs. Esse reducionismo militar-industrial, econômico-tecnológico,
cientifico-político, são espelhos da
pandemia, pois as “catástrofes naturais”, já são incorporadas no planejamento de risco das contabilidades
nas economias do capitalismo científico, pois esse saber reduz os seres
vivos (indivíduos, pessoas e natureza) à cadáveres em números, tabelas
e cálculos atuariais que reduzem a
vida humana em métrica de risco
financeiro.
Para superar a pandemia, torna-se visceral a superação desse
modelo de sociedade, que paralisa a
vida objetivando-a a cálculos matemáticos e financeiros como bens de
capital, patrimônios, investimentos.
O coronavírus no mundo revela sintomas desse discurso da racionalização da vida. Numa primeira
instância, os sistemas econômicos
do mundo foram postos à prova e
entre as tabelas de eficácia, planejamento e eficiência para garantir
os recursos humanos. Os países da
Ásia (China, Hong Kong, Taiwan
e Cingapura) foram vitoriosos no
enfrentamento de controle à multiplicação de pessoas infectadas. Num
primeiro momento, evidencia-se a
apologia de uma obediência dos indivíduos à mentalidade autoritária
como uma marca da tradição cul-

tural do confucionismo em que os
mecanismos de vigilância digital e
big data foram armas de guerra para
enfrentar a pandemia. Existe um
discurso de apologia ao capitalismo
independente dos modelos políticos
democráticos. Portanto, na China,
essa vigilância social através de dados da internet e da telefonia móvel,
sem parâmetros para proteção de
dados da esfera da vida privada, é
vista como algo saudável para política pública de controle social.
Pois, na china, existem mais de
duzentas milhões de câmeras de vigilância que pelo uso de inteligência
artificial conseguem construir um
eficiente sistema de reconhecimento
facial, ao ponto motriz de que esse
sistema de vigilância digital tornou-se mais que um mecanismo político de controle de desempenho da
vida privada dos indivíduos, esses
mega dados são usados como mecanismos de bonificações práticas
de ajustamento aos interesses do
estado chinês, tornando-se por créditos financeiros com taxas de juros
menores, prioridade em políticas de
habitação e bônus sociais. A China
criou um sistema de crédito social
aportado a partir da vigilância digital. Outro sintoma da pandemia
é que todo desastre natural se faz
potencializado nas periferias, nos
cortiços dos centros urbanos, nas
populações ribeirinhas e, por fim,
na geração de controle total da vida
pela comunhão com a vigilância digital.
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A catástrofe biológica do coronavírus assumiu feições selvagens, e no seu significado mítico
correspondente, a expressão: ser
que vem a nossa rede (lugar onde
dormimos). Tanto pelas redes da
artesania idílica para o descanso
corporal como também as redes de
comunicação e controle midiático
sociais.
Essas redes tornaram-se mecanismos de asfixia, em que as criaturas do capital e da natureza revelam
o esgotamento irracional desse sistema econômico de prover a vida,
numa volta mítica de significados
às suas ressignificações futuras, revelando-nos o obscuro demoníaco
desse saber que, ao iluminar-escurecendo, ofusca a sabedoria solar dos
excluídos do mundo.
1. TOLSTOI, L. Guerra e Paz - Edição Completa - Leon Tolstoi.
2. João Alves de Souza Neto e Fernando Molnar Castro, « Capitalism über
alles: uma interpretação da pandemia de
coronavírus no Brasil à luz da geografia
radical de Neil Smith », Espaço e Economia[Online], 18 | 2020, posto online no dia
14 abril 2020, consultado o 20 maio 2020.
URL : http://journals.openedition.org/espacoeconomia/12104 ; DOI : https://doi.
org/10.4000/espacoeconomia.12104
3.KURS, R. Natureza em ruinas, in
http://www.obeco-online.org/rkurz81.htm
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Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (2015), Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina-PR (2006), Especialista em Filosofia Jurídica e
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oi no Brasil, numa
conferência proferida no Rio de Janeiro em 1974 que
Foucault teria usado
pela primeira vez o termo biopolítica. Dois anos depois o conceito
foi apresentado no último capítulo
do primeiro volume da História da
sexualidade indo além do que, à primeira vista, pode parecer, ou seja,
além de política da vida. Para Foucault, desde a antiguidade, o poder
soberano consistia em fazer morrer
ou deixar viver, mas no século XVII
e primeira metade do século XVIII
surge uma nova mecânica do poder, agora biopoder, que é o de fazer
viver ou deixar morrer. Primeiro,
o biopoder incidiu sobre corpos
individuas através de disciplina e
vigilância, mas a partir do final do
século XVIII passa a incidir sobre a
população, sobre o homem-espécie
através de mecanismos de regulação. O que interessa, nessa segunda
fase, propriamente biopolítica, são
os processos biológicos, a proporção
12

de nascimentos, mortalidade, fecundidade, etc. Esses dois polos do
biopoder não se excluem havendo
uma interligação das disciplinas do
corpo e as regulações da população
com as quais desenvolveu-se a organização do poder sobre a vida. E veja-se que Foucault fala em relações
de poder e não no poder como algo
que emane de um foco único derivado da soberania, poder não é algo
que uns tenham e outros não. Poder,
para ele, se produz a cada instante
e nas diversas relações de força que
perpassam uma sociedade.
Se poder sobre a população
não excluiu o poder sobre o corpo
do indivíduo, também a transformação do poder soberano – fazer
morrer ou deixar viver - em biopoder – fazer viver ou deixar morrer
- não significou uma substituição,
pois o velho direito soberano mantém suas hastes no grande feixe das
relações de poder. Seu mecanismo
passa a ser o racismo. Em outras
palavras, o poder soberano se insere no biopoder, através do racismo.
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Essa justaposição entre biopoder e
poder soberano permitiu a Foucault
afirmar que o mecanismo fundamental dos estados modernos é o
racismo. É claro que não se trata do
racismo como ódio entre raças, mas
sim do racismo que põe em guerra
dois ou mais grupos. O matar, então, pode não significar tirar a vida
biológica propriamente, mas, por
exemplo, expor ao risco ou à rejeição.
Primeiro, o racismo fragmenta
o contínuo biológico – corpo e processos biológicos – ao qual se dirige
o biopoder. Segundo, permite uma
relação positiva: matar para viver,
mas não como no antigo poder soberano para o qual a morte significava proteção da vida do soberano.
Agora ele – o matar - se endereça à
raça ruim, ao inferior, ao degenerado que morto torna mais sadia a
vida dos demais. É a eliminação biológica de uns para o fortalecimento biológico dos outros. O exemplo
dessa justaposição é, sem dúvida, o
nazismo que expôs todos a morte e

matou qualquer um através de um
processo lógico e coerente de instalação do racismo como mecanismo
de poder.
Agora que vivemos uma pandemia causada por um vírus para o
qual não se tem tratamento eficaz
ou vacina e cuja doença (Covid-19)
decorrente faz com que muitas
pessoas precisem de internamento
hospitalar, até mesmo em UTIs com
auxílio de respiradores, tanto a concepção de poder - biopoder - como
o racismo, da forma como concebidos por Foucault, se mostram sem
disfarces. Uma das formas dessa visibilidade é a descrição – para não
dizer discriminação – dos mortos
pela Covid-19, pois as manchetes,
os boletins médicos, e até mesmo as
conversas no dia-a-dia, racionalizam as mortes através da afirmação
e confirmação constante, entre os
mortos, de doenças pre-existentes
à infecção pelo vírus demonstrando
assombro apenas quando o morto
era “saudável”. Outra forma é a defesa do isolamento dito “vertical” segundo o qual, para evitar uma catástrofe econômica, apenas o grupo de
risco, ou seja, os que têm mais chances de desenvolver a forma grave da
doença - idosos, doentes crônicos
- deveriam permanecer em isolamento. Já os demais deveriam sair
de casa e retomar a vida “normal”
trabalhando, estudando, etc. Neste
caso, muitos poderiam argumentar
que não se trata de racismo, pois,
na verdade, o objetivo é a proteção

do tal grupo de risco. Porém, lembremos que foi invocando razões
“humanitárias” que, em 1940, Hitler
deu início ao Programa de eutanásia
par doentes incuráveis. À primeira
vista, a comparação pode parecer
exagerada, conduto, como advertiu Hanna Arendt, há sempre uma
forte tentação para soluções totalitárias sempre que pareça impossível
aliviar a miséria política, social ou
econômica de um modo digno do
homem (humano).
Essa tentação lateja em todos
nesses tempos de superficialidade,
de pensamento utilitário, de desconsideração do humano no homem.
Para percebê-la, sugiro um exercício de imaginação considerando a
pandemia do novo coronavírus. Suponhamos que, inicialmente, para
proteger os mais velhos e doentes,
bastasse mantê-los em casa. Porém,
como acabariam tendo contato com
aqueles que moram no mesmo lugar
e que deveriam continuar normalmente suas vidas, a solução para
uma proteção mais eficaz poderia
ser a construção de “alojamentos”
adequados para que recebessem
acompanhamento por médicos,
enfermeiros, etc. Claro que precisariam ser vigiados para não saírem
dali correndo risco de serem contaminados. Como todo esse aparato
poderia custar muito caro para uma
sociedade em dificuldades e já que
alguns ainda tinham condições de
executar certos serviços e contribuir
com o seu sustento, uma boa ideia
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seria a instalação de fábricas junto
aos alojamentos, afinal o trabalho é
uma forma de autonomia, ou melhor, “o trabalho liberta”. O final da
história é amplamente conhecido.
Entre outras coisas, Hitler
se valeu da propaganda elaborada
por Goebles para produzir o discurso necessário à implantação do
racismo na sociedade do III Reich.
Hoje tamanho esforço é desnecessário, pois através de algorítimos, de
fake news a tarefa é executada com
maior eficácia e rapidez.
O mecanismo do racismo
atua em nós sob diversos “argumentos” e a sociedade brasileira está
dividida. De alguma forma, matamo-nos uns aos outros. É preciso o
resgate da humanidade do homem
em cada um de nós. Como faremos
isso? Talvez ninguém tenha “a” solução, entretanto, seja ela qual for,
certamente, exigirá de nós reflexão,
pensamento e terá de nos tornar
menos egoístas, menos receptivos
a tudo que divide, separa e exclui.
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PROJETO UNDERGROUND
RAILROAD POIESIS

PAOLA CANTARINI1
Mestre e doutora em direito pela PUCSP, com estágio
doutoral na Universidade do Minho-Pt., doutora em filosofia
do direito pela Univ. do Salento-Lecce-It., pós doutorado em
Ciências Sociais – Universidade de Coimbra-Pt., pós doutorado em Filosofia, Artes e pensamento crítico- EGS- Suíça.
Pós-doutoranda – TIDD-PUCSP. Pesquisadora UNICAMP.
Visiting Researcher SNS-PISA-It.
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UNFINISHED∞poiesis

PROJETO UNDERGROUND RAILROAD POIESIS

– por um discurso

JUSFILOSÓFICOPOETICOERÓTICO

Teatralizando-se a filosofia,
Poetizando-se o direito.

Por meio de uma HERMENÊUTICA Radical, desejante e surrealista, transgressora.

Prelúdio: MANIFESTO DA ANTICÁTEDRA
– por uma proposta multi-universitudinária

.. é preciso poetizar-se, dissolvendo paredes de aço com palavras perdidas como bombas imaginárias.

“Querendo quebrar os limites.
‘Do maldito’
Do dito e do não dito.
Corromper, ultrapassar, transgredir”
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Primeiro ato: INFERNO – a pobreza da Filosofia (de novo a falta de
questões filosóficas)
Segundo ato: PURGATÓRIO - a paródia do Direito
Terceiro ato: PARAÍSO – a esquizofrenia da Política
Quarto e último ato: da comédia da vida à poiesis revolucionária – Fim.
Fim da tragédia. Início da comédia.
Disjunção poético-ético-transgressora.
Dialética negativa?
Maiuêutica socrática?
Diálogos platônicos?
Niilismo?
Tantrismo? Surrealismo?
Dadaismo?
Tudo isso e mais,
mas sem “ismos”,
Ao infinito e além
Além do humano, do homem?
Fazer com que tais nomes continuem a reverberar,
…Marx, Nietzsche, Blanchot, Baudrillard,
Badiou, Warat,
Oswald de Andrade, o Mário e o Carlos também,
Anjos-demônios, caídos,
Revolucionários pós-filosóficos
Anarquistas do fim do mundo,
Nós os invencíveis como indomáveis,
Insubmissos,
Pós-apocalípticos,
Revisitar os clássicos não tão populares,
Kafka, Marx, Dante, Dostoievsky,
propor novas linguagens,
algo não menos que abissal,
transgressor.
Instinto de morte,
fertilizado pelo princípio do nirvana
mais do que pelo do prazer.
19

Nossa Constituição:
Artigo 1º: Des-dogmatizar o Direito.
Parágrafo primeiro: por um Direito aberto, transgressor, rebelde, já que só encontramos a felicidade na rebeldia. Paródia ao Direito.
Parágrafo segundo: por um Direito erótico-poético, em busca de uma fundamentação superior ao Direito, que poderia se dar em termos mito=>>>poiético-artístico-performáticos.
Parágrafo terceiro: por um Direito pelo avesso. Por um direito transgressional.
Artigo 2º: Des-historicizar a Filosofia.
Parágrafo único: por uma Filosofia própria, autêntica, banhada no mar da poesia
e das demais artes, revolucionária.
Ativa,
que não se limite a interpretar apenas a vida.
Artigo 3º: Des-feitichizar o Homem.
Parágrafo primeiro: retomar a experiência catártica das tragédias, mas também, e
sobretudo, as comédias. Maravilhar-se e espantar-se novamente.
Parágrafo segundo: a racionalidade de SARTRE X BATAILLE e sua experiência
interior.
SUMA ADOGMÁTICA
OU
O porquê do Direito e religião: a transgressão em Bataille e em Nietzsche
Como falar da pobreza sem ter nunca passado fome? Portanto, experiência, abertura...
Ser invencível por não jogar o jogo onde o vencedor leva tudo,
com as cartas já marcadas.
Só as artes podem.
PHODEM,
EVOÈ!
AHU!!
...
..
.
20

P
O
E
S
I
a
R
A
D
I
C
A
l
...
..
.
.
Nua,

selvagem, pura

como galopes de um cavalo.
O que é o ser humano afinal?
Político animal. Animal político
Abelha e lobo.
Mas e o logos, o diálogo?
O assombro dos assombros,
cheio de ódio e asco.
A martelar a cabeça e
certezas desmantelar
olhando a beira do penhasco.
..arriscar
florescer..
já que nos sonhos
não se pode morrer!
O martelo de Nietzsche
ensina a verdade não mais procurar
subir a mais alta montanha
tirar o anão das costas,
gritarrrrrrrrrrrrr,
saltar e voar...
Cinza virar
E depois
D
I

A
M
A
N
T
e
.
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Poetizar
Santificar o riso e dançar
Mas e se no final
VER QUE É O INÍCIO
ETERNO RETORNO
DO IGUAL
E quem
te
pegar
pela
mão
for justamente o Diabo?

