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

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

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

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

intelectuais, acadêmicos, artis-
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com. 

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

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

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

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

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

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

completo, para correspondência.
Orientações para formata-

ção e normalização
O texto deve ser digitado 

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

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

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

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

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

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

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

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

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 

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

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publica-
ção na Revista PASQUINAGEM 
em CREATIVE COMMONS, 
com menção obrigatória da auto-
ria (BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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No último dia 
05/04, o profes-
sor Valdemar 
Gomes de Sousa 
Júnior foi vitima-

do pelo Covid-19. Valdemar lecionou 
nas redes de Educação do Estado de 
São Paulo e da Prefeitura Municipal 
da capital paulista, além de ter tra-
balhado em Cursos Pré-vestibulares 
populares e em Universidades priva-
das. Trata-se da perda de uma figura 
humana extraordinária, sentida por 
familiares, amigos, colegas, alunos e 
ex-alunos, como atesta a avalanche de 
mensagens postadas em sua rede so-
cial.

Eu conheci Valdemar numa as-
sembleia estudantil em 1995, no mo-
mento em que se discutia e planejava 
a resistência estudantil contra a onda 
de aumentos nas mensalidades. Em 
outras palavras: conhecemo-nos na 
luta pela permanência dos jovens tra-
balhadores e residentes na periferia 
numa Universidade de excelência, que 
possuía o histórico e as feições de ins-

tituição de ensino comunitária, mas 
que se elitizava na velocidade frené-
tica. Fazíamos a graduação em Histó-
ria na PUC-SP. Naquele momento, os 
preços das mensalidades subiam co-
lossalmente, ao mesmo tempo em que 
o desemprego crescia entre a popula-
ção trabalhadora, como consequência 
da “estabilização” do Plano Real.

Vários jovens abandonavam os 
estudos por não poder arcar com os 
preços das mensalidades. As bolsas 
integrais estavam extintas, havia a di-
minuição das bolsas parciais (inclusi-
ve na proporção do preço) e a redu-
ção significativa do Crédito Educativo 
do Governo Federal. Além disso, o 
processo de negociação entre alu-
no/universidade tornava-se cada vez 
mais complicado, haja vista a opção 
da PUC-SP em “profissionalizar” as 
“negociações”, retirando a prerroga-
tiva da Vice Reitoria Comunitária, 
a administração passou a realizar as 
contratações de escritórios (luxuosos) 
de advocacia instalados no centro fi-
nanceiro de São Paulo, que, conse-

quentemente, encarecia ainda mais os 
débitos aos estudantes, por conta dos 
juros e dos honorários a ser pagos a 
essas empresas. As “negociações” dos 
escritórios logo resultaram em ações 
perpetradas na Justiça contra os en-
dividados, “sujando” o nome no SPC, 
implicando em constrangedoras visi-
tas de Oficiais de Justiça em suas re-
sidências e chegando, até mesmo, ao 
bloqueio de contas bancárias dos estu-
dantes; isso no contexto em que mui-
tos eram o principal responsável pelo 
sustento de suas famílias. Tal processo 
se agravava no instante das matrículas 
ao semestre letivo, ou no período de 
recessos, quando estávamos distan-
tes um do outro. Conheci gente com 
potencial para tornar-se um grande 
professor e pesquisador, mas que teve 
de abandonar a escola superior. Os 
estudantes oriundos da periferia que 
permaneciam nessas condições pre-
cisaram lutar muito, estar unidos e 
partilhar experiências para sobreviver 
naquela universidade que mudava a 
composição social do seu alunado em 

WANDERSON FABIO DE MELO

Valdemar Gomes - 47 anos,

direção à classe média para cima.
Os nossos espaços de vivências 

eram o glorioso CACS (Centro Aca-
dêmico de Ciências Sociais), as con-
versas na prainha e no lindo Pátio 
da Cruz. Nesses lugares trocávamos 
informações sobre bolsas socioeconô-
micas, trabalhos de monitorias, pes-
quisas de iniciação científica, ou a atu-
ação na coleta de dados para alguma 
pesquisa com recursos. Brincávamos 
com a situação, dizíamos estar na con-
dição de “proletariado escolar”.

Entendíamos que o nosso lugar 
era na PUC-SP, ao mesmo tempo gos-
taríamos que outras jovens da perife-
ria também pudessem frequentá-la. 
Neste sentido, foi fundado o Cursinho 
Popular dos Estudantes da PUC-SP, 
uma construção coletiva dos universi-
tários que teve enquanto esteio funda-
mental o CACS. Um curso totalmente 
gratuito para os alunos, com seleção 
embasada nos mecanismos socioeco-
nômico, considerando a renda fami-
liar, a escolaridade da família, local 
de moradia, entre outros. Lembro que 
tínhamos alunos vindos da EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos), pois lem-

brávamos que um dos nossos ídolos, 
o professor Florestan Fernandes, tam-
bém havia estudado em um Curso de 
Madureza. Em abril de 1997, o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso in-
ventou a palavra “inimpregáveis”, para 
se referir à população desempregada 
sem escolarização que não conseguia 
se inserir no mundo do trabalho. Ao 
invés de utilizar a sua função em me-
lhorar a situação dos trabalhadores 
desempregados, o culto presidente 
justificava o insucesso de sua política 
econômica na pouca qualificação do 
povo. Essa palavra nos afetava tre-
mendamente, queríamos demonstrar 
que a garantia do direito à educação 
com qualidade poderia ser uma sa-
ída real para se combater a exclusão. 
Compreendíamos que nada deve estar 
pré-determinado.

Além disso, tentávamos impac-
tar, de alguma forma, a elitização do 
alunado da graduação na PUC-SP, ao 
mesmo tempo, vislumbrar futuro a 
nós e a outros “da periferia da perife-
ria”. O Cursinho existe até hoje, e sem-
pre funcionou aos sábados. Valdemar 
foi um dos fundadores da iniciativa, 

evidentemente, somados a outros va-
lorosos companheiros, uma proposta 
originada no Movimento Estudantil. 
Estudantes das distintas áreas da PUC 
abraçaram a ideia, de modo a compor 
a equipe docente. O CACS bancava e 
ajudava na organização do material, 
que era previamente disponibilizado 
pelos professores (alunos da PUC).

Vale destacar que o Cursinho 
Popular dos Estudantes da PUC-SP 
nasceu em 1997, um ano depois do 
Massacre de Eldorado do Carajás, dos 
assassinatos sofridos por sem-terras 
no Estado do Pará. Em resposta à vio-
lência contra os trabalhadores rurais, 
ocorreu no Brasil uma onda de protes-
tos e conscientização da importância 
da reforma agrária, o que desaguou no 
fortalecimento do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra), 
bem como na divulgação de seu lema: 
“Ocupar, Resistir e Produzir”. Quando 
os estudantes saíam das aulas nas tar-
des de sábado, viam as suntuosas ins-
talações da PUC-SP sem uso; logo se 
pensou como aqueles espaços pode-
riam desempenhar a função social de 
abrigar um cursinho para “alunos tra-

UMA VIDA DE LUTAS COTIDIANAS UMA VIDA DE LUTAS COTIDIANAS 
PELA EDUCAÇÃO E CONTRA AS PELA EDUCAÇÃO E CONTRA AS 

DESIGUALDADESDESIGUALDADES
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balhadores e filhos de trabalhadores”, 
algumas salas poderiam ser ocupadas 
para as atividades.

Depois de muita pressão e nego-
ciação, conseguiu-se os espaços para 
se desenvolver as aulas. No entan-
to, a procura pelo curso foi imensa, 
não conseguiríamos atender a todos. 
Lembro que Valdemar formulava as 
propostas mais generosas quanto ao 
ingresso de alunos. Defendeu que de-
veríamos acolher a todos os alunos e 
alunas que viessem até nós. Foi uma 
discussão alongada, afinal, as nossas 
estruturas eram limitadíssimas, a pro-
posta do nosso componente teve de 
ser rejeitada. A decisão foi bem difícil 
para ele.

Durante algumas temporadas, 
trabalhamos juntos no Cursinho da 
PUC-SP. Este foi o momento de maior 
convivência, encontro de trabalho 
uma vez por semana pelo menos, com 
ele e outros valorosos companheiros 
que tenho muitas saudades. Valdemar 
era um dos professores mais queri-
dos pelo alunado. A identificação por 
parte dos vestibulandos com ele era 
imediata: intelectual negro, da perife-
ria, batalhador, professor competente, 
combativo e solidário.

As ações no Cursinho abriram 
as portas da Universidade para mui-
tas pessoas da periferia, que, de início, 
não tinham ideia de cursar o ensino 
superior. Além de ativista e professor 
do Cursinho, Valdemar sabia das difi-
culdades dos alunos no espaço univer-
sitário. Um ex-aluno e amigo, relatou 
numa rede social que quando ingres-
sou na PUC-SP: “Valdemar chegou e 
me disse: não tem e-mail?! Você vai 
precisar, vamos lá na biblioteca que eu 
abro um pra você.” E continuou: “Fo-
ram ações como abrir um e-mail pra 
um estudante oriundo da periferia, até 
orientar os estudos em disciplinas, à 

mim, àquele tempo, muito complexas, 
foram ações que ele fez não só comigo, 
mas a tod@s que adentravam à PUC, 
sobretudo aos que vieram do cursi-
nho.” A solidariedade ativa era uma 
marca forte em Valdemar.

Outra grande dificuldade dos re-
cém-formados que vieram da periferia 
era o ingresso no mundo do trabalho. 
Possuíamos poucas possibilidades de 
indicações. A imensa maioria dos es-
tudantes da área de humanas tem em 
seu horizonte atuar como trabalha-
dor da esfera pública, isto é, trabalhar 
como professor da rede pública de en-
sino. Entretanto, vivíamos a gestão de 
Rose Neubauer frente à Secretaria do 
Estado da Educação de São Paulo, no 
governo do PSDB. A gestão Neubauer 
foi responsável pela diminuição em 
1,1 milhão o número de alunos matri-
culados - destes, 700 mil foram trans-
feridos para as escolas municipais e 
400 mil matrículas, simplesmente, 
desapareceram; realizou-se a (contra) 
reforma da grade curricular no Estado 
de São Paulo, por suprimir uma aula 
por dia de todas as séries a partir da 
5ª, o que resultou em 9,2 milhões de 
aulas por ano retiradas. Desse modo, a 
inserção de novos professores na Rede 
se tornou dificultada. Os concursos 
não foram abertos, houve fechamento 
de postos de trabalho. Portanto, o in-
gresso de professores recém formados 
se dificultou.

Assim que terminei a Gradu-
ação, eu havia completado um con-
trato temporário de trabalho e, por 
consequência, me vi desempregado. 
Valdemar ficou sabendo, e me disse: 
“Mano... Vou te dar a letra: você vai 
pegar o trem, segue até Caieiras (cida-
de da grande São Paulo), se inscreve 
na Delegacia de Ensino... Depois de 
três chamadas você consegue aulas, fi-
que tranquilo...”. Foi exatamente assim 

que ocorreu, e ingressei como profes-
sor na Rede Estadual de São Paulo, 
numa escola de Francisco Morato. Ele 
tinha vivência na Rede e na região, de 
modo que sabia da peculiaridade de 
seus ritmos. Não havia tempo ruim 
para Valdemar; ele expressava o oti-
mismo ativo, a solidariedade.

Além de atuar na Rede Pública, 
trabalhou em outros cursinhos popu-
lares que enfatizavam o combate às de-
sigualdades étnico-raciais, pautas que 
ganharam maior expressão social no 
século XXI. Valdemar foi uma pessoa 
que enfrentava a adversidade com um 
sorriso no rosto e a disposição para o 
combate. Fez a graduação, defendeu 
mestrado, na PUC-SP, sob orientação 
de Vera Lúcia Vieira, e o doutorado na 
UFABC, tornou-se um pesquisador 
da história da imprensa na ditadura. 
A gargalhada dele vai deixar saudades 
junto aos que pôde conhecê-lo! Espe-
rava vê-lo no encontro deste ano da 
ANPUH-SP, que será na PUC-SP.

A periferia da periferia perdeu 
um dos seus! Nós perdemos um dos 
nossos: guerreiro, trabalhador, inte-
lectual orgânico, professor competen-
te e solidário. Valdemar Gomes Sou-
sa Júnior teve uma existência repleta 
de sentidos. Foi Um educador pelo 
exemplo, sem dúvidas. Uma perda ir-
reparável!

Valdemar deixa esposa e dois fi-
lhos.

 Descanse em paz, mano! Des-
canse em paz!

Por Wanderson Fabio de Melo, 
Professor na UFF, Campus de Rio das 
Ostras
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Em um olhar ligeiro cons-
tatamos a necessidade de 
marchar para um modo 
de vida alicerçado fora da 
ideia de progresso, cresci-

mento econômico e enaltecimento da 
técnica. 

Eis a perversão, o Covid-19 tor-
nou-se a expressão monstruosa desse 
mundo restrito à lógica do capital, em 
que o dilema econômico extrapola a 
saúde pública em defesa da vida.  

O imaginário liberal do dogma 
do estado mínimo parte do imperati-
vo em que o crescimento econômico 
continuo traria ganhos seguros para 
distribuição de renda no mundo, par-
tindo da famosa fórmula enaltecida 
pelo Banco Mundial de que “o cresci-
mento é bom para os pobres”, pois de 
alguma forma eles acabarão se benefi-
ciando de seus efeitos distributivos de 
renda. 

Esse mantra neoliberal tornou-
-se a régua do mundo das políticas 
públicas nessas últimas três décadas, 

em que os imperativos econômicos 
fagocitaram os imperativos sociais: 
educação, saúde, moradia, seguridade 
social, trabalho. 

O fruto desse dogma econômico 
resultou numa perspectiva política de 
criar consensos globais de recrudes-
cimento social e empobrecimento da 
maioria das populações do mundo, 
além da destruição do meio ambiente, 
com atividade de mineração, extração 
de petróleo, carvão, xisto, e a expansão 
do cinturão “verde” do agronegócio, 
desmatamento para criação de lastro 
relacionado às cadeias produtivas de 
proteínas animais. 

A decorrência dessa acumulação 
de capital global impôs aos perdedo-
res globais um futuro com o mínimo 
de esperança, pois foram cuspidos do 
contrato social, perdendo garantias 
sociais mínimas de reproduzir a vida, 
restando-lhes o refúgio no medo da 
barbárie incrustrada no aumento da 
violência em escala global.  

Essa política do mínimo tornou-

-se o consenso dominante expresso 
pelo fórum econômico mundial no 
“partilhar o sacrifício”. Entretanto, 
desde a crise de 2008, o rastro das 
mazelas sociais consolidou-se em 
ameaças constante às democracias e 
seus estados de direito, com retorno 
da política de ódio fascista no mundo, 
revelando que na crise aumenta a con-
centração do capital, e concomitante-
mente aumenta as fileiras de excluídos 
no mundo, pois milhões de trabalha-
dores desempregados estão largados à 
própria sorte, sem amparo a política 
de seguridade social. O fascismo ger-
mina nas crises econômicas e políticas 
em escala global. Ao mesmo tempo, a 
ganância do aumento da taxa de lu-
cro em escala globalizante impôs um 
ritmo de crescimento que o planeta 
não suporta. Esse movimento de cres-
cimento global transformou-se em 
uma ameaça à existência humana. O 
covid-19 tornou-se o freio catastrófico 
a esse dogma neoliberal de política e 
pensamento econômico. 

URBANO NOBRE NOJOSA

O imaginário de hostilidade e 
competição será profundamente mo-
dificado para o imaginário da solida-
riedade, pois, diante desta pandemia 
precisamos sobreviver e reconfigurar 
outro sentimento de humanidade 
para o renascimento pautado em va-
lores de acolhimento, proteção, cui-
dado, solidariedade e empatia com os 
sofrimentos alheios. 

A vulnerabilidade da vida dian-
te do Covid-19 demonstrou parado-
xalmente que a lógica do vencedor-
-empreendedor não condiz com o 
momento político em que vivemos. 
A vida não consegue ser amalgamada 
num cadinho tão frágil de um pensar 
imperativo econômico de acumulação 
do capital em detrimento aos impera-
tivos sociais de garantir a própria vida. 

Viver não pode ser mais cir-
cunscrito à lógica do desenvolvimen-
to, crescimento e expansão do capital 
expressando o imaginário de Fernan-
do Pessoa “cadáveres que procriam”. 
A humanidade deve caminhar para 

construir um senso crítico para se 
reinventar, recriar e projetar outros 
alicerces dos nossos vínculos sociais. 

Devemos reconhecer aquilo que 
Goethe com toda razão dizia “que 
ao mesmo tempo que cultivamos as 
nossas virtudes, cultivamos também 
nossos vícios,” a lógica da sociedade 
fundamentada no enaltecimento da 
riqueza, como virtude, revela-se no 
espelhar do mundo o vício da pobre-
za, tornando assim, em uma virtude 
hipertrofiada, pois essa lógica de ri-
queza tornou-se a expressão da misé-
ria do mundo. 

A pandemia do Covid-19 des-
configurou a frágil solidez do contrato 
social em torno do discurso de ordem 
social, pois no momento de buscar 
saídas coletivas percebemos que a 
apropriação do Estado expressa um 
conflito de interesses de classe. O esta-
do seria esse amortecedor de choques 
que pretende manter os certos limites 
da “ordem”. 

O estado a esse poder/potência 

escondido da própria sociedade em 
suas tensões de luta de classe em que 
se colocam acima dela, e alienando a 
cada vez mais, o princípio regulador 
do estado. 

Entretanto, em momento de 
crescimento econômico, as migalhas 
do capital de alguma forma chegavam 
a esses setores, porém, diante da crise 
em que suspendeu a forma de repro-
duzir a sociedade, criou-se um vácuo 
de poder em que milhões de traba-
lhadores constatam a sua condição de 
excluídos em que os tentáculos do es-
tado não conseguem mais adentrar no 
seu cotidiano mostrando a fragilidade 
desse próprio estado que trata-se de 
um poder que não é imposto de fora 
da sociedade ou tão pouco a expres-
são de uma realidade ideal ética ou do 
imaginário de uma realidade da razão, 
mas sim, que o estado é a própria ex-
pressão das composições de classes, 
com interesses econômicos em con-
flito criando a sensação de que esses 
conflitos não consumam a sociedade 
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numa luta estéril de barbárie. Entre-
tanto, o alerta maior apareceu da pró-
pria condição ambiental e sanitária e 
seus efeitos diante dessa irracionalida-
de de uso da natureza.

Portanto, o território comum da 
sociedade expressa-se por interesses 
coletivos em conflito que rapidamente 
podemos constatar nas digressões ne-
odarwinistas e neomalthussianas, em 
que para enfrentar a pandemia com 
isolamento vertical (ou horizontal?) e 
controle de mobilidade populacional, 
ou ao reduzir essa pandemia à gripe-
zinha ou histeria.  

A justificativa burocrática e a de-
mora de executar as políticas sociais 
de ajuda financeira, não aconteceu 
na mesma condição célere do capi-
tal ofertado diretamente às empresas 
e aos bancos, revelando tudo para os 
bancos, e migalhas para os trabalha-
dores, os desempregados e os peque-
nos proprietários. 

O projeto político do desgover-
no Bolsonaro do Estado mínimo, com 
privatização e política fiscal de teto de 
gasto público, ruiu completamente. 
Não por opção, mas pela própria im-
posição do freio imposto pela pande-
mia do corona vírus. Sua política ge-
nocida acendeu a luz do semáforo de 
alerta social, pois essa mesma política 
levará a revolta da população, conso-
lidando um estado de beligerância e 
luta de classe. Entretanto, até o mo-
mento, os trabalhadores e desempre-
gados encontram-se à deriva atrás de 
um porto seguro para consolidar um 
mastro para enfrentar a crise.  

Desde a crise de 2008, os per-
dedores globais começaram a reagir 
frente aos bolsões de pobreza no mun-
do. As periferias globais tornaram-se 
duplamente privadas de manter a 
vida, pois o Estado de exceção é o pró-
prio estado de direito, e na pandemia, 
largados à própria sorte, também, pois 

a política de reprodução do capital 
radicalizou a necropolítica aos ex-
cluídos. “O movimento pendular 
do capitalismo, entre momentos 
concorrenciais e estatizantes, agora 
irá para o segundo polo, talvez to-
mando a forma de estado-de-sítio, 
requerido pelo aprofundamento 
dos impasses do sistema”, diz-nos 
Roberto Schwarz.

Ilusões perdidas
Basta de vida mínima: salário 

mínimo, plano de saúde mínimo, 
transporte mínimo, moradia mí-
nima. Precisamos compartilhar a 
abundância do mundo. 