SUMA ADOGMÁTICA II
1-

personagens:
O culpado, o cortável,
O INACABADO,
O IMPOSSÍVEL
2 - O POETA- FILÓSOFO
3 – Dianus, Um estrangeiro
O DIÁLOGO COMEÇA:
BUSCA-SE A prática da alegria diante da morteEMvida.
MAS QUAL A VERADEIRA ALEGRIA,
AQUELA LIGADA AOS PRAZERES
DO CORPO (desejo) OU DA ALMA (conhecimento)?
Mais do que a verdade,
a busca Do medo.
Do MEDO Que só o limitado do pensamento atinge
...o medo do NADa.
DECIDA-SE: PILULA VERMELHA OU AZUL?
EM NOSSA MAIS ELEVADA ANGÚSTIA E DESESPERO,
As lágrimas riem e o riso chora.
RUPTURA
A obscuridade torna-se alucinante
NOS tensionaNdo para o (im)possível.
Neste estado de não-nascimento
De ser não sendo
Sequer também
Existindo,
O riso É ESSENCIAL,
Escapamos da gravidade rindo.
O RISO É TRANSGRESSOR.
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Nenhum limite
a partir de uma risada violenta o bastante.
POIS O riso liga-se ao gozo.
É A PERFEITA comunicação e conhecimento.
Angustia sacrificial
Prazer erótico
Poesia
Êxtase
Perversão do coração
PUREZA E LEVEZA DE ALMA
RETOMAR a experiência do absurdo,
o dilaceramento (Jaspers),
a morte (Malraux),
o abandono (Heidegger),
o ser autocaluniador K (Kafka),
o Sísifo (CAMUS),
o AMINADAB (Blanchot).
SUMA ADOGMÁTICA III
POEMA UNFINISHED
Tocar as margens do impensável e do inominável..
um experimento com a linguagem,
uma linguagem poética do pensamento.
mais do que um delírio filosófico
e um esteticismo poético,
UMA hermenêutica destruidora.
Antropomorfia Incondicional
UM olhar radical (Ereignis eraugnis )
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Uma metamorfose do próprio sentido de metamorfose
O Pensamento Que Pensa O Seu Outro
UM NOVO COMEÇO
Ler o ilegível.
Dizer o indizível.
Entrar no ADYTON,
NOS REENCONTRAR com o sagrado,
NOS FORTALECER
Assimetrias. Banalidades.
O acolhimento do outro. O estranho. O inimigo.
O espaço da palavra, ATOPIA (Holderlin)
A filosofia é atópica. Atopos não significa sem lugar,
O LUGAR da filosofia é a ÁGORA (Sócrates).
MAIS pre-sença (DA-sein)
No círculo esotéico reside a chance de uma comunidade,
de reatar o FIO DE ARIADNE
no labirinto da vida.
Menos maquinação, operacionalização, cientificidade e efetividade na Academia.
Por uma Academia não elitizada, pop, do povo, popular, democrática.
Eu digo Não:
À academização, burocratização e institucionalização da filosofia.
À unidimensionalidade.
À institucionalização e apoderamento do sentido.
À Filosofia como religião.
A favor da radical in-tensão,
EM intensidade
todo interior é um fora de si,
em se expondo a ser.
intimidade SEM interioridade,
intimidade ek-stática própria a EROS e ao erótico,
A dimensão fundadora do primeiro de todos os deuses.
O pensamento tornou-se esotérico
Mercantilizado de tanto e reproduzir irá acabar esgotado.
Mas não no SENTIDO DE ESOTÉRICO QUE NEGA O ESOTERISMO DE TODO
ISMO.
RECUPERAÇÃO DE PAULO, o primeiro crítico, o primeiro esotérico?
Pai! Afasta de mim esse Cá-Lice (Gilberto Gil e Chico Buarque).
Um modo de resistência poético-REVOLUCIONARIO.
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Desperto um belo dia no mundo e me atribuo um único direito: exigir do outro um
comportamento humano. Um único dever:
o de nunca, através de minhas opções, renegar minha liberdade.

Frantz Fanon
26
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DIÁRIO DA QUARENTENA
Lucia Santaella é pesquisadora 1 A do CNPq, graduada em Letras
Português e Inglês. Professora titular no programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUCSP, com doutoramento
em Teoria Literária na PUCSP em 1973 e Livre-Docência em Ciências da Comunicação na ECA/USP em 1993. É Coordenadora
da Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital,
Diretora do CIMID, Centro de Investigação em Mídias Digitais e
Coordenadora do Centro de Estudos Peirceanos, na PUCSP.

O

discurso em
primeira pessoa sempre me
constrange.
Mas a reclusão
forçada nos torna introspectivos.
Todavia, em vez de olhar para dentro, algo que só interessaria a mim
e a um possível psicanalista, passo
os olhos para os efeitos da reclusão:
a imensa reviravolta na rotina e as
mudanças de hábito que provoca.
Dispensei a diarista e, certamente,
continuo lhe enviando o pagamento. Então, acordo de manhã, arrumo
a cama (algo que já fazia, a diarista
só viria uma vez por semana). Antes
do café, lavo roupas todos os dias,
então, além das coisas simples como
preparar alguma comida e outras
rotinas comuns, enfrento as novas
tarefas que, junto com as antigas,
mais do que dobraram, quadruplicaram.
Sou professora de dois cursos

de pós-graduação e coordenadora
de um deles. Além disso, coordeno
um curso de especialização e um de
extensão na Educação continuada.
Portanto, tenho sob minha
responsabilidade, garantir a continuidade do trabalho de 28 professores. Os educandos não podem ficar
à deriva. Os meios de aprendizagem
online são muitos e temos que colocá-los em prática. Para isso, a toque de caixa, todos esses professores
têm que ser treinados. A cooperação dos alunos tem sido magnífica,
magistral. Eles se transformaram
em nossos mestres. Os colegas experts também se prontificam na
colaboração com os colegas. Uma
experiência marcante de admirável
solidariedade. Não só os colegas,
mas eu mesma tendo que aprender
a lidar com três plataformas ao mesmo tempo: moodle, Teams e Discord e me dar conta da intensidade
de minha inadaptabilidade. Então,
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gerenciar a continuidade dos trabalhos dos professores.
Nas brechas, entram as tarefas
que mais amo: atender aos orientandos, ler e escrever, meu livro
parado, desde que voltei do estágio
no exterior. Para completar, atenuar a tensão psíquica e o medo que
as notícias dia a dia tornam nosso
cotidiano cada vez mais sombrio.
Como se não bastasse a guerra contra o vírus, surge uma outra
guerra tão destruidora quanto essa,
a guerra contra a Capes e sua nova
portaria, assombrosa, a portaria 34.
Por que escrevo tudo isso? Nenhum
sentimento de auto louvação. Na
minha idade, isso não cabe mais, o
que está feito, está feito, nossa história. Escrevo porque pressinto que,
quando tudo isso acabar, seremos
muito melhores do que éramos.
Essa é a esperança. Que a conservemos no nosso horizonte, o horizonte íntimo de cada um de nós.
29
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RECORDAÇÃO

DOS
EVANGELHOS

ORDEP SERRA

M

uito cedo
tomei conhecimento
dos evangelhos. Nasci
numa família católica, frequentei
um colégio de jesuítas, assisti inúmeras missas em que as homilias
glosavam necessariamente textos
bíblicos. Nas pinturas, nos azulejos, na estatuária dos templos que
frequentava, em muitos dos diferentes livros que me chegavam às mãos
32

Graduado em Letras pela Universidade de Brasília, Mestre em
Antropologia Social também pela UNB e Doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo, com Pós-Doutorado em
Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Professor Aposentado do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal
da Bahia.
eu tinha contato com as “histórias
sagradas”, em especial do Novo
Testamento. Eu podia escutá-las
também da boca do povo humilde
de minha terra, às vezes deliciosamente transformadas por sua rica
imaginação. Eram talvez assim que
eu as preferia.
Não me lembro da primeira
vez em que de fato li os evangelhos,
mas sem dúvida foi ainda na minha
infância, quiçá na pré-adolescência.
Eles me causaram uma forte impres33

são, que se diluiu com o tempo. De
tanto ver seus trechos declamados
com uma solenidade mecânica, repetidos e glosados monotonamente,
eu mal lhes prestava atenção. A rotina tornou-me desatento. A leitura/
audição fragmentada se fez opaca.
Não foi só isso: pesou também a
fadiga dos chavões em que converteram muitas passagens evangélicas
as referências a elas feitas — tanto
por devotos como por tartufos —
a propósito (ou despropósito) de

qualquer coisa. Assim meus olhos
e meus ouvidos foram ficando progressivamente cerrados para os chamados textos apostólicos, para as
celebradas “Escrituras”. Foi só quando eu já estava na universidade que
um ensaio fez renascer em mim o
interesse pelos evangelhos. Lendo
a passagem luminosa do magnífico
Mimesis em que Erich Auerbach
discorre sobre a força original da
narrativa evangélica eu me senti impelido a fazer uma nova leitura dos
escritos de que ele falava, — textos
por mim conhecidos e ignorados,
lançados na escuridão do hábito, na
prisão tenebrosa do comodamente
aceito, no arquivo do consabido e
notório. Na altura em que Auerbach me despertou eu já tinha bom
domínio do grego antigo, de modo
que pude ler esses velhos textos no
original. O mestre alemão também
me ajudou a apreciar devidamente a
riqueza daquela escrita simples. Não
sucumbi ao preconceito que induziu alguns estudiosos dos clássicos
helenos a um injustificado desprezo pelos parcos recursos da Koiné,
esse enxuto e saboroso grego “internacional”, uma espécie de língua
franca do Mediterrâneo antigo na
altura em que o cristianismo por lá
se difundiu. Hoje gosto muito da
prosa fácil, simples e enérgica em
que é contada pelos evangelistas
a história de Jesus. E aprecio suas
diferenças. O texto de Lucas tem
uma elegância sutil, o de João parece mais apaixonado e misterioso,

em Marcos e Mateus o tom singelo
resulta encantador, mas todos os
quatro evangelhos canônicos são
ricos de inegável e trágica beleza. Na
época em que os tornei a ler com
um novo interesse me pareceu que
eu os descobria, que os estava lendo,
por assim dizer, pela primeira vez.
Hoje sei que essa impressão tinha
um fundo proustiano, ou seja, que
ela pode explicar-se do mesmo jeito
como o narrador de “À la Recherche
du Temps Perdu” expôs sua experiência com a Sonata de Vinteuil —
música encantadora que um belo
dia, depois de tê-la escutado mais de
uma vez, ele finalmente ouviu. Essa
audição “inaugural”, tão reveladora
que lhe pareceu inédita, o personagem de Proust conseguiu perceber
— graças a uma profunda reflexão
— que não era de todo fruto de um
instante: que de modo subliminar
lhe fora tornada possível pelas audições anteriores, aparentemente
“surdas”. Acho que a mesma coisa
me aconteceu quando fiz minha (re)
descoberta dos evangelhos: a nova
leitura fez ressurgirem no meu coração impressões antigas, que ela
despertou do pesado sono do costume. Eu tinha então vinte e dois
anos e muito entusiasmo. Também
me ajudou o fato de ler os textos
“conhecidos” em outra língua, num
grego que me surpreendia por sua
frugal simplicidade, sua ingênua e
deliciosa esquisitice. Pude assim,
ao menos em parte, desfamiliarizar-me dos relatos evangélicos e fruir
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sua novidade provocante, inquietante, desafiadora. Eles ainda hoje
me surpreendem. Tenho comigo a
famosa edição de Nestle do “Novum
Testamentum Graece et Latine”, caprichosa e erudita, requintada, que
gosto de consultar e saboreio de vez
em quando. Tenho também algumas boas traduções e aprendi a descartar as versões precárias, algumas
infames. Quando leio esses textos,
mesmo em grego ou em latim, às
vezes escuto a voz de pregoeiro do
pároco de Brumado com seu belo
sotaque sertanejo, ou a de um dos
meus mestres italianos do Colégio
Antônio Vieira, num português
ondulado, cor de vinho. Escuto o
murmúrio de minhas tias beatas, o
belo soprano de minha mãe, a reza
silenciosa de meu pai. Isso quer dizer que não esqueci tanto quanto
imaginava os evangelhos de minha infância. A emoção manteve
em mim seus ecos luminosos, às
vezes misturados aos batuques de
minha terra negra; o novo encontro me devolveu seu frescor. Mas
para essa reconquista tive de superar duras camadas de olvido, de
cansaço, de preguiçosa satisfação.
E foi a leitura do texto grego que
me abriu de novo a porta cerrada.
Estou apenas descrevendo
minha experiência, que talvez seja
singular. Sei que para entender os
evangelhos não é preciso, muito menos indispensável, lê-los no original.
Excelente leitura fez deles o pessoal
da Escola de Samba Estação Primei-

ra de Mangueira, onde não acredito
que haja muitos helenistas. Em todo
o caso, penso que o contacto com a
primeira redação até nós chegada
dessa história comovente é mesmo
revelador. Quando nada, levou-me
a buscar informações sobre o contexto de sua aparição e esse estudo
me fez entender muita coisa que me
parecia enigmática ou incompreensível na leitura preliminar e ingênua.
Outra consequência de meu
reencontro com os escritos que trazem os nomes sonoros de Marcos,
Lucas, Mateus e João é o renovado
fascínio pela figura de Jesus. Desse
fascínio nasce uma profunda revolta
contra a canalha que usa perversamente seu nome, que o contradiz e
insulta com suas prédicas interesseiras, profundamente desonestas.
Como podem chamar-se evangélicos esses vendedores de milagres
agarrados ao dinheiro, gananciosos,
insaciáveis, hipócritas? Como podem pastores milionários falar de
Jesus, que os expulsou previamente
de seu reino, onde rico não entra,
segundo suas terríveis palavras?
Por que buraco de agulha crê que
passaria esse perverso bando de camelos com dentes de lobo? Eu os
vejo agora na televisão lamentando
a seca de espórtulas em suas igrejas
fechadas, querendo reabrir a custo
de um morticínio os antros onde
exploram incautos. Que tem Jesus
a ver com esses esganados, com esses servidores da peste? Que tem ele
de comum com os impudicos fiscais

de braguilha, com os pregadores do
ódio, com os mortíferos negociantes
de religião? Choro por meus amigos evangélicos de verdade, imaginando sua tristeza e indignação
diante desse espetáculo pavoroso.
Choro por Jesus de Nazaré insultado e vilipendiado por gente que usa
seu nome com despudor, fazendo
dele mercadoria. Mas sei que Jesus
paira muito acima, sei que os textos
apostólicos resistem à degradação
e que meus amigos evangélicos de
verdade sabem encontrar consolo
na esperança renascente, apesar de
tudo, do seu querido livro. E lhes
dedico com carinho esta pequena
crônica de um admirador de sua fé.
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O EFEITO DUNNING-KRUGER NA
POLÍTICA BRASILEIRA
TAINAH FRANGULIS PIRES

H

á alguns anos, logia foi construída em cima dissa
um homem manipulação. Portanto, se você disassaltou dois cordar das mentiras disseminadas,
bancos e, por será julgado como alguém sem esmais bizarro tudo para discutir política, e autoque pareça, acreditou que se pas- maticamente perderá o direito de
sasse limão no rosto ficaria invisível opinar. As pessoas sequer queriam
nas câmeras - diz ele que até teste fez te ouvir, pois já sabiam de tudo e
com sua própria câmera. Usaríamos eram pessoas estudadas o suficiente
a palavra “burro” para caracterizar para julgar a situação como certa ou
essa situação, mas seria ignorância errada (mesmo ignorando qualquer
da nossa parte se não olhássemos fato científico e pesquisadores das
para isso como uma questão muito áreas política e sociológica).
mais complexa: o efeito DunningO resultado da eleição de 2018
-Kruger.
prova que parcela do eleitor brasileiDepois desse caso houve um ro usou do efeito Dunning-Kruger
estudo psicológico, onde a conclu- para eleger o presidente Bolsonaro,
são foi que quanto menos sabemos, a figura política mais importante de
mais inteligentes pensamos que so- um país republicano presidencialismos (e quanto mais sabemos, mais ta. São números, discursos, ciência e
nos subestimamos). Na política não estudos ignorados por quem achou
poderia ser diferente, afinal, um que sabia demais sobre estratégia
presidente foi eleito via fake news eleitoral. Tudo isso resultou no atude whatsapp, facebook e twitter.
al cenário: um presidente que, em
O Brasil passou por uma crise época de pandemia global, chama o
ideológica de enorme proporção em vírus de “gripezinha” e diz ao povo
2015, e no ano seguinte pôde ver o que não tem perigo continuar cir“povo” brasileiro (escrevo entre as culando pelas ruas, contradizendo
aspas, já que a maior parte era clas- qualquer recomendação de organise média) nas ruas, em sua maior zações mundiais de saúde pública.
manifestação contra o governo para
Com a chegada do Covid-19,
tirar a presidente do poder por mo- as informações exageradas e mentivos que não foram comprovados tirosas circulam ainda mais peaté hoje. Depois disso, a raiva con- las redes sociais. Uma parcela da
tra seu partido político cresceu cada população (que não é da área da
vez mais, dando espaço aos podero- saúde pública) dando conselhos e
sos que gozaram de pessoas “con- informações para o desespero da
fiantes e intelectuais” demais, mas população (que acredita em tudo
sabidas de menos.
sem sequer saber a veracidade da
Os anos foram passando, e informação), e outra parcela disseuma nova história foi consolidada: minando também mentiras, mas de
a da mentira. Eram tantas informa- um jeito que o leitor acredita que
ções falsas como forma de manipu- o vírus é uma mentira. Arrisco a
lar a população, que a nova ideo- dizer que o efeito Dunning-Kruger
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no Brasil é abundante, que as informações obviamente falsas fazem
sentido na cabeça das pessoas que
“sabem demais”. O efeito Dunning-Kruger no Brasil demonstra-se
capaz de matar muita gente, com
o aval do principal líder político e
de parte da população que se superestima como elite social, cultural
e política. Eis a tragédia nacional!

O ÍMPETO DA ASCENSÃO BOLSONARISTA E SEU
DECLÍNIO

D

ISABEL BARTOLOMEU SIMÃO

e Trump ao Bolsonaro, o complexo
ilusório de superioridade política, pode
ser explicado através
do efeito Dunning-Kruger
Atualmente, ao redor do mundo, é possível identificar o crescimento de políticos eleitos que são
autoritários e de extrema direita.
Surgem neste período de polarização global, os denominados outsiders políticos, como Donald Trump
e Jair Bolsonaro, atuais presidentes
dos Estados Unidos e do Brasil. O
americano possuía visibilidade na
mídia, na área de entretenimento,
sendo ex-apresentador de reality
show na televisão americana e bilionário, já o brasileiro, é capitão
reformado e ex-deputado, tendo
cumprido mandato por 27 anos,
dispondo somente de dois projetos
aprovados na Câmara dos Deputados, ganhou evidência na mídia
durante os últimos anos, ao ser caracterizado, através do programa
Pânico na Band. Ambos se destacaram na mídia, durante a campanha
eleitoral, principalmente por falas
boçais e preconceituosas, incluindo, após eleitos, ataques de ódio e
desrespeito à imprensa.
No livro Como as democracias
morrem, escrito por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, os professores
de ciência política falam sobre a
tática de partidos ao legitimarem
políticos demagogos, ao invés de
isolá-los “Sempre que extremistas
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emergem como sérios competidores
eleitorais, os partidos predominantes devem forjar uma frente única
para derrotá-los”. No Brasil, durante
a campanha, Bolsonaro investiu em
lives nas redes sociais e obteve apoio
de grandes empresários, em contrapartida, concorrendo com insiders
de partidos populares, presentes
em todo o território brasileiro, seus
adversários perceberam o perigo,
como dizem nos jogos, nos acréscimos finais do segundo tempo.
Os brasileiros, acompanharam uma guerra política televisiva,
que tinha como objetivo a queda e
o enfraquecimento do movimento
bolsonarista. A ação colocou em
ascensão o ex-deputado, afinal,
não houve união dos candidatos
para derrotá-lo, já que o atacaram
de forma individual. Para completar
o “combo”, Bolsonaro foi esfaqueado
durante a campanha, o que consolidou seus apoiadores, que na junção de insatisfações políticas, com
a promessa de mudança e aplicação
de uma nova política, elegeram uma
pessoa despreparada. Do presidente
ao secretário da pesca, o atual governo, apresenta uma superioridade
inacreditável e absolutamente ilusória, que coincide exatamente com o
Efeito Dunning-Kruger.
A síndrome de Dunning-Kruger consiste na supervalorização
que um indivíduo, que tem conhecimento intermediário sobre determinado assunto, atribui a si próprio,
uma vez que um sujeito, especialista

no assunto, subestima o aprendizado e a experiência que possui. Esse
efeito pode ser explicado através
do entusiasmo gerado ao aprender
algo novo, fazendo com que inconscientemente, a pessoa acredite que
possa aplicar facilmente as novas
informações, mesmo que sejam
poucas, distorcendo fatos em declarações para demonstrar que possui
mais conhecimento, já um técnico,
que se aprofunda nos estudos, sabe
o quão amplo pode ser um campo
de determinado assunto, preferindo
analisar o tema antes de declarar-se.
Para explicar a atual política
brasileira e o efeito Dunning-Kruger, irei utilizar o noticiário da última semana e as falas do presidente,
sobre o coronavírus. O vírus, que
surgiu na China, se espalhou rapidamente pelo mundo tornando-se
uma epidemia, a Itália é um dos países europeus que contabiliza mais
casos e mortes, no momento atual.
Há cerca de uma semana, a OMS
(Organização Mundial da Saúde)
declarou pandemia do Covid-19,
pois, o quadro epidêmico está presente em diferentes continentes
e regiões. No dia seguinte, Bolsonaro disse em entrevista que “Obviamente temos no momento uma
crise, uma pequena crise. No meu
entender muito mais pela fantasia,
a questão do coronavírus, que não
é isso tudo que a grande mídia propala, ou propaga pelo mundo todo”.
O presidente, recentemente, viajou
para os EUA com sua comitiva, que

hoje, possui 13 infectados pelo novo
Covid-19.
A imprensa vem acompanhando os casos e a repercussão do novo
vírus na área de saúde, para isso entrevistam especialistas e em parceria
com os profissionais, divulgam os
números de casos atualizados e os
métodos de prevenção, mantendo
a população informada. De forma
irresponsável, o presidente, que não
possui formação alguma na área da
saúde, trata com desdém, um vírus
que já matou mais de 7.000 mil
pessoas em todo o mundo. Quando Bolsonaro, realizou o teste para
verificar se estava com o vírus, já
que esteve com um contaminado,
utilizando uma máscara de proteção pronunciou-se dizendo que o
país estava preparado para controlar
o surto da doença. A perversidade
deu-se através do ato, do presidente,
ao ir cumprimentar fanáticos que
estavam aglomerados em frente ao
Palácio do Planalto, assim que saiu
do isolamento, após o resultado do
teste para Covid-19 ser negativo e
continuar afirmando que “não é isso
tudo que dizem”.
O presidente age de maneira
imprudente e demonstra irresponsabilidade em suas falas, sintomas
compatíveis com a síndrome Dunning-Kruger. Bolsonaro não consegue admitir a própria incompetência e não assume a competência de
quem considera como adversário,
seguindo um falso concenso, dúvida até mesmo dos estudiosos. Esse
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comportamento é inadmissível na
pandemia em que enfrentamos, os
apoiadores e fanáticos do presidente, colocam toda a população em
risco ao se aglomerarem em manifestações.
Os atuais representantes da
política brasileira precisam parar de
ignorar e minimizar assuntos importantes. Bolsonaro e os nomeados
para seus ministérios não passam de
ineptos, que precisam reconhecer
seus próprios erros. Concluo, com
a fala de Rita Von Hunty, apresentadora e professora, que em entrevista ao youtuber Cauê Moura, falou
sobre o movimento bolsonarista
“Existe essa elite, que não abre mão
de nada e ao precisar aprovar planos
de imposições negativas, resultando
no empobrecimento da população,
degradação do estado de bem estar-social, com menos direito, mais
desemprego, aumento nos números
de moradores de rua e bancos lucrando, toda vez que é necessário
operar isso, é colocado um bobo da
corte, que realiza isso por ela. Então,
o Bolsonaro e sua família, operam
esse show de horrores e a história
não os perdoará”. O Brasil que provocou a ascensão de Bolsonaro, será
o mesmo que provocará sua queda
do poder.

A EPISTEMOLOGIA FISICALISTA DE
PONTES DE MIRANDA
(INTRODUZINDO O QUANTUM CRITIC)
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO1
Em recordação do desafio que me fez o Prof.
Miguel Reale, propondo o tema, em projeto seu de
expansão do que começou A. L. Machado Neto com
sua História das Ideias Jurídicas no Brasil.