Precisamos olhar para o andar 
de cima, chegou a hora de redefinir 
a estratégia distributiva da renda, 
do capital e do trabalho – esticar a 
corda ao limite! –, além disso, pre-

cisamos de uma democracia que se 
estenda as coisas, a terra, aos rios e 
aos animais. A natureza não pode 
mais ser vista espoliada como co-
modities, numa ação extrativista 
predatória. 

A grande lição do enfrenta-
mento da peste negra da Europa 
medieval foi a busca de um renas-
cimento da humanidade em que os 
valores teológicos precisavam ser 
substituídos por um conhecer an-
tropológico, antropomórfico e an-
tropocêntrico; precisamos de um 
projeto de renascimento capaz de 
consolidar o imaginário  hibrido 
em expansão de diretrizes ecológi-
cas, ambientais, humanas, num ca-
minhar junto e misturado em que 
essas fronteiras não sejam percep-
tíveis, mas mescladas. Precisamos 
ampliar a democracia estendida às 

coisas, precisamos hibridizar natu-
reza e a cultura numa nova ontolo-
gia da vida. Para além da fantasia 
do capital.

Precisamos criar uma pai-
sagem semeada à proliferação de 
afetos, sentimentos; e superar a 
separação entre homem/natureza, 
própria do contrato social moder-
no que nos levou a escuridão e à 
desconexão da vida social.  

A pandemia impôs uma ago-
rafobia, um retorno à caverna, pro-
liferando a neurose de fantasmas, 
monstros, crenças e misticismos. 
Esta situação paradoxal à pande-
mia exigirá de imediato a necessi-
dade de pensar, um projeto célere 
capaz de superar esse caos. Niet-
zsche dizia que para enfrentar os 
grandes problemas teríamos que 
metaforicamente assemelhar-se ao 

ato do tomar banhos frios, pois, é 
preciso entrar rápido e sair da mes-
ma forma. Precisamos de um pro-
jeto alternativo capaz de sair desta 
crise.

Lembrando-nos do filme Ma-
trix em que a inteligência artificial 
em sua forma diagnostica a huma-
nidade como semelhante aos vírus 
do mundo. A acumulação capi-
talista encontra-se num caminho 
catastrófico de ameaça a própria 
vida humana.  Precisamos criar 
um novo pacto social vinculado a 
valores de solidariedade capazes 
de pensar a vida pelos elos frágeis 
dos desamparados e excluídos, 
pois essa forma social do capital 
tornou-se uma ameaça à própria 
existência da espécie humana. 
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Teremos dado adeus 
à biofilia? Chegamos 
enfim à biopolítica?
Sim, fomos captura-
dos pelas axiomáticas 

maquínicas até o limite das re-
dundâncias destruidoras, não das 
forças físicas ou mentais: são os 
hábitos que estão completamente 
esquadrinhados nos espaços veto-
riais das trajetórias, registros, in-
scrições de códigos, senhas, des-
locamentos, vigilâncias, tudo sob 
controles artificiais inteligentes.

O evento da pandemia co-
roa o processo de descodificação/
transcodificação dos fluxos, com 
o inimigo invisível, ligeiro, lin-
guagem sem ser linguístico. A 
impertinência vigorosa das na-
turezas, dos seres, dos entes; dos 
vírus de delírios, sabotagens, de-
bacles, açoites, acúmulos; todos 
lógicos, portanto discursivos, míti-
cos, fictícios, teóricos, oníricos, 
econômicos, fluxos de mais-valia 
de códigos, mais-valia de fluxos, 
numismática.

O contra efetuador do bios 
não seria então o thánatos, visto 
que pertencem ao mesmo agen-
ciamento um sendo a desterrito-
rialização-reterritorialização no 
outro. O contra efetuador do bios 
é o cansaço do ressentido, talvez 
por isso a civilização nos ataque o 
pulmão de forma tão avassalado-
ra em poluições, fumaças, drogas, 
veículos, tubos, chaminés; a morte 

pelo sufocamento dos afectos, das 
palavras, dos versos, dos poemas, 
das dores, dos dramas, dos trau-
mas, das culpas; morte sem oxigê-
nio, morte sem paz. Lockdown das 
ruas, dos encontros, das paisagens, 
dos ares, das noites, dos beijos, dos 
olhos, das bocas, e o pensamento a 
mil. 

Dispositivo privado, celular. 
Cada metro quadrado devassado 
torna-se alimento aos Big-Data. 
Algoritmos, programas, rotinas, 
compilações, estatísticas, modelos, 
protótipos, produtos, a mercadoria 
da privacidade. No outro agencia-
mento não se consegue a almeja-
da transparência das instituições 
públicas. Cada jogada está desen-
hada como um pulo do gato, arma-
dilhas, ciladas, entregas, negaceio; 
traições modorrentas que tentam 
emperrar o funcionamento de suas 
próprias engrenagens. Os campe-
onatos de iniquidades e ineficiên-
cias expõem o público ao contágio, 
ao descaso e, enfim, à destruição.

O dispositivo está aí. Sem 
cerimônia invade o planeta em so-
brevoo alucinatório, vertiginoso, 
cruel, clínico, impiedoso. Somos 
chaves de informações prontas 
para a abertura final, a disrupção 
inevitável das cadeias de comando, 
dos desmoronamentos das rotas; 
a perplicação dos meios de comu-
nicação, das rotações das imagens 
fabuladas, dos componentes dos 
mares de conexões rizomáticas; 

individuados aos pedaços de infor-
mações genéticas, mutantes, insin-
uantes, penetrantes feito coroa de 
espinhos, essa interação pode ser 
fatal, banal, normal, umbral. Novas  
e futuras capturas? 

Antídotos, vacinas, proto-
colos, testes, exames, profilax-
ias, cortesias, posologias, bulas e 
recomendações dos especialistas 
na desesperada tentativa de sal-
vação. Nunca se sabe bem de que. 
De nós mesmos, certamente. Os 
meios justificam os fins, sempre 
inconfessáveis. E aqui chegamos, 
todos no mesmo barco, na mes-
ma célula-mãe, atônitos com seu 
olhar constrangedoramente triste 
em direção a nós, nossos hábitos. 
Já nem reconhecemos mais suas 
naturezas, tudo são hostilidades e 
dominações. 

E agora dominados e subjuga-
dos pela maquínica dessa axiomáti-
ca que captura nossos códigos, 
decifra nossas senhas, atravessa to-
das as barreiras e obstáculos ofere-
cidos como resistência e ataca-nos 
até as fibras, então de quais modos 
se dissolverão os magmas dessa era 
híbrida? Que problemas seremos 
capazes de levantar e nos colocar 
como outros amor fati?

Cara ou corona? Façam seu 
jogo, como lance de dados do aca-
so...

VÍRUS-VÉRSUS-VÁRIUSVÍRUS-VÉRSUS-VÁRIUS

BELMIRO JORGE PATTO
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 E m palestras e 
escritos nas 
quais elas 
foram basea-
das, proferi-

das em diversas ocasiões, após 
a crise de 2008, no País e mes-
mo antes fora dele, com pub-
licação igualmente fora e aqui, 
me valendo de uma combinação 
do “paradigma imunológico”, 
que pode ser associado a figu-
ras destacadas da filosofia como 
Jacques Derrida, Roberto Es-
posito e Peter Sloterdijk, com a 
Teoria de Sistemas Sociais Auto-
poiéticos (que se autoproduzem 
e reproduzem), desenvolvida so-
bretudo por alguém com quem 
tive o privilégio de conviver 
durante meu doutoramento na 

Universidade em que atuou e foi 
um dos fundadores, em Bielefeld, 
na Alemanha, a saber Niklas Luh-
mann, conclui pela necessidade de 
que a sociedade mundial (Weltge-
sellschaft), por este último teoriza-
da pioneiramente desde princípios 
dos anos 1970 fosse acometida por 
um vírus. Tal vírus poderia surtir o 
efeito paradoxal de provocar uma 
regeneração, em atacando nossos 
sistemas (psico)sociais imunológi-
cos, em crise autoimunitária gen-
eralizada e em constante aprofun-
damento, por atacar a quem e aos 
que deveria proteger, já desprovidos 
da capacidade de discernir entre o 
que é próprio do todo a que fazem 
parte e o que lhe é estranho, exter-
no, e ameaçador, destrutivo, ao in-
vés de benfazejo, necessário à ma-

nutenção da sua (nossa) higidez e 
autopoiese, seja o que pertence ao 
ambiente (psico)social, seja o que 
está no ambiente natural. Também 
prenunciava que em tal ocorrendo 
seria ou pareceria ser o apocalipse 
condenatório, mas não deveríamos 
perder a esperança na apocatástase 
redentora.
 Eis que parece termos che-
gado a uma tal encruzilhada históri-
ca. O vírus da Covid-19 é apocalíp-
tico, ou seja, literalmente, revelador, 
e sendo revelador, também literal-
mente, em grego clássico, o que rev-
ela é a verdade, alétheia. Sim, a ver-
dade, isto do que em geral já se tinha 
desistido, menos em ambientes 
religiosos, pois se tornou mais um 
objeto de crença do que da ciência. 
Daí que nos enigmáticos parágra-

“Os espíritos xapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus 
espelhos, fugirão para muito longe.

Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger.
Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram.

(...)
Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós.

Todos os xamãs vão acabar morrendo.
Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar.”

Davi Kopenawa Yanomami,
“Epígrafe” ao livro “A Queda do Céu”.