É

sabido que o
g r an d e ju r i st a
brasileiro, o alagoano Francisco
Cavalcanti Pontes
de Miranda iniciou sua diversificada
e profícua carreira de pesquisador
pelos estudos da matemática, dos
quais teria sido desviado para o direito pela intervenção de uma sua
parente, sob o argumento de que
não obteria com tais estudos um retorno satisfatório, em termos financeiros e de prestígio social, apesar
do grande talento que demonstrava
nesse campo, donde sua inscrição
para obter o diploma em direito,
na Faculdade de Recife. O conhecimento matemático, ou melhor, do
que chegou a se referir como “filosofia matemática”2, no entanto, fornece a estrutura fundamental para
a construção de seu pensamento,
que mesmo versando sobre temas,
os mais diversos, de dogmática jurídica, aqui e ali se deixa transparecer, como na célebre doutrina, processual civil, das cargas de eficácia
das sentenças, mensuráveis matematicamente. E, sem dúvida, ao se
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ocupar de temas outros, tanto filosóficos, quanto mais propriamente
científicos, tal como se mostra uma
espécie de marca distintiva dos que
gravitamos em torno da chamada
Escola do Recife, a familiaridade
com os desenvolvimentos da matemática e ciências naturais se tornam
ainda mais evidentes. O nosso objetivo aqui é o de apresentar o que
entendemos ser a filosofia da física
ponteana, desenvolvida sob o impacto da reformulação desta ciência
no princípio do século XX, a qual só
foi possível graças a transformações
amplas ocorridas anteriormente no
campo, ou melhor, nos campos das
matemáticas.
Na carta datada de 28 de
dezembro de 1932, em que acusa o
recebimento do livro “O Problema
da Realidade Objetiva”, o primeiro do então jovem cearense de 23
anos, Djacir Menezes, posteriormente encartada como prefácio na
2ª. edição3, Pontes de Miranda se
refere ao texto como “o mais notável ensaio filosófico que, no Brasil,
se publicou nos últimos anos”. Ali
se encontravam discutidos muitos

dos que compartilhavam as posições neo-positivistas, fisicalitas, do
à época também chamado empiriocriticismo, que Pontes havia pioneiramente abraçado no Brasil, introduzindo-as tanto na filosofia em
geral, como também nas ciências
jurídicas e sociais. Na carta, Pontes
aproveita para rejeitar imputações
que o autor o teria feito, de que em
seu pensamento ainda se poderia
encontrar resquícios de idealismo,
por insistir em que o conhecimento
se dá sobre a manifestação em nosso
pensamento das coisas em si, elas
mesmas inapreensíveis, mas nem
por isso inexistentes, tanto que a
ciência seria esse intento de separar o que é do sujeito cognoscente,
daquilo que é do objeto investigado.
Nesse ponto o destinatário da
missiva anuncia que resumirá para
o remetente, em suas próprias palavras, “o que penso representa o meu
coeficiente de construção filosófica”.
E o faz retomando o que vinha de
enunciar, confrontando com posições de Feuerbach, para quem a razão necessita do espaço para se desenvolver com orientação, e Marx,

de quem se vinha de divulgar os
manuscritos matemáticos, onde se
pode colher uma tentativa de captar
a dialética existente na matemática4,
posições cogeniais àquelas que vão
requisitar as geometrias não euclidianas, expandindo a razão para
além de seus limites habituais. De
um modo geral, este seria o tema
do livro de Pontes, que viria a ser
publicado em 1937, “O Problema
Fundamental do Conhecimento”,
quando desenvolve, no dizer de Miguel Reale, discursando na recepção
ao autor na Academia Brasileira de
Letras, por ocasião de seu ingresso,
em 1979, “uma teoria sistemática
sobre o jecto”. “Jecto” – ou “jeto”,
em ortografia atualizada - é o termo
cunhado por Pontes para designar
o que pode vir a atingir o sujeito
quando superado o que nele o antepõe ao ob-jeto, tarefa infinita, de
que nos desincumbimos progressivamente no esforço de fazer ciência,
na tentativa, que sempre gera o erro,
e a possibilidade da correção.
Em seguida, em um longo parágrafo, com o qual encerra a carta,
Pontes reivindica a primazia, frente
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1.

Professor Titular do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Professor do Programa de
Pós-Graduação em Direito da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutor em Ciência do Direito pela
Universidade de Bielefeld, Alemanha; Livre-Docente em Filosofia do Direito pela
Universidade Federal do Ceará (UFC);
Doutor e Pós-Doutor em Filosofia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); Doutor em Comunicação e Semiótica (PUCSP); Doutor em Psicologia
Social e Política (PUCSP).
2.
Cf. Pontes de Miranda, F. C. Introdução
à Política Científica, Rio de Janeiro/Paris:
Garnier, 1924, p. 10.
3.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1971
4.
Cf. Willis Santiago Guerra Filho, “Por
que não é lógica a dialética, se é dialética
a matemática?”, in: Id., Conceitos de Filosofia, Fortaleza: Casa de José de Alencar/
Programa Editorial, 1996, p. 53 ss.

a autor citado por Djacir, no desenvolvimento de noção que, como a
entendemos, refere-se do modo
mais aproximado a que a ciência de
então permitia a esse “jeto”. E para
tanto, menciona artigo que publicara em “O Jornal”, em 6 de maio de
1925, no Rio de Janeiro, em alemão,
por ocasião da passagem por lá de
Einstein, o qual não só o teria lido,
como também referido em uma de
suas conferências, bem como discutido com o seu autor, como à época
teria sido noticiado. O artigo se intitulava “Raum-Zeit-Materie” (Espaço-Tempo-Matéria), e fora mais
amplamente desenvolvido, como
informa também Pontes, na comunicação que apresentou ao Congresso de Filosofia, em Nápoles, no
ano anterior, intitulado “Vorstellung
vom Raume” (Representação do Espaço)5.
O autor a que se referira Pontes, o citado por Djacir, Pflüger, havia publicado a obra em tela, “Die
einsteinsche Relativitätsprinzip,
gemeinverständlich dargestellt” (O
princípio da relatividade einsteiniano, exposto para o senso comum),
com o intuito de dar divulgação à
teoria da relatividade, da lavra de
Albert Einstein, como o próprio título indica, e a passagem citada por
Djacir, tal como consta de sua obra,
por ele traduzida, é a seguinte: “Só
a união do espaço, do tempo e das
coisas tem existência independente (...)”. Ele, Djacir, é que após citar
a célebre conferência de Hermann

Minkowski, o professor de Einstein
em Zurique que mais influência
exercera sobre ele, em 1908, sobre o
espaço e o tempo – também referida
por Pontes na comunicação ao congresso de Nápoles -, provavelmente
responsável pelo principal impulso
de divulgação das ideias que este
último começara a difundir apenas
três anos antes, como também pelo
estabelecimento de uma nova forma
de representar a realidade física6,
com base na postulação da indissociabilidade entre o espaço e o tempo, ao que, segundo Djacir, ter-se-ia
de acrescentar a matéria, formando
o que ele denominou espaço-tempo-matéria, e Pflüger, como ele
mesmo refere, Dingraumzeit. Ora, o
que Pontes reivindica é uma primazia e originalidade na concepção do
composto espaço-tempo-matéria, e
o fato da formulação de Pflüger ser
anterior, não só por ele não postular nenhuma originalidade, e referir
“coisa”, ao invés de “matéria”7, não
retira do brasileiro o acerto em sua
reivindicação, como aqui se pretende demonstrar.
O artigo em O Jornal – de
passagem, vale lembrar que se
trata do mesmo periódico onde
Amoroso Costa havia publicado,
em 12.11.1919 e 02.04.1922, o que
se aponta como as primeiras referências à relatividade einsteiniana
entre nós8 - inicia com as seguintes
indagações: O espaço encurva-se à
mercê da matéria ou a matéria cria
o espaço? Qual dos dois é depen-
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dente,

. Cf. F. C. Pontes de Miranda, Introdução
à sociologia geral, 2ª edição, revisto e
prefaciado por Vilson Rodrigues Alves,
Campinas: Bookseller, 2003, pp. 85 ss.,
onde consta, em boa parte, o conteúdo
dessa comunicação.
6.
Cf. Thiabaut Damour, “What is missing
from Minkowski’s Raum und Zeit lecture”,
nos Annalen der Physik, 2008, edição
comemorativa do centenário da palestra
de Minkowski.
7.
“Raum, Zeit, Materie” é o título de outro
célebre texto, as conferências de Hermann
Weyl sobre a teoria da relatividade, publicadas em 1918, mas também ali não se
postula uma indissociabilidade dos três.
5

Cf. Manoel Amoroso Costa, Introdução à Teoria da Relatividade, 2ª. ed.,
Rio de Janeiro: EdUFRJ, 1995, anexos, p.
99 ss. para os referidos textos, bem como
o estudo de Ildeu de Castro Moreira,
“Amoroso Costa e a Introdução da Relatividade no Brasil”, p. XXI.
8.

o espaço ou a matéria? A teoria da
relatividade vinha de propor que a
primeira opção era correta, obtendo
comprovação com o célebre eclipse de 29 de maio de 1919, tal como
observado na cidade de Sobral, no
Ceará. Ter-se-ia de aguardar ainda um maior desenvolvimento da
mecânica quântica para se constatar que a segunda opção também é
verdadeira, e se não podemos dizer
que é “mais” verdadeira, então seria
o caso de dizermos que é “anteriormente” verdadeira, uma verdade
que, se não é primeira, é antecedente àquela, até por ser enunciada
no campo da microfísica, enquanto aquela é enunciada no campo da
astrofísica. Como sabemos, ainda
não dispomos de uma teoria capaz
de unificar as assertivas cosmológicas, desenvolvidas a partir da teoria
da relatividade, que se situa em um
modo ainda clássico, intuitivo, de
conceber o mundo, com aquelas, ao
contrário, contra-intuitivas, da mecânica quântica, em que prevalece
o princípio da indeterminação, ou
seja, a probabilidade e imprecisão,
logo, a incerteza sobre os próprios
fundamentos constitutivos da realidade.
Saber se o espaço pré-existe ou
deriva da matéria se torna, então,
uma das questões mais delicadas da
teoria da relatividade e é para bem
enfrentá-la que Pontes de Miranda
faz uma crítica aos físicos, dizendo
que é preciso abordar o problema
sob o ponto de vista filosófico. O
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real, vai então postular Pontes, é
o espaço-tempo-matéria. Decompô-lo, como Eddington, Weyl ou
mesmo Einstein, é abstrair, o que
permite um tratamento matemático, sim, muito impressionante,
com fundamento na razão pura,
embora traga como efeito colateral
o distanciamento da experiência
do que chama de “fatos fisicálicos”
(physikalische Tatsachen).
Justamente nesse contexto vai
se mostrar deveras interessante a
posição epistemológica que Pontes
de Miranda assume: “O trabalho filosófico precisa ser feito junto com a
crítica epistemológica para mostrar
a sua significação, o seu valor e o
que permite pensar-se sobre os problemas fundamentais da filosofia”.
Segundo nosso A., para
Einstein não existe o espaço em
si, mas sim o espaço de referência
(Bezugsraum). O problema, entende ele, é que normalmente, se
ensina Geometria sem estabelecer
uma relação entre os conceitos e as
experiências cotidianas. O matemático puro pode se contentar com
isso, em considerar as proposições
demonstradas sem erro lógico, a
partir de axiomas. A consideração
de se a geometria euclidiana é verdadeira ou falsa, não tem nenhum
sentido para o matemático puro. Ao
contrário, para o físico, tem sentido
em falar de verdade ou exatidão das
proposições geométricas, ou seja, de
fisicalização das geometrias. “Na
Matemática todos os vossos pontos

de vista sem serem verdadeiros, são
atribuir toda a responsabilidadefensáveis”. É que, segundo Pontes
de pelas leis da mecânica e da
de Miranda, os pontos de vista de
gravitação à mente, e negar ao
Einstein e Eddington a esse respeimundo externo qualquer par9
to se chocam , pois neste último
ticipação nelas. Provavelmenparece haver um retorno às ideias
te será objetado que isso está
de Descartes, sobre a concepção de
indo muito longe; sem dúvida
espaço em si, conceito que nas conas leis dependem da escolha
ferências de maio de 1921, em Prinque a mente faz do material
ceton, Einstein descarta, tal como
para seu universo, mas cerrefere Pontes, segundo quem para
tamente a Natureza merece
o filósofo francês “matéria e espaço
algum crédito por fornecer
se confundem: matéria não é mais
material com propriedades
que espaço hipostasiado”, enquanto
tão convenientes? Eu duvido
para Einstein, ao contrário, é o espadisso. Tanto quanto posso ver,
ço que depende da matéria, pois ela
a Natureza só precisou forneo produz “como o caracol constrói a
cer um agregado tetra-dimenprópria casa”. Já Eddington, em sua
sional de eventos pontuais; e
filosofia da física, propõe uma espécomo estes e suas relações não
cie de materialismo mentalista, uma
podem ser definidos, e podem
vez que, a respeito da matéria, é coser de qualquer caráter, seria
nhecida sua posição, de que ela é da
possível em qualquer caso
mesma natureza que a mente. Para
escolher um conjunto de enEddington, não existe propriamente
tidades que servissem como
uma matéria que produz modificaeventos pontuais, por pior que
ções no espaço-tempo, pois a matéa Natureza tivesse manejado
ria é esse conjunto de modificações
as coisas no mundo externo.
do espaço-tempo. Não existe tamApenas a mente é responsável
bém uma mente capaz de perceber
pelo uso que faz dos eventos
as modificações do espaço-tempo
pontuais. 10
externas a ela, pois a mente é também um conjunto de modificações
Pouco mais adiante nesse artido espaço-tempo. Assim, a matéria go, Eddington indica que a teoria de
é da mesma natureza da mente.
Hermann Weyl estende a teoria da
relatividade para incluir também as
A intervenção da mente forças eletromagnéticas dentro do
nas leis da natureza tem, creio espaço-tempo, e comenta:
eu, um alcance maior do que
os físicos usualmente supõem.
Se aceitarmos esta exEu estou quase inclinado a
tensão da teoria, parece à
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primeira vista que tudo o que
chamamos de leis da natureza
são meras identificações - que
a mente escolhe reconhecer
aquelas qualidades que, por
causa de identidade matemática, devem obedecer necessariamente as leis que ela [a
mente] impõe despoticamente. As leis da mecânica, da eletrodinâmica e da gravitação
cobrem quase todo o campo
da física; e no entanto vimos
que nenhuma delas impõe
qualquer restrição no livre arranjo do Mundo externo. Não
há então nenhuma lei genuína do mundo externo? Será o
universo construído apenas de
elementos que são puramente
caóticos?. 11
Os esforços de Eddington para
resolver questões como estas vão
ser dirigidos à tentativa de abranger também a mecânica quântica na
formulação de Weyl. De acordo com
sua concepção em filosofia da física
(= filosofia da filosofia natural), em
suma, não se pode dizer que a matéria existe sem a mente, donde a
termos qualificado de materialismo
mentalista, uma posição de se situar
como antípoda à de Pontes, como se
pretende em seguida demonstrar, o
que na seguinte passagem de outro
trabalho do inglês de pronto se esclarece:
Um estudo dedutivo da
geometria do universo e um

estudo indutivo da ciência observacional atacam o problema da Natureza de extremos
opostos. Os conceitos mais
elementares do conhecimento
experimental podem não aparecer até um estágio tardio do
tratamento dedutivo. Nosso
trabalho segue portanto duas
etapas: primeiro, o desenvolvimento de uma geometria pura
de um tipo muito geral; segundo, uma teoria física baseada
na identificação de funções
geométricas com quantidades obtidas por medida experimental. 12
Pontes entende que “[A] posição de Eddington não é sem parentesco, sem ligações com certos
fatores da mentalidade inglesa, cuja
fórmula em tudo é assegurar pelo
compromisso de não ver as contradições – o máximo possível de
evolução com o mínimo possível de
destruição de velhas formas”.
Para o nosso autor, no entanto,
a teoria da relatividade, tal como se
acha em Einstein, Weyl e no próprio
Eddington, aquele que a afiançou
perante a Royal Society (The Royal
Society of London for Improving
Natural Knowledge), deve ser considerada mais como uma descrição
matemática.
Na carta a Djacir, Pontes transcreve o final de seu artigo: “O real
é o espaço-matéria-tempo. Não se
pode decompô-lo como deseja Ed-

dington ou Weyl, se tomados um a
um eles são abstrações assim como
em geometria a linha e o ponto. Tomar, então, espaço, matéria e tempo
isolados seriam abstrações da física,
tanto quanto o ponto e a linha seriam abstrações da Matemática. O
acontecimento do universo é compacto, é espaço-matéria-tempo. O
real espaço-matéria-tempo é o que
mais satisfaz o espírito moderno”.
O texto “Vorstellung vom
Raume” foi publicado nos Atti del
V Congresso internanazionale di
Filosofia, Napoli, 1925. Ali o autor
apresenta historicamente as dificuldades surgidas em torno do conceito de espaço, desde os tempos de
Euclides, afirmando que as dúvidas
levaram ao surgimento das hipergeometrias, com Lobatscheskij, Riemann (1854) e Helmholtz (1876).
Após essa data, surgiram os trabalhos de Zoelnner, Minkowiski e
Einstein. Em sua opinião, o importante nesse movimento científico é
a seguinte tese:
“Não se deve tomar a
Geometria a priori, a qual os
fenômenos se apoiam, o fato
decisivo é que a experiência é
a base para aceitação de uma
ou outra geometria, as quais
se admite de modo intuitivo.
O racionalismo aspira uma ciência, na qual a racionalidade
da realidade se baseia, na qual
se podem reduzir aos seus elementos, e na qual apenas a razão se deriva. As disciplinas
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. Cf. F. C. Pontes de Miranda, Introdução à sociologia geral, cit., pp.
90 ss.
10.
Arthur Stanley Eddington, “The
meaning of matter and the laws of
nature according to the theory of
relativity”, in: Mind, n. 29, 1920, p.
155.
11
. Id. ib., p. 156.
12.
Arthur Stanley Eddington. Ob.
ult. cit., p. 105. V. tb. Id. “A generalisation of Weyl’s theory of the
electromagnetic and gravitational
fields”. Proceedings of the Royal
Society of London A 99, pp. 104 122, 1921. Em geral, cf. Nury Isabel Jurado Herrera, A dinâmica do
universo: Sir Arthur Eddington e
as cosmologias relativísticas, Diss.
MS., UNICAMP, 2002.
9

matemáticas colocam-se
numa tal convicção, e os matemáticos estão entre aqueles
que acreditam que a clareza
racional da natureza leva-nos
até os seus limites extremos.
Mas, quando tanto na Física
quanto nas Ciências Naturais,
as contradições surgem, aumentam-se as exigências fortes contra uma epistemologia
temerária; as representações
físicas que se apoiam em espaços não euclidianos, a fim de
estabelecer as provas, nas próprias disciplinas matemáticas,
principalmente quando se deseja admitir uma explicação da
realidade como evidente. Nesse caso, o que decidirá dentro
da Geometria é a experiência”.
(pp. 559 - 560).
Ocorre que a relatividade,
tal como desenvolvida sobretudo por Einstein, é marcada, desde
seus primórdios, pela consideração
da experimentação como sendo
absolutamente necessária, mas de
importância secundária e superável em relação ao pensamento puro,
que se utiliza da matemática e da lógica, como os instrumentos, por excelência, da prática científica. Para
Einstein, a experimentação esbarra
em determinados limites físicos que
tão somente a razão pode transcender. A teoria, então, já não está mais
subordinada à experimentação, pois
determinados fenômenos e escalas

da natureza não podem ser observadas, ou são alterados pela própria
observação. A única abordagem
científica que é possível, nestes casos, é através da matemática, como
ocorre em situações de incerteza,
nas quais a trajetória de um elétron
não pode ser observada, somente
calculada probabilisticamente dentro de um dado campo de determinação. E a situação se torna ainda
mais incerta e indeterminada se nos
perguntamos sobre o modo de existência de um elétron durante o salto
quântico, quando ele se transfere de
uma órbita atômica para outra, sem
jamais estar “entre” ambas, em algum lugar do espaço-tempo, como
demonstrou pioneiramente Bohr,
e posteriormente John Bell desenvolveu no sentido de postular que
durante o salto quântico o elétron
existe em outro nível de realidade
que transcende os limites físicos do
espaço-tempo (ou de nossa apreensão dele, meramente tetradimensional na concepção relativística),
levando Heisenberg a resgatar o
conceito aristotélico de “potência”
(dynamis) como o que melhor expressaria a noção que têm os físicos
do modo de ser de um elétron em
uma tal situação13. Aqui propomos
que se nomeie este lugar-momento-estado-dinâmico-metaestável com
a expressão quantum critic. Para
o Direito, quantum critic é, nesta
perspectiva, o ponto de passagem
do ser para o dever-ser. É o ponto
de aplicação cirúrgica do Direito na
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13

Aqui se comprova o quanto de acerto
se encontra na proposta de G. Agamben,
no sentido de que “(O) conceito de potência tem, na filosofia ocidental, uma
longa história e, pelo menos a partir de
Aristóteles, ocupa um lugar central dentro dela. Aristóteles opõe - e, ao mesmo
tempo, vincula - a potência (dynamis) ao
ato (energeia) e essa oposição, que atravessa tanto a sua metafísica quanto a sua
física, foi transmitida por ele como hereditariedade primeiro à filosofia e depois à
ciência medieval e moderna”. “A potência
do pensamento”, Revista do Departamento de Psicologia. UFF vol.18 no.1 Niterói.
Jan./June 2006; tb. in: Id., La potencia del
pensamiento, trad.: Flavia Costa; Edgardo
Castro, Barcelona: Anagrama, 2008, pp.
285 - 299.
14
Djacir Menezes, “Teses sobre o Racionalismo”. Anais do VIII Congresso Interamericano de Filosofia e V da Sociedade Interamericana de Filosofia, Brasília,
1972, São Paulo: Instituto Brasileiro de
Filosofia, 1974, vol. I, pp. 419 ss.

15.
A. Einstein, Como eu vejo o mundo,
trad. H. P. de Andrade, Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1981, p 150-151.
16.
Pietro Greco mostra a influência que
teve em Einstein, para que adotasse tal
postura, leituras feitas ainda na juventude, em que se destaca a obra de Ludwig Büchner, Kraft und Stoff, de 1855,
bem como sua adesão ao programa de
epistemologia unificada de Mach. Cf.
O Sonho de Einstein, trad. Letizia Zini,
Campinas: EDUNICAMP, 2011, pp. 56
ss.
17.
Cf. Douglas Hofstadter, I am a Strange Loop, New York: Basic Books, 2007,
em que, já no prefácio, anuncia que
abordará o tema da “fisicalidade da
consciência”, evidentemente correlato
ou, mesmo, complementar, ao que aqui
se esboça, da “consciencialidade da (ordem) física”.

realidade incerta.
pressa esta ideia da seguinte forma:
O “novo racionalismo” (Bachelard)14, adotado por Einstein e
O que são de fato essas
seus contemporâneos, em filosofia
partículas, esses átomos, esnatural, se expressa da seguinte masas moléculas? (...) Eles podem
neira, nas suas próprias palavras:
talvez no máximo ser pensados como criações mais ou
“Naturalmente a expemenos temporárias dentro do
riência se impõe como único
campo de ondas, cuja estrutucritério de utilização de uma
ra e variedade estrutural, no
construção matemática para a
sentido mais amplo do termo,
física. Mas o princípio fundasão agudamente determinados
mentalmente criador está na
por meio das leis de onda na
Matemática. Por conseguinte,
medida em que reaparecem
em certo sentido, considero
sempre do mesmo modo, que
verdadeiro e possível que o
devem ocorrer como se fospensamento puro apreenda
sem uma realidade material
a realidade, como os Antigos
permanente.
o reconheciam com veneração”15.
Somos assim confrontados
com a possibilidade de encararmos
Para Schrödinger, em conver- “mente/espírito” e “matéria/energia”
gência com as visões de Heisenberg como uma hierarquia entrelaçada (a
e Einstein, a matéria perderia o tangled hierarchy de Hofstadter)17,
status ontológico de fundamento formando um circuito em que cada
do real, passando a ser considera- um dos sistemas influi sobre o ouda como mais uma consequência tro. A matéria, a partir da densidade
das leis da natureza de acordo com de energia, é uma imagem na minha
o quantum critic. Já não se pode mente enquanto minha “elaboração
dizer que todas as coisas somente do mundo material”, elaboração que
são matéria, como aventavam os somente foi possível graças ao intermaterialistas radicais, uma vez que câmbio fisiológico de dados entre
a própria matéria se revela como o (1) o mundo externo e (2) a minha
produto, puramente formal, de um mente. A proposição daí advinda é
nível de realidade mais profundo16 a de que “o mundo é uma imagem
, levando-se em conta a densidade em minha mente”, de que o mundo
energética. Em “A nossa imagem da é o meu mundo, sem, contudo, nematéria”, conferência publicada no gar a existência de um mundo exBrasil na coletânea “Problemas
terno, do qual sou apenas mais um
da Física Moderna”, Schrödinger ex- elemento. Em consequência, somos
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levados a pensar no quanto nos
aproximamos já de uma proposta
recente e controversa como a de
John A. Wheeler, colaborador de
Einstein, orientador de Hugh Everett III na tese, inicialmente execrada e agora festejada, a saber, “The
Many-Worlds Interpretation of
Quantum Mechanics18, abordando
o que veio a ficar conhecido como o
multiverso ou “universos paralelos”,
sendo a Wheeler a quem devemos
a expressão “buraco negro”, a divulgação do princípio antrópico – pelo
qual, extraindo-se consequências da
formulação padrão da física quântica, devida principalmente ao orientador de doutorado de Wheeler, N.
Bohr, se no nível mais sutil da matéria as partículas que compõem um
quantum só adquirem existência
quando observadas, e essa observação influencia o seu modo de ser
(ou de se apresentar ao observador),
tudo o mais só existe (ao menos,
para nós, como percebemos) em razão de nossa participação, pela observação19 - e a aludida proposta, a
ele correlata, de que na constituição
última da realidade não se teria propriamente partículas elementares, e
sim bytes de informação, à qual se
apegou com entusiasmo no período
derradeiro de sua profícua carreira
de investigador.
Em outro texto, “Mente e Matéria”, Schrödinger comenta o impacto da física quântica na relação
entre sujeito e objeto como sendo
uma inversão complementar da
concepção, consagrada em Kant,
deste último enquanto uma espécie de limite ao conhecimento das
coisas em si mesmas, pois “não somente as impressões que obtemos
de nosso ambiente dependeriam
em grande parte da natureza e do
estado contingente de nosso (aparato – WSFG) sensório, mas, inversamente, o próprio ambiente que
desejamos apreender é modificado
por nós, notavelmente (rectius: nomeadamente – WSGF) pelos dispo-

sitivos que estabelecemos para observá-lo”, concluindo, adiante, nos
seguintes termos:
São os mesmos elementos que vão compor minha
mente e o mundo20. Tal situação é igual para toda mente
e seu mundo, a despeito da
insondável abundância das ‘referências cruzadas’ entre eles.
O mundo me é dado somente
uma vez, não uma vez como
existente e outra vez como
percebido. Sujeito e objeto são
apenas um. Não se pode dizer
que a barreira entre eles foi
derrubada como resultado da
experiência recente nas ciências físicas, pois essa barreira
não existe. 21
Como que rebatendo, mesmo
sem ainda se ter na época uma elaboração tão clara de tais posicionamentos, mas para explicar como
as percepções óticas se relacionam
com a qualidade e quantidade, Pontes utilizou exemplos usados pelos
críticos de Einstein, Gehrke e Stumpf:
Nós vemos as letras nas
páginas de um livro porque
elas têm cor, se não tivessem,
nós não a veríamos. Assim, é
algo que nós podemos perceber porque elas possuem uma
forma espacial. Temos o sentimento de que tais sensações
possuem um conteúdo espacial, um elemento; o que nos
leva a acreditar que a diversidade tem uma outra razão de
existência.
Ele continua sua argumentação afirmando que o mesmo acontece com outras sensações como o
odor, o barulho, o gosto, que parecem ter uma propriedade espacial
do ver, do ouvir ou do degustar, ou
ainda como de um espaço ótico, de
um espaço que precisa ser preenchi
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Disponível na rede mundial de computadores, sendo muito provavelmente a
tese em física que mais impacto teve na
ficção científica, o que também contribuiu para o descrédito inicial de que padeceu, assim como seu autor, ao lado da
resistência oferecida na sua aceitação por
parte de N. Bohr, o ex-orientador de tese
do então orientador de Everett. Para um
bom apanhado, já com distanciamento
crítico em relação ao período inicial da
recepção da tese de Everett, cf. Bryce S.
De Witt; Neil Graham (eds.), The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton: Princeton University
Press, 1973. A respeito, cf., v.g., Brian
Greene, “A Realidade Oculta: Universos
Paralelos e as leis profundas do Cosmo, São Paulo: Companhia das Letras,
2012, esp. cap. VIII, pp. 235 ss. Sobre
o estado de aceitação atual da hipótese
formulada por Everett, cf., v.g., Otto E.
Rössler, “Variantology: Einstein – Bohr
Battle Confirms Everett´s Eternal Now”,
in: Siegfried Zielinski; Eckhard Fürlus
(eds.), Variantology, vol. V (Neapolitan
Affairs), Köln: Walther König, 2011, pp.
417 ss.
18.