O VÍRUS DA VERDADEO VÍRUS DA VERDADE

Willis Santiago Guerra Filho
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fos iniciais do, como um todo, 
reconhecidamente difícil texto do 
“Prólogo Epistemológico” (Erken-
ntniskritische Vorrede) de Walter 
Benjamin, inserido em sua mal-
fadada, apesar de genial (malfada 
por genial) tese de livre-docência 
sobre a origem do drama barro-
co alemão, sugerimos haver uma 
proposta de que na época, assim 
como na atualidade – e cada vez 
mais - seria a teologia um último 
reduto para se postular a verdade. 
Tal poderia ser entendido como 
uma adoção do ceticismo ou fali-
bilismo, tão em voga até hoje, caso 
não soubéssemos da importância 
que atribuía e a extrema consid-
eração que tinha Benjamin pelos 
estudos teológicos. A verdade, afi-
nal, é mesmo ao que damos crédi-
to, no que cremos, sendo portanto 
um objeto de fé, e “obiecta fidei” 
constituem, sabidamente, o objeto 
de estudo da teologia, ressaltando 
aí, igualmente, nesse “dar crédito”, 
o componente originariamente 
jurídico envolvido, a função aléti-

ca certificadora, cartorial mesmo, 
do apofântico, fundamento im-
prescindível de toda convivência 
humana, impensável sem garantias 
de co(n)fiança. É nossa confiança 
que se encontra agora fundamen-
talmente abalada, confiança em 
nosso corpo, nos corpos quaisquer, 
no contato, que sempre pode ser 
contágio, mal encontro, mesmo 
quando nos alegra.
 O vírus revelou a verdade 
do equívoco estrondoso em que e 
com que se constitui a sociedade 
mundial, sociedade da comuni-
cação, que nunca se realiza, que 
sempre é levada adiante como ex-
pectativa de em momento futuro 
superar as frustações efetivadas no 
presente, presente que só se supor-
ta com esperança neste melhor fu-
turo, futuro este que agora desapa-
rece, revelando-se a miragem que 
sempre foi. E as filas são enormes, 
ainda maiores, em frente às casas 
lotéricas, que nunca deveriam ter 
existido, por serem evidente ex-
ploração da economia popular, 

mesmo agora que as aglomerações 
são desaconselhadas, mas foram 
equiparadas a atividades essenci-
ais em mais uma ficção jurídica, 
dessa grande ficção que é o Direito 
em seu conjunto, não apenas em 
algumas de suas partes. Sim, uma 
ficção coletiva cada vez mais evi-
dentemente falaciosa, mas na qual 
insistimos, simplesmente por não 
sermos capazes de substitui-la, por 
nos faltar um tal poder, um poder 
que só a crença na magia confere, o 
poder dos xamãs, profetas e assim 
chamados videntes, a quem Rim-
baud em sua célebre carta convo-
cava os poetas a serem e também 
caberia convocar os filósofos.
  O vírus vem revelando 
a verdade da incompetência de 
tantos políticos, em muitos casos 
justamente os que foram alçados às 
posições de maior poder, com um 
destaque mundial para este que se 
encontra na presidência da nossa 
triste república brasileira. Desnu-
da-se pornograficamente o des-
monte que promovia e ainda in-

A/ tradição dos oprimidos nos ensina que 
o “estado de exceção” em que vivemos é 
na verdade a regra geral. Precisamos cons-
truir um conceito de história que corres-
ponda a essa verdade. Nesse momento, 
perceberemos que nossa tarefa é originar 
um verdadeiro estado de exceção; com 
isso, nossa posição ficará mais forte na 
luta contra o fascismo. Este se beneficia 
da circunstância de que seus adversários 
o enfrentam em nome do progresso, con-
siderado como uma norma histórica. O 
assombro com o fato de que os episódios 
que vivemos no séculos XX “ainda” sejam 
possíveis, não é um assombro filosófico. 
Ele não gera nenhum conhecimento, a 
não ser o conhecimento de que a concep-
ção de história da qual emana semelhante 
assombro é insustentável.
VIII tese -Walter Benjamin
“Teses sobre o conceito da história” 

siste em promover de um mínimo 
Estado social aqui em implantação. 
Acelera-se assim o filme grotesco 
que vivíamos e isso deve ser sau-
dado, pois que chegue logo ao fim 
este horror! A velocidade de dis-
seminação do vírus acelerou ainda 
mais, muito mais, o já aceleradís-
simo ritmo de progressão dessa 
guerra que a economia da socie-
dade mundial movia, sem declarar, 
ocultada por todos os meios e mí-
dias, contra o planeta em que se as-
senta. E agora a guerra está revela-
da, a verdade do estado de guerra 
generalizado em que vivíamos e 
ainda vivemos, para morrer igual-
mente, sem sentido: é o permanen-
te estado de exceção, que nova-
mente Benjamin vislumbrou e tão 
claramente nos anunciou, em seu 
texto-testamento, “Teses sobre o 
conceito da história” (Thesen über 
den Begriff der Geschichte), em 
especial na VIII tese – a relevância 
da teologia vem destacada logo na 
primeira das teses.

 Por fim, ao menos por en-
quanto, a pandemia revela antes 
do tempo, antecipadamente, a ver-
dade da digitalização galopante 
de nossos meios de comunicação, 
formas de trabalhar e nos relacio-
narmos, que é o controle de dados 
e dos seus portadores para assim 
melhor explorá-los em suposto 
benefício próprio, isolando-(n)os 
ainda mais.
Willis Santiago Guerra Filho
Fortaleza, 07 de abril de 2020.
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A Réplica vivia do 
igual, e do mesmo; 
mas nem ela mesma 
era como o que tinha 
do igual. Xifópaga 

em divisão constante, sorria trans-
lucida quando se movimentava à 
cidade pelos escoamentos siameses 
que se replicavam feito uma cópia 
pessoal daquilo que fora, quando 
era. Hoje, que era antes de ontem, 
ao que ela poderia nos ratificar, so-
mava-se sempre em duas de uma 
presente nostalgia atrasada. Isso, 
quando nada se encontrava pela 
frente doída ou o atrás sortido. 

Uma parte da Réplica era, a 
outra, fora. E quando se confundia 
agora estava tranquila, sentada; em 
movimento. Engastava-se à fome 
o pranto das manhãs e sorria so-
bre a lua as leves brisas da noite. 
Pensava pouco, sabia demais do 

resto, daquele resto que ninguém 
sabia. Lembrava-se: fora de família 
rica e de família pobre, comera de 
tudo quando o vazio somente exis-
tira ao farto passado. E nada sabia 
continuamente do antigo presente 
sucumbido que continha em classe 
média o seu pensamento entre as 
finas estampas de cotidianos con-
centrados à rotina. Ao contrário da 
própria Réplica, pensava-se muito 
e sabia-se pouco sobre a Réplica 
que vivia ao seu tempo, culpada, 
pois ela não se fazia em imagem 
nem palavra. Também, não se con-
tinha daquilo que poderia ao além 
a demonstração de imagens inexis-
tentes e palavras nunca inventadas. 
E quando à Réplica se deparava a 
isso – enganava-se? – mentia tão 
verdadeiramente que o mundo 
passava a existir, mesmo porque 
esse mundo fosse real como os ou-

tros, e quase trasvestido daquilo 
que fora real um dia; realmente-
-real; justificava-se... ao chão, pois 
consumia-se em visto-local para o 
caminho que só estrangeiro ia en-
quanto o resto nada acreditava, a 
frente. 

Aos que quiserem saber de 
prontidão, a Réplica sempre se 
fazia somente uma coisa só, que 
eram duas, sujeitar-se a algo dife-
rente e se dividir em mais de uma 
ação. Causava aos pleonasmos que 
finalmente agora se projetavam à 
vida, com os pés tortos, cíclicos e 
maduros a fome de qualquer boca 
que lhes beijassem à sorte, e gra-
maticava à falsidade solícita do 
manejo martirizado de toda ne-
crofilia que inventavam às réde-
as para a comunhão humana e de 
bem. Comia-se e vomitava-se em 
precisão caótica quando toda an-

RÉPLICARÉPLICA
RÉPLICA

“Canto pra te contar, 
Que foi bom que te encontrei, né?!

...
Prosperidade como perspectiva diária, então

Corre tem pouco tempo pra isso na área”
(De volta pra casa – Sant, Tiago Mac e LP Beatzz)

VITO ANTONIO ANTICO WIRGUES
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tropofagia contida precisasse de 
itinerante força à forma de toda 
opressão solícita e sutil repressão; e 
desembocava-se sempre à memó-
ria, de partido vivente à escravi-
dão, às chacinas e aos holocaustos. 
Assim, fazia-se réplica atrás de ré-
plica, do bem e do mau, compostos 
à realidade tomada, daquela antiga 
ao filho forjado em bastardia órfã 
sobre posto ao resto do estupro e à 
festa cantada que sovava aos poros 
enquanto do mesmo suava o igual 
– como soava? – ao bem querer do 
próximo-distante, e breve querente 
de horas, sem vagas, de taxativos 
mandados do boca em boca e sem 
uma voz que ousasse cantarolar 
linguagens; a Réplica ouviu-se so-
zinha; fez outra e moeu de osso em 
osso sangue daquela sobre a dor 
cravada ao tiro-pranto e ao servo 
peito, pois conquanto e após mui-

to susto e suspiro fosse gravado o 
silêncio-festivo em tatuagem à pele 
de uma, e o paradoxo ao corpo, 
em outra, contanto que fosse uma 
coisa só, que eram duas finalmente 
e uma novamente; o resto dava-se 
em conta o jeito mesmo fosse ao 
passado ou ao futuro tudo junto 
para a lembrança certa de que o 
silêncio faz-se perdurante sobre o 
trincar mais bruto de todo trauma 
ou quebra ao nascimento do igual 
que se faça mantido em fantasia do 
mesmo. Mesmo em longínqua mé-
trica. Não posso deixar de dizer que 
a Réplica nascia a todo momento 
em que o tempo se juntara ao sécu-
lo presente, numa mescla topográ-
fica-cronotípica de semblantes, em 
agonia sísmica ou âmago projetivo, 
a Réplica duvidosa realmente exis-
tia – e portanto?

Era a inútil discussão dela que 

precisávamos. Da mesma! E foi as-
sim que um dia lhe perguntaram al-
guns sujeitos regados por sequelas 
ideológicas de pouca idade, “Nós 
vivemos em um pós-tempo iden-
tificável pelos sobre colóquios da 
realidade?” e ela somente respon-
deu à indigesta pergunta, “Quando 
podemos saber realmente a hora 
certa de se pensar, quando pergun-
tamos ou quando respondemos?”. 
Retrucaram-na, “Isso é uma crítica 
à minha pergunta?”, e ela respon-
deu: “Não, estou me perguntando 
sobre o seu propósito, sobre o seu 
sentido sinestésico de consciência, 
que é o mesmo que o meu, por se-
melhança. Não acha?”. E a conver-
sa estendeu-se longamente até a 
velhice da Réplica que eram iguais 
do tempo presente dos sujeitos. A 
Réplica, energeticamente cansada, 
nada disse: pois respondia em pa-
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ralelo com o seu plexo jovial rei-
ficado que mais se animava com 
o tempo infinito que haviam cria-
do, os dois... mais de três, quatro... 
com as possibilidades mágicas das 
divindades subjetivas atraentes à 
sexualidade de formarem orgias e 
as diversas teorias fervidas ao des-
cabelo do número zero até o nove, 
como a Teoria Termocircular dos 
Materiais Líquidos1. Foi proposta 
também daquilo que fazíamos en-
tre Deus e a Justiça. As pombas de 
nada sabiam, e a Réplica, ignoran-
te de estruturas, menos ainda pela 
hipocrisia de verve grande as poé-
ticas do mundo. Fora almoçar. Ao 
que era, e ao que fora, em agora, 
jantava...