. Sobre o princípio antrópico, mais
recentemente, cf. Joe Rosen, Lawless
Universe, Baltmore: The Johns Hopkins
University Press, 2010, p. 122 ss.
19

Grifei a expressão por nela nos parecer
que já se encontra in nuce a concepção
há pouco referida, desenvolvida inicialmente por Hugh Everett III, a partir da
equação de Schrödinger para calcular a
onda de probabilidade da localização de
partículas sub-atômicas, propondo, em
termos sintéticos, que tudo o que é pos20.
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sível, em nível quântico, ou seja, a todos
os resultados aos quais se possa atribuir
uma probabilidade diferente de zero, se
não ocorrer no mundo em que sujeito
observador e objeto observado se apresentam – o “seu” mundo, se você for esse
observador - , ocorrerá em algum outro
mundo, em que esse objeto exista e, junto com ele, seu observador.
Schrödinger, E. “O que é Vida? O aspecto físico da célula viva seguido de
Mente e Matéria e Fragmentos Autobiográficos, trad. Laura C. B. de Oliveira,
São Paulo: Editora UNESP/Cambridge
University Press, 1997, p. 140. Cf., tb.,
Michael P. Murphy; Luke A. J. O´Neil
(orgs.), “O que é a Vida?” 50 anos depois.
Especulações sobre o Futuro da Biologia,
trad. Laura C. B. de Oliveira, São Paulo:
Editora UNESP/Cambridge University
Press, 1997.
21

22.

Cf. M. Amoroso Costa, ob. cit., p. 94 s.

Hans Vaihinger, A Filosofia do como
se. Sistemas das ficções teóricas, práticas
e religiosas da humanidade, na base de
um positivismo idealista, trad. Johannes
Kretschmer, Chapecó: Argos, 2011.
23

“Subjektivismus und Voluntarismus
im Recht”, in: Festgabe des Archiv für
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie für
Ernst Zitelmann, vol. XVI, n. 4, Berlin/
Grunewald: Walther Rotschild, 1923, p.
522 ss.
24.

25.

Id. ib., p. 564.

Cf. G. G. Granger, O Irracional, trad.
Álvaro Lorencini, São Paulo: EdUNESP,
2002.
26.
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do, não como formado de pequenos elementos como pontos,
mas um espaço formado de diminutos pedacinhos. Para entendermos essa concepção, é preciso
fugirmos do Antropocentrismo
(Antropozentrismus), pois este nos
leva a considerar o mundo físico e
astronômico como um espaço euclidiano. Uma vez que o conjunto
das relações pode ser simplificado
em grande medida pela abstração
e como as disciplinas matemáticas
podem lançar mão da dedução, os
matemáticos podem considerar
qualquer tipo de espaço que eles desejem, desde aquele de uma dimensão até um espaço n-dimensional,
não importando se ele é euclidiano,
não-euclidiano, se ele é arquimediano ou não. Ou, por outro lado, se
é “quase-euclidiano” e “quase-riemanniano”22, como nos parece ser o
caso do espaço de Hilbert, adotado
na física quântica.
A partir daí, Pontes de Miranda afirmava haver uma variedade
muito grande de escolhas para a
análise da realidade. Podia-se, segundo ele, entrar num mundo de
ficção, uma vez que na matemática
pode-se abstrair e manter as relações que se precisa, e dessa forma é
possível se criar diferentes sistemas
geométricos, concepções diversas
do espaço de uma a n dimensões,
que sempre serão de interesse para
aquilo que se proponha, dando assim uma contribuição à teoria do
conhecimento, mesmo se não existam corpos aos quais correspondam, empiricamente, tais sistemas
geométricos. Uma vez, porém, que
tomemos em consideração os “fatos
fisicálicos” a serem estudados empregando tais sistemas, eles determinam qual será escolhido, como
o mais adequado ao espaço criado
pela matéria em exame – que tanto pode ser física, como química,
biológica ou psicológica ou social,
havendo ainda o “espaço de fases”
entre elas, em que se mesclam e
onde se encontra o quantum critic,
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adiante melhor esclarecido. E desse espaço, que ele também qualifica de “fisicálico”, não se pode dizer
que seja imaginário ou ficcional
(fingiert, nos termos de Vaihinger)23, que não exista realmente.
As relações que em tais espaços se
estabelecem possuem leis que lhes
são próprias e descobri-las não significa projetar sobre elas “leis do
pensamento”, como são aquelas que
regem as deduções matemáticas. É
de um tal subjetivismo, combatido por Pontes também no campo
do direito24, que a seu ver padece
a teoria da relatividade, pois essa
relatividade é mesmo a expressão
de uma diversidade de percepção
do tempo e do espaço, donde o A.
vir a preconizar que ela haverá de
ser substituída por outra, que leve
em conta mais os fatos que as pessoas, mais o objeto do que o sujeito
do conhecimento.25 Isso resultaria
na superação do que se consagrou
pela denominação, a partir de Heidegger, de “metafísica da representação” ou ainda “da consciência”,
recusando posições como a que se
tornou canônica a partir de Kant,
em que espaço e tempo se viram
reduzidos a condições a priori do
estabelecimento das relações como
o sujeito do conhecimento ordena
os fatos do mundo, quando pela
filosofia da física de Pontes penso
que se pode responder questões a
que ele mesmo qualifica de “profundamente metafísicas”, como a
de se no infinito de toda matéria só
o espaço seria ou que seriam suas
partículas infinitesimais para além
de meras singularidades da estrutura geométrica do Universo, tal como
as conceberia Eddington, potencialidades, na linha de Heisenberg,
bytes de informação, como propôs
Wheeler, o psiquismo coextensivo
ao espaço-tempo (segundo Costa de
Beuregard, referido por Gilles Gaston Granger26, a ser entendido em
conexão com as antecipações filosóficas de Hedwig Conrad-Martius,

sobre as quais já dissertamos)27 ou
o aqui tematizado quantum critic.
E a resposta, com a qual a física
pode ser impulsionada para superar dificuldades com que se depara
para entender temas como a matéria escura e a energia escura, de
que já se sabe é composto a maior
parte do Universo, ou ainda o da
antimatéria28, considerando que
tempo-espaço-matéria/energia só
existem conjuntamente, nos leva a
ter de buscar um conhecimento sobre o que seria e haveria fora desse
compacto, ou seja, onde não há espaço, quando não há tempo e o que
não se apresenta nem como matéria nem como energia. Esses são os
limites a serem reconhecidos, para
serem ultrapassados, e são limites
que se mostram nos sujeitos do
conhecimento por serem/sermos
também parte do que existe como
tempo-espaço-matéria, e não, ao
contrário, como chegou a propor
Eddington.
É assim que se realiza o que
bem podemos considerar uma lei
de desenvolvimento do conhecimento, científico, proposta com
base na epistemologia “fisicálica”
de Pontes, considerando que para
ele “a própria consciência, o conhecimento mesmo, é o resultado de
uma relação”29: Do conhecimento
oriundo do sujeito pro-jetado no
objeto ao conhecimento do ob-jeto pelo su(b)-je(i)to reduzindo-se a
“jeto”: o avanço do conhecimento
é um processo de “[des(ub)-ob-]jetificação”. O “jeto” é a “coisa em si”
de kantiana memória transformada em objetivo, ao invés de objeto,
do conhecimento30, um conhecimento do e no quantum critic, por

assim dizer. Esta é uma concepção
epistemológica quântico-evolutiva,
descontinuista, singularizadora, ao
invés de atomista e individualizante, precisamente como entendemos
deva ser a que se faz necessária para
lastrear teoricamente um sistema
do direito lastreado nos achados da
investigação quântica.
Este campo de pesquisa
sugere, com base no princípio da
incerteza, que existe uma dimensão onde as leis da física transmutam e inclusive os elétrons sofrem
uma espécie de crise de identidade,
resultando em um material com
características inexplicáveis: a anti-matéria. Esta dimensão vai até
à margem do inteligível, devido a
suas características infinitésimas,
tanto que para observá-lo temos
que nos aproximar de pontos críticos, como temperaturas de zero
absoluto, em que poderíamos simplesmente não compreender o observado, por haver perturbado o
sistema para poder observá-lo. Há
um ponto de transmutação que
chamaremos de quantum critic, o
qual aparece precisamente em um
momento de transição entre fases,
como por exemplo a transição do
estado líquido da água para seu estado gasoso.
A expressão “quantum critic”,
vale dizer, foi cunhada a partir daquela outra, com sentido técnico
em microfísica, que é o de “quantum critical point”31. Aqui se atribui a ela um significado para além
deste, originariamente científico-natural, abrangendo-o. A opção
por deixá-la em inglês decorre
da alusão que assim melhor se
mantém, evitando flexioná–lo no
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masculino, ao termo de grande expressão filosófica, “crítica”, do grego
krisis (κρισις) – originariamente,
na antiga Grécia, onde κρινειν,
que em linguagem corrente significava “separar”, foi introduzida
na filosofia pelo sentido adquirido
no vocabulário jurídico, em que
era sinônimo de “julgar”. Essa influência da nomenclatura jurídica
grega na formação da terminologia
e, consequentemente, do próprio
pensamento filosófico, em seus primórdios, quando ainda carente de
meios próprios de expressão, tem
sido com frequência registrada –
por exemplo, por Werner Jaeger,
em sua obra clássica sobre a cultura
grega32, e, entre nós, pelo saudoso
Mestre mi

27.

Cf. https://iab.jusbrasil.com.br/
noticias/2927750/ii-ciclo-de-conferencias-de-filosofia-do-direito-sob-otema-o-conceito-de-tempo-em-hedwig-conrad-martius
28.
Pelos cálculos mais recentes, a proporção seria de 73% de energia escura
e 23% matéria escura, sobrando apenas
4% para a matéria normal, visível. Cf.
Christian Pierre, “The dark matter and
the dark energy proceeding from elementary particles”, Journal of Physics:
Conference Series, 2009. Para maiores
detalhes, cf. D. J. Baker; H. Halvorson,
“Antimatter”, British Journal for the
Philosophy of Science, n. 61, 2010, p.
93 – 121 (tb. in: GoogleScholar)
29.
Cf. F. C. Pontes de Miranda, O Problema Fundamental do Conhecimento,
2ª edição, atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Campinas: Bookseller,
2005, pág. 160.
30.
Apesar de ter um pano de fundo
teórico bem diverso, Caio Prado Jr.
exprimiu ideia similar, quando caracteriza dialeticamente a oposição entre
sujeito e objeto enquanto diferenciação
entre a realidade como se apresenta ao
indivíduo e ao seu entendimento, respectivamente. Cf. Dialética e Conhecimento, 2ª. ed., vol. II, São Paulo: Brasiliense, 1955, p. 608.
31.
Cf., v. g., P. Coleman e A. J. Schofield,
“Quantum criticality”, Nature, vol. 433,
n. 7023, 2005, p. 226 – 229.
32
. Paideia. A Formação do Homem
Grego, trad. Artur M. Parreira, São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 133 ss.
33.
Cf. “Filosofia no Brasil, hoje”, in:
Cadernos da Sociedade de Estudos e
Atividades Filosóficas (SEAF), n0 1,
Petrópolis: Vozes, 1978, p. 8/9.
34
. Cf. Paul Virilio, O Espaço Crítico,
trad. Paulo Roberto Pires, Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993; Id., The Virilio Reader,
James Der Derrian (ed.), Oxford: Blackwell, 1998.
35.
Néstor García Canclini, A Sociedade
sem Relato. Antropologia e Estética da
Iminência, trad. Maria Paula Gurgel
Ribeiro, São Paulo: EDUSP, 2012, p. 61.
36
. Da Ciência Cognitiva à Dialética,
São Paulo: Discurso Editorial, 1999, p.
174 (grifos do A.).
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neiro Pe. Henrique Cláudio de Lima
Vaz33, dando justamente o exemplo
aqui mencionado, da palavra κρισις.
O quantum critic é manifestação do momento infinitésimo de
tempo ou o tempo instantâneo entre
a mudança abrupta no regime atômico de um material. Busquemos
as leis que regem o que se passa
neste ponto instantâneo – se é que
existem ou seremos capazes de um
dia descobri-las -, onde um material está entre um estado e outro, ou
seja, entre água e vapor em sua forma infinitésima, que é justamente
quando tudo se torna mais interessante, imprevisível. Os físicos têm
estudado este fenômeno, enquanto
filósofos sociais já vêm tentando
também fazê-lo, em seus respectivos
campos – o exemplo mais patente é
o de Paul Virilio, com a noção congênere de “espaço crítico”34, mas
também a noção de iminência, elaborada por Canclini, pode aqui ser
invocada, quando a partir dela define o fato, recorrendo a Jorge Luis
Borges, como “iminência de uma
revelação que não se produz”35, e
ainda aquela de “transformação
cognitiva”, empregada por Marcos
Barbosa de Oliveira, a qual, em suas
próprias palavras, “não é uma transformação do conhecimento: é uma
transformação na realidade a que o
conhecimento se refere, provocada
pelos processos envolvidos em seu
desenvolvimento (isto é, no desenvolvimento do conhecimento)”36.
Na modernidade, a geome-