Eles cantavam, sorriam; ma-
tavam-se enquanto fodiam-se pe-
los restos. 
Piedade?

 
A Réplica soava alternativa-

mente como a semiótica multifocal 
dos amplexos caminhos abertos 
e a inutilidade ínfima dos esgo-
tos-latrinados de éticas parasitas, 
enquanto morais vermífugas se 
gracejavam diante a proa de culpa 
das superfícies errantes. Pensava à 
família abastada e aquela que nada 
tinha, suprimia aos azulejos bran-
cos enquanto coloridos viravam-se 
os asfaltos candelabros em suas ra-
chaduras de reflexos e riachos ao 
meio-fio, e se disso tinha nome, 
nada sabia. No mesmo dia, alguns 
cidadãos de bem mataram as suas 
amadas bem quanto amáveis os 
seus amigos. Entrecortava-se, as 
figuras e os cabelos. Pela andadura 
do tempo, entreolhavam-se ao de-
corado avesso autômato das pala-
vras serventes. Quantas se suicida-

ram? Alguém? Tudo pela imagem 
de si que à Réplica só fazia sentido 
em criação contínua de viração, de 
angústialgo e risadaria, que, como 
sabem, são mais que isso somente 
– são? – todos que existem e exis-
tentes, os bichos que falam com a 
terra, ossuda e seca? E a navalha 
que corta a carne também mansa o 
penteado e retira o excesso crescen-
te; do mesmo? Igual a isso não tem, 
dizem ao emplastro colorido numa 
prestação à boca, des-felicidade. O 
colorido tonal arrefece a boa tin-
ta? Magrelos, os vermes precisam 
de alimento! Só comem do cinza o 
dia, todo inteiro. Ainda, chefe? Tá 
louco ali ó... a pupila Rayovac, es-
talado. O gato net bibocado em fio 
oculto, objeto indireto, foi parar ali 
sem querer sendo que não fui eu, 
foi o vizinho do vizinho. À venda...

O moço olha para os olhos da 

  1.A Teoria Termocircular dos Materiais Líquidos, de Cianneti, corrobora ativamente para três assuntos válidos quando 
direcionados as ciências do mundo. O primeiro, que digo, foi elaborado a partir do século dezenove, do chamado, Com-
plexo Fonético das Águas: fractais modestos reduzidos por amplas tiragens mostram-nos que a linhagem das águas se 
pode à comunicação fresca com a nossa fauna e flora. Explico-lhes: a partir da tiragem estomacal das partículas aquosas 
dos estômagos dos bichos e das plantas, foram retiradas, do experimento, uma relação de formas físico-sonoras produzi-
das após os conteúdos amostrados serem expostos, em tempo basal específico, ao sol (em tiragens numéricas, de zero até 
nove; métrica temporal escolhida a partir de um alfabeto comum). Para que possamos entender o que foi dito no conjunto 
de amostras, escrevia-se, ouvia-se ou falava-se, algo parecido como: ruabec fo huam, onde fo, foi traduzido como conceito 
concreto universal da fonética das águas, conceito humano ao entendimento inicial dos materiais líquidos. O processo 
explicitado, retirou-se de cada plaqueta fonética um movimento específico de sons, chamados de oralidades termodulares 
da fonogramática. O que não podemos saber, com a nossa quase certeza, é como o idioma pode-se traduzido em espécime 
local a cada território, ou como ele se dobra a partir de uma linguagem própria de espécies individuadas conectivas à 
outras mesmas ou iguais...

mulher e diz: 
- Então, patroa, original aqui 

não tem não. 
- Tá quanto? 

- Cinquenta.
- Faz por trinta e cinco, no dinhei-
ro? 
- Aí você me quebra... 
- Dá uma olhada, tá vendo esse 
boné?! Tá novinho, zero, nem usei 
direito. Faz o seguinte: cê leva o 
boné... mais vinte e cinco em di-
nheiro e eu levo o relógio. 
...
- Qual você vai querer, minha joia?! 
- Me vê esse aí... que tá com a ba-
teria já. 
- Ó, o troco!
... 
 - Se liga, olha aqui o que eu 
acabei de comprar! 
 - Porra, esse aí tá chave em! 
É original?

 - Nada, pô, é réplica, acre-
dita?!
- Tá igual... se loco!
 - Pode crê, tá quase o mes-
mo. 
 Ele a olha com ar risonho, e 
pergunta:
 - Mesmo? 
 A mulher o vê como quem 
se vive a lembrança de uma graça 
interna, entre dois, e dá uma breve 
gargalhada com os mesmos dentes 
de anteontem, sorridos. Seu desti-
no? É melhor não tocarmos no as-
sunto, as pedradas foram muitas, a 
cara desfigurara. No jornal, o bor-
rão de rosto saiu espremido pela 
grande capa do jornal, nada exis-
tia, nada além de seu rosto abor-
recido pelo borrado, nada aquém 
dela, se foram tiros ou pedras tanto 
nos faz a delicadeza do que pendia 
escrito à manchete, não me lembro 

bem: Mulher morre esquartejada 
por quadrilha em... No próximo 
capítulo: Sodré mata Soninha por 
amá-la demasiado, Mulher que foi 
mantida em cativeiro por dois anos 
e um mês se alimentava somente 
de ração, Como identificar um re-
lacionamento saudável? Pet e com-
panhia, cuide bem do seu animal. 
Para tirar dúvidas sobre o seu/a bi-
chano/a, ligue, prostíbulo, um zero 
meia quatro nove dois... A Réplica 
também agradece. Será que a ela 
tem importância o rosto do pobre, 
do índio ou do negro? Cachorra. 
Coisa feia, mal criada do avesso, já 
não te disse sobre essa sua sem ver-
gonhisse de ficar pelada na minha 
frente? Sua puta. E seu filho, por 
que você não cuida? Porque você é 
uma vagabunda, va-ga-bun-da! O 
filho é meu também, quem foi que 
fez ele, em?! Vai querer brigar aqui 
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no meio da rua mesmo; vai gritar? 
O meu filho ninguém me tira, 
você tá me ouvindo?!

- O que tá acontecendo aqui? 
– diz uma moça que estaciona em 
frente à discussão. 

- Vai cuidar da sua vida, sua 
nóia do caralho. – Retruca o ho-
mem, avançando para o carro. – 
Vai se fuder, porra!

- É, porra, tá louca? – A mu-
lher vem logo atrás escalpelando 
a criança ao colo. – Em briga de 
marido e mulher ninguém se mete, 
sua nóia, filha da puta!

A mulher do carro, então, 
pronuncia algo inaudível. Retruca 
o homem: 

- Vai tomar no seu cu! E avan-
ça mais um pouco em direção ao 
veículo – Vaza daqui porra!

- É, vaza... caralho!
Não tem nada que se meter 

na vida de homem e mulher, louca 
do caralho, só pode ser mal fodi-
da; e você? Vai continuar falando 
também, sua vagabunda; você não 
é mãe, você sabe disso, né... Você 

sabe o que você é, você sabe? 
Vagabunda! É-isso-que-você-

-é.
Tira a mão do meu filho. Tira 

a mão do meu filho, seu idiota. Ela 
morreu de praxe, de novo, foi o vi-
zinho do vizinho, só usar a lógica, 
não fui eu, eu estava lá, em outro 
lugar, eu estava lá de Réplica infa-
lível ao destino que moeu os ossos 
de quem nada pereceu ao silêncio 
como ruela fria do corpo engas-
gado pelo grito que não se pode 
dar, corpo fechado, mania essa... 
a Réplica zumbia ao ouvido como 
a desgraça pertencia ao cotidiano 
feito a festa e a morte corrida em 
paraolimpíada de esporte para-
normal, violência quarada ao varal 
falido o suco dos dias, em polpa a 
boca, fruta podre e fruta boa no 
mesmo festim de Réplica sem co-
ração humano sorvendida ao pou-
co caso, imanoudinanição tanta 
gente. Como pode? Sem fim, dar 
fim aos dias 

que sempre possuem o mes-
mo fim?  

dias de igual
dias do mesmo 

Do nada                     ?                                                                                                  
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. a Réplica vivia do igual, 

e do mesmo; 
mas nem ela mesma era como 

o que tinha do igual.
Vai morrer? 

Não, vou andar. 
a réplica vivia do igual, e do 

mesmo; 
mas nem ela mesma era como 

o que tinha do igual, sem fim, an-
dava por aí sentada as espreitas 
pergoladas de arquiteturas simples, 
barrocas terminadas de predação. 
Pensava pouco, sabia demais – ou 
vice-versa? 

E quanto mais humana se fa-
zia, mais se replicava ao reverso in-
vertido do complexo, que era. Da-
quilo antigo fóssil. Que fora? Era 
como a Coisa, só que para a mais 
de uma, que eram duas...

 indubitáveis, normais; ain-
da...
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A CAPES mente aos 
p ós-g raduandos , 
pós-graduandas e à 
sociedade brasilei-
ra ao afirmar que a 

implementação de novos critérios 
para redistribuição de bolsas aju-
da a corrigir assimetrias regionais 
ou mesmo prestigiar programas de 
pós-graduação com as maiores no-
tas no sistema de avaliação nacio-
nal. É necessário deixar claro que 
aceitar a Portaria 34 é concordar 
com os cortes na ciência brasileira 
e contribuir para o adoecimento de 
milhares de estudantes.

O governo Bolsonaro desde 
o primeiro dia de mandato tem 
demonstrado seu desprezo pela 
Educação e, especificamente no 
mês de maio de 2019, quando de-
terminou que a CAPES recolhesse 
milhares de bolsas. Bolsas que já 
estavam destinadas a pesquisado-
res e pesquisadoras que participam 
dos mais variados programas de 
pós-graduação e todos os dias li-
dam com a construção do conhe-
cimento. Após muita luta do movi-
mento de pós-graduação, e intensa 
atuação da Associação Nacional de 
Pós-graduação – ANPG, consegui-
mos que os cortes orçamentários 
fossem reduzidos. Ainda assim o 
ano de 2019 terminou com aproxi-
madamente 8 mil bolsas cortadas 
(quase 10% das bolsas existentes 
no país) e um déficit orçamentário 
de 1 bilhão em desfavor da ciência 
brasileira.