tria transmutada em filosofia natural progressivamente quantificou o
movimento até níveis infinitesimais,
o infinitamente pequeno (mecânica
quântica), o infinitamente grande
(teoria da relatividade) e agora o
infinitamente instantâneo, ou seja,
o instante fundamental do movimento, o quantum critic, mensurável apenas com o recurso a números imaginários, como a função δ
de Dirac37. É deste ponto de onde
apostamos em uma filosofia superadora da dicotomia entre filosofia
natural e filosofia humanística, uma
dicotomia das dicotomias, quando outras também haverão de ser
igualmente superadas.38
As restantes posturas teóricas, sejam humanísticas ou mecanicistas em sua forma independente,
pode se considerar como sendo,
fundamentalmente, práticas onde
a doxa, a opinião comum, desempenha um papel fundamental, como
contexto, o “mundo da vida” (Lebenswelt) reivindicado por Husserl,
em seu diagnóstico da crise das ciências produzidas originalmente
na Europa e da humanidade daí
resultante39. Simplesmente, não
tem mais sentido, no mundo unificado, ultracivilizado e ocidentalizado, continuar pregando o que
não seja a in(ter/trans)disciplinaridade das filosofias. Por mais que
conheça epistemologicamente, hoje
o filósofo ou o teórico em geral, do
geral, não pode mais ignorar sequer
a doxa, subjacente a toda epistéme,
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pois justamente a in(ter/trans)disciplinaridade é a comunhão destes
dois conceitos, sua “des-dicotomização”, “gödelização”, emaranhamento
quântico.40 É o que praticou intensamente um filósofo que desponta
como emblemático para a segunda
metade do século XX: Gilles Deleuze. Sobre o que neste ponto nos
ocupa, basta lembrar o resgate que
ele opera da obra sociológica atomística de Gabriel Tarde, calcada
na noção de infinitésimo, injustamente ofuscada pelo positivismo de
Durkheim e seguidores.41 O quanto
se pode aprender com uma tal perspectiva encontra-se excelentemente
ilustrado, apesar de esquecido, em
autor com pensamentos afins aos
daqueles, como é Pontes de Miranda.

Cf. G. G. Granger, O Irracional, cit.,
p. 138 ss. Tal função tem a propriedade
de se anular em toda parte menos num
só ponto, grafado como Xo, donde a
função δ (X – Xo), nula para todo
37.

ponto X # Xo, mas tendendo ao
infinito quando X = 0 – cf. I.
Prigogine, O fim das certezas,
Tempo, Caos e as Leis da Natureza, trad. Roberto Leal Ferreira, São

Paulo: EdUNESP, 1996, p. 34 – 35, passim.
38.
À necessidade de uma “des-dicotomização”, neste contexto, como “uma
forma de desconstruir o caráter exclusivo de um par de alternativas que
supostamente esgotam o espaço de
atitudes possíveis frente a um determinado conjunto de fenômenos”, refere-se
Marcelo Dascal, em “A Dialética na
Construção Coletiva do Saber Científico”, in: Anna Carolina K. P. Regner
e Luiz Rohden (orgs.), A filosofia e a
ciência redesenham horizontes, São
Leopoldo: EdUNISINOS, 2005, p. 27.
39.
Cf. E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie, W.
Biemel (ed.), col. Husserliana, vol. 6,
Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962;
Id., A Crise das Ciências Europeias e a
Fenomenologia Transcendental. Uma
Introdução à Filosofia Fenomenológica,
trad. Diogo Falcão Ferrer, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. V. ainda
Id., A Crise da Humanidade Europeia e
a Filosofia, 2ª. ed., int. e trad. Urbano
Zilles, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
40.
Ideias convergentes podem ser encontradas em Boaventura de Sousa Santos, na oração de sapiência pronunciada
na abertura dos cursos da Universidade
de Coimbra em 1984/1985, Um Discurso sobre as Ciências, que por ocasião de
sua 14ª. edição, quinze anos após sua
publicação, em 1987, reuniu número
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expressivo de estudiosos em um
colóquio, agora in: Boaventura
de Sousa Santos (org.), Conhecimento Prudente para uma Vida
Decente. “Um Discurso sobre as
Ciências” revisitado, 2ª. ed., São
Paulo: Cortez, 2006.
41.
Cf., v. g., Gilles Deleuze, Foucault, trad. Claudia S. Martins,
São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 45;
G. Tarde, A Opinião e as Massas,
2ª. ed., trad. Eduardo Brandão,
São Paulo: Martins Fontes, 2005.
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arrar, mostrar
e contar histórias não é
privilégio só
do homem.
Um lugar, um espaço, uma região,
um território e, principalmente uma paisagem tem o poder de
mostrar, contar e narrar histórias.
Uma paisagem qualquer, por si só,
é uma narrativização que mostra,
descreve, identifica. É, ainda, uma
representação de um determinado
lugar numa relação entre os atores
sociais e a natureza, num contexto
histórico e de um processo retrospectivo. Essa paisagem é uma constante no cinema, particularmente
no documentário, ao se apropriar da
paisagem física e geográfica, que já é
narrativa, e elaborar o seu discurso
narrativo.
A nosso ver, O País de São
Saruê, filme de Vladimir Carvalho, lançado em 1971, não foge à
regra. O filme eterniza uma paisagem narrativa do sertão nordestino,
seus atores naturais e um contexto
histórico marcado por um período
ditatorial. Uma época que deixou
um legado de marcas profundas
na história paraibana, nordestina e
brasileira, difíceis de ser esquecidas.
É possível afirmar que O País
de São Saruê é um dos filmes mais
polêmicos e marcantes dentre as
obras do cineasta paraibano. Saruê
teve uma trajetória repleta de com58

plicações que começou desde a concepção e foi até a sua finalização. De
acordo com Vladimir, foram quase
quatro anos de filmagens atropeladas por falta de recursos e questões
políticas. Foi censurado e impedido de ser exibido durante oito anos
pelo regime militar sob a alegação
da Censura Federal de que o filme
“feria a dignidade e o interesse nacionais” (NUDOC, 1980).
O País de São Saruê é uma
alusão ao romance clássico de cordel Viagem a São Saruê, escrito em
Campina Grande – Paraíba, em
1956, pelo poeta popular Manoel
Camilo dos Santos. São Saruê, na visão do poeta, é o eldorado sertanejo:
“É o lugar melhor que neste mundo
se vê”. Nas suas rimas afirma que lá
o trigo em vez de semente bota cachadas de pão, a manteiga cai das
nuvens e a cana já traz mel e açúcar refinado, sem bagaço, além de
outras utopias inalcançáveis (Pinto,
1986). Esses sonhos são frutos da
realidade insuportável, da fome e
da falta de horizontes ao alcance do
povo sofrido e funciona como mecanismo de escape para o homem
se afastar do sofrimento cotidiano.
O filme de Vladimir é também
uma referência ao mito popular sertanejo – construindo uma narrativa
crítica que se contrapõe às utopias
do poema e dos próprios sertanejos
–, ao expor imagens do cotidiano e
da realidade do lugar. Há, na ver59

dade, um discurso imagético que
contradiz o discurso político oficial
da época do “Milagre Econômico”
e de um “país em pleno desenvolvimento” propagado pelo regime
militar. Nesse sentido é que “o melhor cinema de Vladimir Carvalho
é um choque entre a realidade e a
ficção. Explicam-se reciprocamente.
Complementam-se. Mal se diferenciam. Cada um deságua na outra”.
(Bernardet, 1986, p.153).
Enquanto narrativa cinematográfica, segundo Vladimir Carvalho
(NUDOC, 1980), a obra só tomou
forma durante a montagem. À medida em que foi revendo o copião
é que ele percebeu o fio condutor,
a espinha dorsal da narrativa, ou
seja, os três reinos da natureza – da
colonização aos dias atuais–, com a
estrutura feudal persistindo e imperando em grande parte do Nordeste brasileiro. Assim, o que antes era
apenas uma ideia para ele, agora era
um verdadeiro achado, um achado
poético do sertão, por analogia ao
Nordeste,
o homem em primeiro plano e sua relação numa
terra dividida entre explorador e
explorado, tal como nas sesmarias.
E Inspirando-se nos elementos da
natureza, o autor retoma a história
para construir sua narrativa:
Na zona úmida, não havia praticamente lugar para o boi. A produção da cana-de-açúcar exigia

cada vez mais solo. Nos idos da
colônia, o homem partiu em direção
oeste – para o sertão – tangendo as
boiadas. Lá, foram se formando os
chamados currais. Eram verdadeiros acampamentos onde os homens
paravam para fixar o gado. Junto aos
currais surgiram as primeiras casas,
as sedes de fazenda. Em torno destas, os primeiros servos do grande
latifúndio. Este é o reino animal, o
boi guiando o homem do sertão. O
reino vegetal é caracterizado com
o algodão nativo. Nessa fase, o filme mostra como o servo da grande
propriedade foi explorado, através
de um sistema que resultava e resulta ainda hoje com grande injustiça
social. É o trabalho da meação, da
cerca, em que se escraviza o homem
a esse sistema de exploração da
terra. O terceiro reino no filme – o
mineral – é representado pela descoberta do ouro. (NUDOC, 1980 p.
05).
A cultura nordestina, especialmente a oriunda da prática social do interior rural, tem como referência obrigatória o boi. No filme
é a representação do reino animal,
junto como o homem, como vislumbrou Vladimir. “É uma cultura
branca, sebastiânica e dela surgiram
fenômenos de misticismo popular
do porte de um padre Cícero Romão Batista, de um Antonio Conselheiro e, recentemente, de um
frei Damião” (Pinto, 1986 p. 172).
Vaquejadas, festas típicas em que

os vaqueiros derrubam o boi pelo
rabo, surgiram da prática pastoril
do homem sertanejo, do mesmo
modo surgiram o artesanato do
couro e a roupa de couro do vaqueiro. O chapéu transformou-se
num símbolo da cultura nordestina,
como também o bumba-meu-boi
num símbolo da música popular do
Nordeste brasileiro. “Até o cangaceiro adotou o chapéu de couro e as
lendas de banditismo e coragem o
divulgaram pelo Brasil e pelo exterior”. (op. cit. 173).
Essa cultura multifacetada
compõe o filme de Vladimir em
inúmeras cenas e sequências da
narrativa. Por exemplo, um dos
trechos do documentário, o da representação do homem sertanejo,
em particular dos vaqueiros, prende
a atenção do espectador pelo jogo
de imagens e simbolismos. Trata-se
de uma série de planos da luta do
vaqueiro acossando o touro para
prendê-lo ao mourão e marcá-lo
com a lança de ferrar. A sequência
é intercalada por outras imagens de
um grupo que dança bumba-meu-boi. A música de fundo – as batidas
do tambor – é sincronizada com as
pancadas e os puxões dados na corda que prende o boi. À medida que
o touro vai esvaecendo, amansando, semimorto no curral, o entrecho
dramático do bumba-meu-boi vai
crescendo com a narração em off,
que anuncia: “nascidas e criadas
no árduo relacionamento com os
bichos, as gentes do povo encon-
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tram no boi um motivo lúdico para
folgança”.
As cenas agora evidenciam o
grupo com imagens mais próxima
do Mateus e seus companheiros da
dança, embalados pela música e voz
naturais do bumba-meu-boi. Aqui,
as interpretações são várias e passíveis de questionamentos, como
apontou Bernardet (1986, p. 153): “o
bumba-meu-boi ornamentado no
meio do gado morrendo de fome.
A imagem pode chegar a uma significação dúbia: esse plano do bumba que sucede à morte de um boi é
realmente um momento da dança
e dos festejos?, ou é o enterro do
boi verdadeiramente morto?, ou a
ressurreição mítica do boi magnificado?”.
Nesse sentido, a imagem-movimento é conduzida por uma
estrutura narrativa e a leitura torna-se singular para o espectador-leitor,
ou seja, é a produção de um ponto
de vista – a do sujeito observador.
Essa singularidade vai variar de
acordo com o estatuto teórico-prático do observador, levando-o naturalmente a diversas interpelações. O
estabelecimento das relações entre a
realidade do real ou da ficção não se
apresenta como um dado nem tampouco é dada pelo imediato acontecimento na tela (Barbosa, 2001).
No cinema há um jogo criado
pela sucessão de imagens durante a
montagem: entre o visível (fílmico
– o que o espectador vê) e o invisível (espaço off – o que o espectador

não vê e é levado a estabelecer e/
ou criar relações propriamente não
existentes na tela, mas que têm relação com a narrativa ou discurso
fílmico). Com efeito, um filme oferece possibilidades de ver e transmitir eventos numa posição de domínio ou de afastamento. Barbosa,
ao tratar da relação cinema/mundo/
representação, esclarece que:
“O homem se mundializa por
meio do ´olhar´ e se fragmenta
numa vida profundamente alienada. Assim, tanto é possível o cinema
contribuir para superarmos a objetividade massacrante do nosso cotidiano como nos condenar ao ´universo carcerário´ das representações
de representações. (...). Nenhum filme é neutro ou asséptico, pois ele já
nasce dentro do imaginário social
e dele é inseparável, mesmo quando pretende negá-lo”. (BARBOSA,
2001, pp. 116-125).
Nessa ideia de classificação
dos reinos da natureza que estrutura
o filme, o reino vegetal está presente praticamente no filme inteiro. E
sempre aliado ao homem que inegavelmente se apropria da natureza
vegetal por necessidade primária.
Uma sequência, no mínimo curiosa,
é a que trata da relação do homem
do campo com a produção algodoeira. Na época, o ciclo do algodão alavancava o desenvolvimento
econômico do Nordeste e, de certa
forma, mantinha o trabalhador no