Em um clima de incertezas 
e insegurança iniciamos o ano de 
2020, e em fevereiro, a comunida-

de acadêmica recebeu a notícia que 
a CAPES publicaria novos critérios 
para concessão de bolsas: as porta-
rias 18, 19 e 21 deram materialida-
de ao intitulado “modelo inédito” 
de concessão de bolsas de mestra-
do e doutorado. 

Os detalhes do novo modelo 
giram em torno do IDHM (Índi-
ce de Desenvolvimento Humano 
Municipal), a média de estudantes 
titulados versus tempo de conclu-
são e a nota de avaliação obtida no 
quadriênio 2013-2017. Entendo e 
respeito que tais portarias tenham 
sido debatidas em alguns fóruns 
entre eles o Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
-Graduação- FORPROP, porém, 
não soa razoável que tais critérios 
sejam implementados em uma re-
alidade de cortes de bolsas, acha-
tamento de recursos direcionados 
a educação brasileira e no cenário 
de enfrentamento a uma pandemia 
mundial que está ceifando a vida 
de milhares de seres humanos.

Ao analisar mais detidamente 
dois pontos das portarias, obser-
va-se que no tópico que aborda o 
tempo de conclusão, tem um indi-
cativo de que os pós-graduandos 
e pós-graduandas deverão entrar 
em uma esteira de produção de 
títulos e poderão sofrer pressões 
para cumprimento de prazos mais 
exíguos, o que não contribui para 
a produção de ciência, verdadei-
ramente, mas apenas ocasiona em 
mais adoecimento do pesquisador.
Segundo: o critério envolvendo o 
IDHM mostra-se problemático, 
pois temos poucos programas lo-

calizados em municípios que po-
dem se beneficiar. Considerar uma 
análise estadual ou regional seria 
mais interessante do ponto de vista 
estratégico.

Finalmente chegamos no ato 
mais desastroso da CAPES, a pu-
blicação da Portaria 34, ocorrida 
no dia 18 de março. 

Mais uma vez a CAPES alte-
ra os critérios de distribuição de 
bolsas de mestrado e doutorado no 
Brasil – de forma unilateral e sem 
quaisquer discussões com a comu-
nidade acadêmica. A referida por-
taria não foi debatida com nenhu-
ma entidade representativa e traz 

A CAPES  MENTEA CAPES  MENTE
KELLWIN LERAY

o caos aos programas brasileiros. 
Algumas Instituições de Ensino 
Superior vieram à público mani-
festar sua indignação e expuseram 
o quantitativo de bolsas cortadas, a 
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina - UFSC perdeu 572 bolsas 
de mestrado e doutorado, a Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
- UFPE, Unicamp e várias outras 
universidades federais, estaduais e 
comunitárias foram atingidas du-
ramente pelo corte imposto.

Programas que tenham rece-
bido bolsas da chamada “redistri-
buição” não devem comemorar. 
Pois, seria a aceitação da barbárie 
dos cortes implementados pelo go-

verno Bolsonaro! É a concordância 
contra o atentado que violenta o 
Sistema Nacional de Pós-gradu-
ação. Queremos sim, novas bol-
sas, insumos para os laboratórios, 
financiamento a todas as áreas, 
aumento no valor das bolsas e o 
fortalecimento de programas nas 
regiões menos favorecidas do país. 
Porém, isso deve ser acompanha-
do com novo orçamento e novas 
bolsas. Não podemos aceitar a di-
visão da miséria que tem tentado 
se instalar, precisamos aumentar o 
percentual investido em Educação 
e Pesquisa, precisamos de novas 
bolsas! 

Cada programa de Pós gradu-
ação, seja qual for a sua nota, cum-
pre uma função social e muitas 
vezes produziu e produz autoras, 
autores e pesquisas que não inte-
ressam ao capital mas, atendem a 
demandas históricas e sociais que 
muito contribuem com a nossa hu-
manização.

Para quem estuda a história 
brasileira constata que por muitos 
séculos tivemos uma economia de 
arquipélago, a polarização do go-
verno central entre estados como 
São Paulo, Minas e Rio Grande do 
Sul e a integração física da região 
norte realizada somente no ano de 
1960. 

Dessa forma questionamos: 
é desestruturando um sistema de 
pós-graduação que conseguiremos 
diminuir diferenças regionais? É 
somente direcionando bolsas que 
resolveremos as distorções regio-
nais históricas? É cortando verbas 
das universidades Federais e de 

agências de fomento estaduais que 
conseguiremos criar condições 
para o desenvolvimento de progra-
mas de pós?

Aos meu pares, gostaria de 
deixar o recado de que estamos 
juntos na luta e certamente ao final 
de nossos cursos, em nossos agra-
decimentos estarão o povo brasi-
leiro e os companheiros de luta, 
que lutaram a nosso lado e contra 
os cortes promovidos por Wein-
traub e Bolsonaro. Estamos em um 
momento que é muito importante 
ocuparmos e fortalecermos nossos 
colegiados de curso, as Associa-
ções de Pós-graduandos (APGs), 
ANPG e todo espaço de debate e 
construção dos rumos da Pós.

É necessário defendermos 
a Capes, o CNPQ e todos os me-
canismos criados para desenvol-
vimento da Pós-graduação, pois, 
os atuais mandantes e seus modo 
operandi não representam os es-
forços de gerações de pesquisado-
res e pesquisadoras que ajudaram 
a construir o Sistema Nacional de 
Pós-graduação.

A Portaria 34 precisa ser re-
vogada imediatamente, e qualquer 
nova iniciativa de redistribuição 
das bolsas ser discutida ampla-
mente com todos os segmentos 
após a resolução da crise gerada 
pelo coronavírus.

KELLWIN LERAY
Discente do Programa Pós-gradu-
ação em Educação: Currículo
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Ao retornar a Ítaca, o 
odisseu busca de todas 
as formas tornar-se ir-
reconhecível e negar a 
identidade do Ulisses 

que vencera os troianos, cegara o cí-
clope gigante e ouvira o canto das se-
reias sem atirar-se ao mar. A negação 
da identidade passa pelos apagamen-
tos que se realiza no próprio corpo o 
homem ainda musculoso e forte assu-
me a forma de um velho frágil à beira 
do perecimento. E o sucesso do disfar-
ce seria pleno se Euricléia, a velha ser-
viçal que cuidara de Ulisses ainda na 
infância, não tivesse se deparado com 
a cicatriz antiga no corpo do herói, en-
quanto lavava seus pés.

A marca distintiva, a chave da 
identificação, o signo que religara Eu-
ricléia a Ulisses e os fazia rememorar o 
que fora urna caçada de javalis do jo-
vem com o seu avô, não pôde ser apa-
gada, mesmo durante o longo período 
em que Penélope costurava o seu in-
terminável vestido de núpcias.

Essa leitura não é nova, já foi 
feita por Erich Auerbach em seu livro 
Mirnesis (2004), para escrever sobre 
essa relação que existe entre signo e 
memória. O território do corpo é urna 

carta - no sentido mesmo cartográfico 
- a enunciar urna série de experiências 
que foram sendo impressas ao longo 
do tempo e das quais nem sempre se 
pode fugir ou apagar. Há certas cica-
trizes que não podem ser banidas do 
tecido epidérmico e mesmo sob os es-
combros do esquecimento, permane-
cem contando e atualizando.

O corpo é nesse sentido urna 
carta palimpsesto, um mapa que foi 
muitas vezes redesenhado, por isso 
nele é possível reconhecer a demarca-
ção de certos percursos identitários. 
Há marcas, as mais comuns a todos, 
que são geracionais e se inscrevem no 
território corporal ao longo dos anos, 
corno resultado de um processo na-
tural de corrupção e ao qual se pode 
adiar cada vez mais, nos dias de hoje, 
porém nunca de maneira definitiva.

A partir disso, o corpo, repositó-
rio de muitas informações sobrepos-
tas, é, mesmo sob um tecido ou página 
cada vez menos plástica, sempre um 
desenho novo, mutável e resultante 
de muitas escalas espaço-temporais. 
Essas informações podem se esten-
der desde o parto fórceps ou primeira 
queda até as rugas senis. 

Não obstante, os mapas corpo-

rais ou as cartografias do corpo não 
são apenas resultantes de fatores na-
turais e/ou acidentais, mas opções 
que derivam de múltiplas escolhas 
também datáveis e espacializáveis. E 
elas podem ainda ser temporárias ou 
permanentes.

Sobre o mapa mutável do cor-
po, podem se realizar os objetos que 
o ocupam territorialmente de manei-
ra efêmera e aí valem os adornos, as 
perfurações, as pinturas que desapa-
recem. E em sua temporalidade eles 
anunciam a guerra, a caça, o debo-
che, a ironia, a recusa a massificação, 
a comunidade imaginada à qual se 
pertence ou se deseja pertencer (AN-
DERSON, 1989). E a esses mapas tem-
porários do corpo poderia se chamar 
de cerimoniais ou ritualísticos, por-
que atendem a dimensão de um tem-
po que obedece a ciclos e ritmos.

Há, entretanto, as marcas que 
se inscrevem de maneira permanente 
sobre o corpo e delimitam fronteiras 
muitos claras, estabelecendo fortes 
cortes relacionais entre grupos sociais, 
bem como produzindo o surgimen-
to de novas tribos, a reinvenção dos 
guetos e a demarcação explícita dos 
limites extracorporais. É importante 
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ressaltar que esses mapas permanen-
tes estabelecem fronteiras e limites, 
recortando muito claramente o limiar 
do nós com os outros (TODOROV, 
1993).

A invenção da modernidade ca-
pitalista é o claro encontro de mundos 
diferentes, expresso no confronto en-
tre corpos de colonizadores  e  coloni-
zados. Ali, ao se entreolharem os mal 
nomeados índios e os nomeadores 
europeus, estabelece-se a fina tessitu-
ra que costura a diferença identitária 
entre uns e outros. O corpo do colo-
nizado, depois de ultrapassados os 
perigos do mar e uma série de riscos 
da incontrolável natureza tropical, é a 
última fronteira do projeto de expan-
são territorial.

O domínio físico do território 
é sempre um projeto que exige no-
meação, marcação e delimitação do 
corpo do outro. Os selvagens e bárba-
ros1 são, assim, nomeados pelos que 
se dizem civilizados. Seus corpos são 
marcados pelo ferro incandescente ou 
adornados com coleiras. Delimitam-

-se seus espaços de circulação e con-
vivência.

Por isso, os cartógrafos fazem 
longas descrições de como são os 
corpos dos colonizados e nos mapas 
- como no Terra Brasi/is, de Lopo Ho-
mem (1969); retrata-se não apenas o 
território a ocupar, mas corpos aos 
quais se devem dominar, como partes 
de uma mesma empresa colonial, um 
só negócio.

Entretanto, os mapas são cada 
vez mais uma negação dos espaços 
nomeados  e mediados pelo corpo. 
Assim, se o corpo fora, no todo ou 
em suas partes, a medida de todas as 
coisas, com o advento desse mundo 
moderno, passaria a ser um objeto 
mapeável como todos os outros. Os 
corpos deixariam de ser, na sua imen-
sa multiplicidade de apreensões cultu-
rais do espaço físico, os instrumentos 
de medida e seriam medidos por uma 
imensidão de instrumentos cada vez 
mais propensos à lógica da exatidão 
(CERTEAU, 2004).

Dessa forma, ao invés dos Ya-
nomamis caminharem por três luas 
atravessando várias águas e a pé por 
veredas que só permitiam a passagem 
de um corpo de cada vez, se tentaria 
eliminar a lua e o sol para se falar de 
um tempo engaiolado em caixas de vi-
dro.2 Se caminha sobre a régua de um 
sistema métrico decimal e os corpos 
devem ser cada vez mais visíveis ao 
olhar panóptico (FOUCAULT, 1984), 
que não vê com bons olhos a tessitu-
ra multiforme das veredas. O mapa 
moderno buscou aniquilar as carto-
grafias dos corpos para controlá-los, 
ao estabelecer percursos pelos quais 
devem passar todos os corpos. Tam-
bém, identificar a partir dos censos 
populacionais como se distribuem, 
territorialmente e, por fim, determi-
nar os códigos de uso e sanções para 
os desobedientes.

O corpo foi nessa operação re-
duzido à sua condição de número e 
a identidade do corpo à sua exatidão 
mensurável. Tantos habitantes por 
metro quadrado, tantos centímetros 

1 “Durante a primeira metade do século XVI, o qualificativo de barbárie foi aplicado indistintamente aos indígenas dos continentes norte e sul” 
(GIUCCI, 1992, p. 164).
2  “A popularização da medição do tempo que se seguiu a produção em massa de relógios de bolso barato no século XIX acentuou a tendência à 
regulação cronométrica até das mais básicas funções vitais” (WHITROW, 1993, p. 184).
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de busto. Um 
mesmo siste-
ma, enfim, que 
permitisse esvaziar 
muitas qualidades 
distintivas, uniformizar 
a diferença e propor mo-
delo. As diferenças, a partir 
de então, são tratadas como 
coisas exóticas, deformidades, 
anomalias, monstruosidades, ina-
dequações.
Não ao acaso, os relatos maravilho-
sos feitos por Marco Polo e atualiza-
dos por Mendeville, tratando de des-
crever a Ásia e o Oriente, falam de 
“princesas dragiformes, sátiros, ama-
zonas, mulheres calvas e barbudas, 
mulheres e homens colados uns aos 
outros, homens de quatro olhos, an-
típodas, ciclopes, panotos, blêmios de 
olho e boca no peito” (GIUCCI, 1992, 
p. 91). Durante os séculos XIX e XX, 
são reatualizados pelos estudos de an-
tropometria, para o estabelecimento 
de parâmetros nas formas corporais 
que explicitariam a degeneração ou 
a inadaptabilidade dos corpos, a ten-
dência à criminalidade, o retardamen-
to e a animalidade monstruosa.

O próprio processo de confor-
mação do Estado Nação moderno que 
fazia do território nacional o corpo da 
pátria, se constituiu sobre um forte 
discurso racial, como  bem ensinou 
Immanuel  Wallerstein  (2002);  posto 
que a nação não deveria ser resultado 
de miscigenações, mas produto de um 

am-
p l o 
p r o -
c e s s o 
de purifi-
cação racial  
forma políti-
co-ideológica 
de tornar sócios 
menores ou excluí-
dos da modernidade 
todos aqueles que não 
fossem a medida, imagem 
e semelhança do povo esco-
lhido.

Por isso, o discurso moder-
nizador etnocentrista, que se erigiu 
sobre a promessa da liberdade, igual-
dade e fraternidade pregando o acesso 
de todos à cidadania, só foi possível por 
operações discursivas racistas. Não ao 
acaso, o fim do século XIX e início do 

sé-
c u -
lo XX 

tornaram-se o interregno privilegiado 
para Le Play e Gobineau na França, 
Nina Rodrigues no Brasil, que disse-
minavam a idéia de mestiçagem como 
degradação e a brancura da pele como 
signo de superioridade, evolução e ci-
vilização (SCHWARCZ, 1993).

Para Anibal Quijano (2003), um 
intelectual peruano que trabalha no 

âmbito das abordagens pós-colo-
niais, fica claro o fato de o Estado 

Nação europeu etnocentrista 
só ser possível na Europa - e 

ainda assim, não para todos. 
Na América Latina, signi-

fica um processo que visa 
excluir dos direitos ao 

território aqueles que 
já o habitavam. Veja 

o exemplo do Bra-
sil: as nações in-

dígenas que não 
foram genoci-

dadas foram 
i mp e d i d as 

de acessar 
o territó-

rio sob 
p e n a 

d e 

assassinato ou aprisionadas a reservas.
É nesse sentido que o corpo, as-

sim como a natureza, sofreu diante da 
episteme moderna uma qualificação 
que oscila entre o perigo que ofere-
cem por sua assistemática caoticídade 
e o desejo a sua realização criativa. Por 
um lado, o corpo é vestido para não 
dar azo a animalidade das vergonhas 
expostas e os espaços devem colocá-
-las sob o olhar vigilante e disciplina-
dor do Estado na consciência de cada 
cidadão. Por outro, a natureza deve 
ser decodificada, classificada, sistema-
tizada, disciplinada e colocada sob a 
vigilância permanente nos jardins bo-
tânicos, nos parques nacionais, na co-
zinha dos laboratórios e nos museus 
(LOPES, 1997).

O projeto moderno visa, portan-
to, desnaturalizar a natureza e descor  
porificar o corpo. Retirar-lhes toda 
impureza, risco, desconhecimento, 
prazer, dor. Como se fosse possível à 
moda de Deus, recriar o Éden, Adão e 
Eva antes da mordida ao fruto à maçã 
original. 

O fato é que o projeto episte-
mológico da modernidade capitalista 
deu com parte dos seus burros n’água, 
embora tenha realizado - e hoje ainda 
mais que antes o seu projeto político-
-econômico de tornar o corpo passível 

de um valor, assim como as demais 
mercadorias. Inclusive isso res-

salta a natureza ressignificada 
pelo advento da física quân-

tica, da química fina, da 

engenharia genética e das maravilhas 
proporcionadas pela revolução infor-
macional que marcaram o mundo, 
desde o último quartel do século XX. 
Não é preciso ir muito longe para falar 
o que significaram  as políticas higie-
nistas de fins do século XIX e início 
do século XX. No sentido de separar 
por cordões sanitários lugares e cor-
pos saudáveis dos doentes, as amplas 
políticas de vacinação sustentaram-se 
pela descoberta de que havia vírus. E 
nem tudo no corpo era resultado ape-
nas de miasmas ou bactérias; a desco-
berta da penicilina, da aspirina e dos 
anticoncepcionais na forma de lidar 
com a doença, a dor e o sexo. O corpo 
tornou-se, ao longo do século XX, um 
imenso laboratório.

E, talvez por isso, Cario Ginz-
burg tenha já proposto em Mito, em-
blemas e sinais, (1989) que são gran-
des as relações entre os processos de 
decifração de mistérios humanos e 
enigmas que estão inscritos no corpo 
ou pelo corpo. Para tanto, o autor dis-
cute o método indiciário para a histó-
ria a partir da comparação do trabalho 
de três médicos durante o século XIX. 
O primeiro deles é Giovanni Morelli, 
médico italiano que utiliza a anatomia 
de partes dos corpos retratados nas 
pinturas para a atribuição da autoria 
das obras de arte. O segundo é o inglês 
Arthur Conan Doyle, que faz de Sher-
lock Holmes uma espécie de Morelli 
na descoberta dos crimes mais intrin-
cados. O terceiro deles é o austríaco 
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Sigmund Freud, que após encontrar-
-se com os escritos de Morelli passa a 
perceber no corpo dos pacientes cer-
tos sintomas psíquicos (GINZBURG, 
1989, p. 143-179).

Esse processo leva a ciência mo-
derna a dominar a natureza do cor-
po em seus mais recônditos indícios, 
como por exemplo, na descoberta 
da dupla hélice de DNA e, agora, na 
busca da decifração de todo o código 
genético humano. Um projeto tão au-
dacioso de controle do corpo e da sua 
natureza, que pressupõe não permitir 
mais que nenhum crime fique sem pu-
nição. Mesmo uma parte qualquer do 
corpo ou o que ele fora capaz de pro-
duzir serve ao processo investigativo, 
desde um fio de cabelo à microscópica 
mancha de sêmen.

O corpo é, assim, transformado 
em uma espécie de objeto informacio-
nal poderoso. Dele se podem extrair 
códigos inumeráveis e, simultanea-
mente, misturar esses códigos com 
outros. Transforma o corpo naquilo 
que se queira e o espaço geográfico, 
acessível a ele, em um conjunto de se-
nhas inscritas nas impressões digitais, 
na íris dos olhos, no timbre de voz, no 
calor da pele.

Os códigos binários fazem a tra-
dução dos corpos que podem circular, 
entrar ou sair, dando à constituição 
genética do corpo uma forma numéri-
ca e uma identidade que se pode aqui 
chamar de múltiplas associações 0-1. 
E assim, embora seja a época da cele-
bração da diferença, é possível levar as 
distinções a realizarem  se como uni-
formização da norma pelo número.
A maravilhosa mágica, de transformar 
o diferente em igual e desqualificar o 
que é simples e concreto, possibilita 
propor que diferenças só existam e 
possam se expressar no interior da ló-
gica da mercadoria como realizadoras 
de um ato de consumo. Seja lá qual for 
o artefato, estende-se desde o pequeno 
brinco de pérola à ampola de sangue 
raro de indígenas sul-americanos. 