campo, mesmo na sua condição
subserviente e mal remunerada.
Vladimir, possivelmente já intencionado, escolhe um camponês,
caboclo, para mostrar a luta que é
a colheita do algodão e o resultado de um dia de trabalho deles. A
sequência é registrada no meio de
uma grande plantação de algodão
todo florido, lembrando um imenso campo de nuvens brancas. Essa
sequência é muito significativa, pois
mostra que mesmo trabalhando arduamente com a matéria prima do
tecido, o camponês não tem sequer
uma camisa digna para vestir.
Ato contínuo, o camponês
após um árduo dia de trabalho entrega o algodão para o patrão que
paga pelo peso. A balança do patrão,
obviamente, pende sempre para o
lado do próprio. Os pesos são adulterados, fazendo com que o camponês seja sempre lesado, recebendo
menos do que merecia pelo suor
derramado. Essa prática mantém
o trabalhador endividado, porque
o que ganha nunca dá para o seu
sustento, o que o mantém “preso”
ao patrão e aos seus serviços. Essa
é uma das paisagens narrativas que,
no filme, materializa o contexto de
domínio do homem sobre o homem
alicerçado pelo capital.
A representação do reino mineral é deveras marcante no filme.
De fato houve um rebuliço no sertão, em particular num dos lugares
onde foi filmado – São Vicente. Ali
um lavrador descobriu uma pepita
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de ouro e a notícia se espalhou por
todo o sertão. A exploração do ouro
efetivou-se e não faltaram sequer
as multinacionais. A empresa Wa-Chang nipo-americana instalou-se
e transformou o lugar numa cidade de quase três mil habitantes. Era
uma população flutuante que vinha
só para explorar o ouro. O filão sumiu e hoje o ouro em São Vicente
não passa de um mito. É uma cidade-fantasma em que se encontram
umas poucas famílias. Ficaram apenas os velhos e as crianças, e os homens migraram transformando-se
em bóias-frias nas grandes cidades.
Aqui, mais uma vez, está evidente a
paisagem narrativa, física e geográfica, que mostra, narra e descreve
um lugar e suas nuances sociais e
naturais ao longo do tempo. Essa
paisagem foi apropriada pela câmera de Vladimir, que a registra
e a eterniza também na paisagem
narrativa fílmica.
Numa das sequências do filme a representação desse reino mineral, no caso o ouro, é hilária, pois
um lavrador afirma veementemente
que ainda tem ouro e leva a equipe
no local para provar a sua afirmação. Ele começa a cavar e até os técnicos da equipe ajudam o homem
na empreitada, mas não encontram
absolutamente nada. Apesar disso,
ele ainda assegura que existe o ouro
e que é só procurar mais. Esse sonho
da riqueza e da fartura numa terra
utópica está no poema de Manoel
Camilo, inspiração para o filme, e

Vladimir justifica a relação po- (SENA, 1985 p. 167).
ema/filme:
No caso de O país de São Saruê
a paisagem narrativa é a protagonisA nível de absoluta criação, ex- ta do espaço nordestino que se apreprime uma espécie de super-com- senta quase em sua plenitude, como
pensação do sertanejo – um povo na maioria dos filmes de Vladimir
que vive na miséria, mas que tem Carvalho. Ao apontar sua câmera
noção da riqueza que o circunda. para o Nordeste, particularmente
É uma busca, uma saída para seu o sertão, Vladimir traça um painel
mundo de escassez, de miséria e de das transformações culturais da
precisão. O título que usei, O país de região onde nasceu, observando,
São Saruê, contém a ambivalência analisando e mostrando artifícios
narrada no filme: em um Nordeste e elementos com imagens ásperas e
rico, enquanto potencial, a calami- inquietantes, que instigam as mais
dade da seca, uma pobreza que vive efervescentes discussões dos sesob o tacão da exploração daqueles gredos e das reais brutalidades do
que detém a posse da terra, os meios espaço sertanejo tão falado e conde produção e a força de trabalho comitantemente tão desconhecido.
dos outros. (NUDOC, 1980).
A importância de O País de
São Saruê não se dá só pelo que reO documentário é denso e trata enquanto cinema nordestino,
muito forte, tanto na forma como mas também pelo que representa
no conteúdo. À primeira vista, pa- como documento histórico e porece que estamos diante de um filme lítico, símbolo da resistência pela
comum, de registro oficial e já vis- democracia ameaçada pela ditaduto. Ledo engano, não é preciso um ra militar que imperava à época de
olhar muito acurado para perceber sua feitura. A proibição de Saruê
que às vezes chega a confundir rea- resultou em intensa luta para a sua
lidade com ficção. E não podia ser liberação, uma luta que envolveu o
diferente uma vez que o maior dra- autor, cineastas, estudantes, júris de
ma social do Nordeste tem como festivais e o público interessado em
causa a estrutura agrária marcada filmes do estilo cinema-verdade.
pelo latifúndio, e esse é o cerne da Mas só em 1979, quando o regime
questão focada pelo filme. Segundo precisava de alguma forma dar uma
Sena, O País de São Saruê “se tor- satisfação ao povo, maquiado por
na um filme de valor permanente, uma certa liberdade de imprensa, é
já que tudo o que ali é denunciado que o filme foi finalmente liberado,
está atualmente ampliado, por ser como conta o próprio autor:
inclusive mais do que nordestino:
é óbvio que é todo ele nacional”.
Peguei o meu papel e fui em-
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bora feliz. Alegrou-me principalmente a noção de que aquilo não
era uma vitória pessoal isolada. O
filme voltava por causa de um clima
político e histórico em que todo o
país se regozijava com a possibilidade do retorno ao estado de direito,
o sonho irreversível da democracia. Jamais poderia desvincular o
São Saruê, microscópio pontinho,
da luta do povo brasileiro para se
libertar. De novo no Festival de
Brasília, o filme desta vez tirou de
letra os aduladores e censores disfarçados que não tiveram como recusá-lo, pois era o próprio sistema
que ordenava a absorção do célebre
filme proibido. (Carvalho, 1986 pp.
135-136).
Com a liberação, salvaguardou-se assim uma obra seminal
para o cinema brasileiro, para a
história brasileira e principalmente
para a memória do Nordeste e dos
nordestinos. Como última observação, podemos dizer que todo filme,
de forma geral, representa sempre
o espaço e a paisagem geográfica,
quer na sua estrutura física, quer na
materialização das relações existentes entre os homens e a sociedade.
Visível ou invisivelmente essas categorias (espaço/paisagem) estão
evidenciadas nas obras cinematográficas. O processo fílmico narrativo leva à recodificação da percepção
do lugar num processo de narrativização geograficamente retrospectivo, construindo não só um filme,

mas um documento imensurável.
Nesse sentido O País de São Saruê
não é só um filme, é também um
memorável documento.
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A DEMOCRACIA DOS TOLOS
MANUELA NICOTERO PESTANA

O

ano de 2020
foi recebido de
braços abertos. Depois de
algumas nostálgicas lembranças do começo da
década passada, a nova dezena já
atinge seu terceiro mês, e promete
ser - no mínimo - agitada. Nos primeiros dias do ano os trending topics do Twitter foram inundados com
a hashtag “Terceira Guerra Mundial” - referência à um possível conflito entre Estados Unidos e Irã. Em
seguida, o mundo foi surpreendido
com o surto de uma nova doença
viral - o covid 19, ou coronavírus
- que teve como epicentro a cidade
chinesa de Wuhan, mas que agora
já afeta diversos países. Entretanto,
para os que estão acompanhando de
perto - talvez ainda mais assustados
do que os norte-americanos com a
possibilidade de uma inédita guerra
com o Oriente Médio, ou a histeria
generalizada de uma nova epidemia
- os brasileiros entram no segundo
ano do governo Bolsonaro.

a ponta de um uma problemática
incrivelmente mais complexa, mas
que estimulam questões do tipo
“como este incompetente se tornou presidente da República?”. Um
número avassalador de análises já
foi feito acerca dessa questão - algumas bem fundamentadas, outras
nem tanto. Porém, a resposta mais
adequada pode ter relação com um
estudo da década de 1990 elaborado
por dois psicólogos estadunidenses,
Justin Kruger e David Dunning.

Os estudiosos observaram
que pessoas incompetentes muitas
vezes tem a falsa noção de que estão
tomando boas decisões e que não
estão cometendo erros. “O efeito
Dunning-Kruger” explica a sensação de superioridade ilusória ou até
mesmo de autopercepção distorcida. Segundo suas pesquisas, pessoas
que pouco sabem sobre um determinado assunto não tem o conhecimento suficiente para perceber
seus déficits. Já aqueles que detém
um pouco mais de conhecimento,
são capazes de perceber o quanto
ainda não compreendem sobre o
O desespero promovido tema. Dessa forma, conecta-se o
pela nova década dentre os brasilei- efeito descrito com o fenômeno do
ros pode ser decorrente da aceitação bolsonarismo no Brasil. Um delíde que, após um ano na liderança, rio coletivo que leva uma figura tão
e apesar de muitas esperanças de desqualificada ao Planalto.
que a cabeça do Executivo criasse
algum tipo de “papas na língua”,
Jair Bolsonaro pode ter várestam ainda três anos de governo rias fraquezas, porém falta de cone muitas besteiras a serem ditas. As vicção naquilo que piamente acrediindiscrições de Jair Bolsonaro são ta, não é uma delas. Portador de um
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pensamento retrógrado e atrasado
que propaga um conservadorismo
radical e preconceituoso que é frequentemente embasado no filósofo
Olavo de Carvalho - outra vítima
fatal do fenômeno Dunning-Kruger, o que ambos têm em comum
e talvez o grande impulsionador de
seus discursos é a convicção com
que afirmam as mais estúpidas
ideias. Isso sem nem mesmo entrar
no âmbito das opiniões - na maioria
das vezes questionáveis - aqui cabe
exemplos que abarcam dados e fatos
confirmados, que foram refutados
com tamanha confiança pelo Presidente. Em julho do ano passado,
Bolsonaro afirmou que não existe
fome no Brasil. Seu argumento foi
simples: “não vejo pessoas com físico esquelético por aí”. Talvez dentre
os gabinetes dos deputados federais,
onde Bolsonaro passou parte da sua
vida política, os corredores sejam
infestados por pessoas que gozem
da fartura, e por isso ele tenha cometido esse equívoco.

o que Hélio Schwartsman escreveu
na Folha de S. Paulo, na última sexta-feira dia 28, sobre a atual situação
do Brasil: “uma conjuntura política excepcionalíssima impulsionada por um atentado permitiu que
uma figura assim medíocre chegasse
à Presidência, onde não decepcionou. Praticamente todas as suas
manifestações revelam que ele não
está à altura do cargo.”

No entanto, a tendência
é compreender, que, na verdade,
Jair Bolsonaro acredita fortemente
em tudo que dissemina - por mais
chulo que seja. É um caso claro do
fenômeno cunhado pelos estadunidenses Kruger e Dunning, uma
vez que ele também parece achar
que detém um alto nível de conhecimento sobre tudo o que reproduz
- o que a prática já mostrou - não é
o caso. Por fim, é relevante reiterar
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DOLOROSO PROCESSO DE RECLUSÃO
ISABEL BARTOLOMEU SIMÃO

R

eflexão analítica
sobre o conto “O
homem na multidão”, de Edgar
Allan Poe, e a

Covid-19.
Para além do sentimento de
solidão, relatado no texto de Poe,
após o primeiro caso confirmado
de coronavírus no Brasil, especificamente em São Paulo, ocorreu
um doloroso processo de reclusão
e de isolamento inesperado. Em
um único mês, Bolsonaro, o atual
presidente, se referiu ao Covid-19
como “gripezinha”, “resfriadinho”,
declarou calamidade pública e depois discursou em rede nacional
que os brasileiros deveriam dar
andamento em suas rotinas, afinal,
aconteceriam algumas mortes mas
a economia e o país não deveriam
parar.
O ex-militar, com histórico
de atleta, está no grupo de risco do
novo vírus e ainda assim conseguiu
agir com tamanha irresponsabilidade, ao realizar todos esses pronunciamentos enquanto era declarado
e lembrado, pela Organização Mundial de Saúde, que o coronavírus era
uma epidemia e que havia se tornado uma pandemia. Diante das
falas imprudentes de Bolsonaro, os
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governadores de grandes cidades,
como São Paulo e Rio de Janeiro,
vêm a algumas semanas realizando
ações para isolar e tentar conter os
casos, que no final de março passavam de 5 mil confirmados.
A cada dia havia menos pessoas nas ruas e agora os centros urbanos encontram-se desertos. Os
trabalhadores, de serviços essenciais
ou pessoas que não foram liberadas
para exercer o homeoffice, não tiveram outra opção e continuam
sua rotina diária de ida e volta, do
trabalho para casa. Além do medo
de contrair o coronavírus, convivem
com a insegurança de uma possível
transmissão da doença para os seus
familiares.
A quarentena expôs o melhor
e o pior lado do ser humano. As
boas atitudes se destacaram, para
que os idosos ficassem em casa, já
que são do principal grupo de risco,
de prontidão muitos jovens e adultos se ofereceram para auxiliá-los
com o que fosse necessário. Porém,
outros se mostraram extremamente egoístas, ao realizarem compras
com o objetivo de estocar alimentos
e materiais de limpeza, o que gerou
em uma única semana o aumento
em mais de 100% no preço de produtos como álcool em gel e papel

higiênico.
Nesse momento, é necessário
praticar o autocuidado e a empatia com o próximo, afinal, não está
sendo fácil para ninguém, estamos
todos nos acostumando com essa
fase, que vai passar. Durante esse
período, a economia e a política
não são importantes e não devem
ser priorizadas, precisamos prezar
pelo bem-estar, principalmente, dos
moradores de ruas e do povo da periferia, que estão sendo os maiores
afetados e agir para que a visibilidade deles continuem após essa crise,
no final das “contas”, o isolamento
social é em prol do coletivo pois as
vidas importam.
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