Eis a razão pela qual a identi-
dade ao ser negada ao corpo quando 
ele é transformado em máquina de 
trabalho, reduzido a um conjunto de 
números passíveis de ser equacioná-
veis, controlado, descorporificado. O 
corpo reassume sua forma diferen-
ciada e distintiva para buscar inserção 
no mercado, reclamar o cruzamento 
de uma fronteira, o respeito a certas 
características que devem ter alguns 

produtos - xampus para determina-
dos tipos de cabelo, revistas para um 
nicho da população.

Neste caso, ele assume posições 
diferentes a depender das condições 
em que lhe é solicitado a assumir uma 
identidade. Assim, toda redução ou 
minimalização do corpo esbarra no 
uso que dele se faz, na identidade que 
culturalmente incorpora, na enuncia-
ção que a partir dele os sujeitos elabo-
ram.

Por isso, quando alguém se de-
clara ao censo do Estado o faz negan-
do, afirmando, afirmando e negando 
boa parte daquilo que a genética de 
maneira redutora e desqualificante 
tenta classificar. Até porque a ciên-
cia moderna ocidental tenta depurar 
o que é híbrido, fixar o que é móvel, 
naturalizar o que é cultural. A iden-
tidade que se dá ao corpo é portanto, 
cambiante, mutável, contextual, ética, 
estética, política em diversas escalas 
espaço-temporais.

Os exemplos são muitos e passí-
veis de ser elencados no interior dessa 
tessitura espaço-temporal. Imagine 
um torcedor que tatuou no peito o 
símbolo do seu time e se vê interpela-
do a declarar sua preferência, em um 

ônibus repleto de adversários. Ao es-
tar em território adversário é preciso, 
ainda que transitoriamente, negar a 
identidade e mantê-la velada até que 
o risco passe.

Este tempo da negação de iden-
tidade em determinados territórios 
pode ir de alguns minutos a centenas 
de anos. Este é o caso de judeus du-
rante a Segunda Guerra em territórios 
ocupados por alemães. É o caso de di-
versas tribos indígenas e comunidade 
quilombolas no Brasil durante déca-
das, às vezes séculos. É o caso de gays 
e lésbicas em territórios homofóbicos, 
nas grandes ou pequenas cidades.

As identidades precisam dessa 
corporeidade territorial e, por isso, os 
guetos aparecem, antinomicamente, 
como território da plena expressão 
identitária de certos grupos - como se 
o vôo da alma só fosse possível nesses 
territórios confinados. O confinamen-
to, entretanto, é uma expressão terrível 
do poder territorial das identidades 
permitidas sobre aqueles que sofrem 
uma espécie de banimento identitário 
material e simbólico.

A identidade, pode-se dizer, re-
clama sempre um território sobre o 
qual possa expressar sua realização. A 

identidade não subsiste desterritoria-
lizada (HAESBAERT, 2004). Por isso 
mesmo, Ulisses reclamava um lugar 
em seu imenso retorno, não sendo 
qualquer Ulisses, mas o rei de Ítaca. 
Sua marca, a cicatriz de sua coxa, só 
pode ser reconhecida por alguém 
como Euricléia, que identifica no cor-
po do Odisseu o seu pertencimento ao 
lugar para onde voltara. 

O anúncio do desfecho sangren-
to que se conhece na Odisséia começa 
aí, quando Euricléia localiza o retorno 
temporal e espacial de Ulisses, e não 
por acaso é a possessão simbólica do 
corpo de Penélope que indicaria, por 
parte de um novo marido, a expres-
são de um poder sobre as terras que 
passariam a pertencer a um novo rei. 
Não é casual, como se sabe, que de-
pois de mortos os homens nas guerras 
medievais, praticava-se o estupro nas 
mulheres como parte das estratégias 
de guerra que visavam o domínio ter-
ritorial. Bem próximo daqui, assiste-
-se o exemplo de Abul Grab, depois 
de dominar o território iraquiano era 
preciso serviciar os corpos dos prisio-
neiros, arrancar-lhes a resistência mo-
ral que se encontrava na última das 
fronteiras territoriais - as fronteiras 

dos corpos dos vencidos no conflito.
Corpo e território são indissociáveis, 
nesse caso, e determinantes de iden-
tidade. O primeiro território onde a 
identidade se inscreve é a do próprio 
corpo - sobre o qual se decide, que 
marcas fazer, que símbolos imprimir, 
que gestos expressar, que adereços 
usar. Por isso, também, todo e qual-
quer projeto de dominação territorial 
implica em dominação de corpos.

Nota-se que o corpo é tão im-
portante no marco das políticas terri-
toriais que mesmo o dos mortos e o 
tratamento que lhes é dado, imprime 
um corte identitário. As histórias so-
bre o tema podem se desdobrar desde 
a proibição a que foi submetida An-
tígona por Creonte, de velar o irmão 
e enterrá-lo, até a busca desenfreada 
pelos restos de Tim Lopes, nos territó-
rios do tráfico no Rio de Janeiro.

Nos dois casos, a tragédia grega 
e a tragédia hodierna, revelam que o 
acesso ao corpo do morto só é realizá-
vel mediante uma disputa por territó-
rio - sem esse acesso não se realiza o 
conjunto de atos simbólicos necessá-
rios à reafirmação dos cultos e ritos de 
passagem que cimentam relações de 
identidade. Creonte -e Elias Maluco 
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desejam reafirmar seu poder territo-
rial ao interditarem o acesso ao ca-
dáver, que em ambos os casos devem 
apodrecer no esquecimento, como se 
jamais houvessem existido e sobre os 
quais nada se devesse relembrar. E se é 
do corpo fenecer, busca-se, na preser-
vação dos corpos desde o Antigo Egi-
to, a reafirmação de algo que não pode 
morrer - a lembrança que acompanha 
o corpo mumificado. Sem o corpo não 
há o que lembrar, o que contar, o que 
resgatar ou recuperar e atualizar.

Talvez por isso, tenha sido tão 
interessante para mim  assistir ao  fil-
me Amnésia (2001), de Christopher 
Nolan, que conta de trás para frente 
a história de um rapaz que não lem-
bra de nada do que fez cinco minutos 
depois de transcorrido os aconteci-
mentos. Para lembrar o que há pouco 
ocorreu ele tatua o próprio corpo, na 
tentativa desesperada de saber quem 
é, de não morrer. Entretanto,  assim 
como  no labirinto da história  que se 
assiste  neste  filme,  o personagem  se 
perde em seu corpo emaranhado de 
muitas inscrições sem sentido algum. 
Por isso, no hotel onde se hospeda, o 
senhorio o troca de quarto sem que 
ele se aperceba disso, fazendo com que 
fique clara a inexistência de qualquer 
referência espacial. O homem sem 
lembrança é um “deslugarizado”.

O sentido de pertença territo-
rial reclama, a todo o momento que o 
corpo pode se inscrever espacialmen-
te, ter um lugar, ser reconhecido por 
quem o detém e pela comunidade em 

que se insere. Esta inserção, inscrição, 
tatoo territorial, como queira, exige 
um construto histórico, uma memó-
ria territorializante. Uma existência, 
material e simbólica, que exige o lugar 
de realização. Por essas razões ao ter-
ritório, geralmente, se designa com o 
lugar do corpo.

Em função de tudo que se dis-
se, quiçá posso lembrar as metáforas 
de que a identidade se esvazia quan-
do o corpo é desterritorializado ao 
transformar  se em máquina ou mera 
etiqueta.

Acerca do corpo-máquina, Cas-
siano Ricardo em um livro intitulado 
Jeremias sem-chorar(1968), canta a 
“2ª Ladainha”, com os seguintes ver-
sos:

Por que o raciocínio/
Os músculos, os ossos?
A automação/ ócio dourado.
O cérebro eletrônico/ o músculo Me-
cânico
Mais fáceis que um sorriso

Por que o coração.?
O de metal não tomará o homem Mais 
cordial,
Dando-lhe um ritmo extra-corporal?
(...)

Já Carlos Drummond de Andra-
de, em poema intitulado “Eu, Etique-
ta”, que compõe o livro Corpo (1987), 
denuncia o esvaziamento identitário 
em que o mercado é capaz de trans-
formar o corpo, ao propor em seus 

versos:

Meu lenço/ meu relógio/ meu chavei-
ro/ Minha gravata e cinto e escova e 
pente/ Meu copo/ minha xícara/
Minha toalha de banho e sabonete/ 
Meu isso/ meu aquilo/
Desde a cabeça ao bico dos sapatos
São mensagens

Letras falante Gritos visual
Ordens de uso/ abuso/ reincidência/ 
Costume/ hábito/ premência/ Indis-
pensabilidade/
E fazem de mim homem-anúncio iti-
nerante/ Escravo da matéria anuncia-
da
Estou, estou na moda/ ainda que a 
moda 
Seja negar minha identidade/
Trocá-la por mil, açambarcando 
Todas as marcas registradas/
Todos os logotipos do mercado.
(...)

Estas são talvez as razões pelas 
quais, um geógrafo como David Har-
vey, tenha insistido em falar do filme 
Blade Runner(1982), de Rildley Scott, 
em seu livro Condição pós-moderna 
(1995), para indicar a perda de senti-
do do que se é, quando já não se sabe 
mais em que medida o corpo é máqui-
na programada. Com isso, o caçador 
de andróides duvida de sua condição 
humana, ao final da película. Duvida 
por não saber mais o que faz a diferen-
ça entre ele e a perfeição do corpo de 
um replicante que parece possuir alma 

humana.
O mesmo valeria para indagar 

que identidade territorializada pode 
reclamar o corpo que é mero repositó-
rio de signos da mercadoria. A iden-
tidade a reconhecer nos corpos-mer-
cadoria é aquela que dadas marcas 
anunciam e sem a qual não se ocupa 
um lugar no mundo, nesse mundo fe-
tichizado.

É nesse sentido, para finalizar, 
que a cicatriz na coxa de Ulisses está 
repleta de história identificadora, mas 
não se pode dizer o mesmo dos cabe-
ças raspadas da indústria de entreteni-
mento do  futebol.  Ulisses é de Ítaca, 
os jogadores são da Nike. O mundo do 
capitalismo tardio não reconhece, ou 
deseja reconhecer, territórios, diferen-
ças ou sentido humano. Por isso de-
seja que não se tenha identidade, que 
não se reclame território algum,  que 
seja mero replicante  e que  os corpos 
possam ser como máquinas caça-ní-
queis que dancem ao ritmo do ruído 
das maquininhas de cartão de crédito.
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