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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. 

Quanto ao Conselho 
Editorial 

Executivo
Urbano Nobre Nojosa
Willis Santiago G.Filho
Paola Cantarini
Vito Antico Wirgues

Conselheiros:
Lúcia Santaella (PUC-SP) 

B e l m i r o  P a t t o  ( U E M ) 
Maria Cristina Vidotti (UFG) 
Amalio Pinheiro (PUC-SP) 
M a n o e l  F e r n a n d e s 
d e  S o u s a  N e t o  ( U S P ) 
Chris McGowan (Billboard, EUA) 
Ordep Serra (UFBA) Paulo Fer-
reira da Cunha (Universidade 
do Porto E Juiz-Conselheiro 
do Tribunal Constitucional) 
Maria da Guia Silva Lima (UFC) 
- primeira professora Emérita da 
nossa alma mater, leitora assí-
dua da revista, minha querida 
Tia(Willis)

A rev ista  pasquina-
gem é um projeto coletivo de 

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

Os artigos, ensaios, crôni-
cas, análises políticas, econômi-
cas e filosóficas são de respon-
sabilidades de seus respectivos 
autores.

A revista pasquinagem 
conta com o apoio solidário da 
Editora Nojosa na editoração e 
diagramação dessa publicação 
editorial.

  
Editora Nojosa
Av. Dr Altino Arantes 120, 

casa 1 Fundo  CEP 04042-000 
Vila Clementino,  São Paulo-SP

Equipe técnica:
projeto gráfico, editoração 

e diagramação
Urbano Nobre Nojosa

Revisão editorial

Urbano Nobre Nojosa
Vito Antico Wirgues
Willis Santiago Guerra 

Filho

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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Trilce

XIII
Penso em teu sexo.
Simplificado o coração, penso em teu sexo,
ante a ilharga madura do dia.
Palpo o broto de febre, está em sezão.
E morre um sentimento antigo
degenerado em senso.
Penso em teu sexo, sulco mais prolífico
e harmonioso do que o ventre da Sombra,
embora a Morte conceba e paira
de Deus mesmo.
Oh Consciência,
penso no bruto livre, sim,
que goza aonde quer, aonde pode.
Oh, escândalo de mel destes crepúsculos.
Oh estrondo mudo.
Odumodnortse!
.

XIII

Pienso en tu sexo.
Simplificado el corazón, pienso en tu sexo,
ante el hijar maduro dei dia.
Palpo el botón de dicha, está en sazón.
Y muere un sentimiento antiguo
degenerado en seso,
Pienso en tu sexo, surco más prolífico
y armonioso que el vientre de Ia Sombra,
aunque la Muerte concibe y pare
de Dios mismo.
Oh Conciencia,
pienso, si, en el bruto libre
que goza donde quiere, donde puede.
Oh, escândalo de miel de los crepúsculos.
Oh estruendo mudo.
¡Odumodneutse!

– César Vallejo, “A dedo”. [tradução Amálio Pinheiro].. Edição 
bilingue. São Paulo: Arte Pau-Brasil, 1988.
– César Vallejo, “Trilce”, (1922)
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O pensar filo-
sófico nasceu  
antes da pró-
pria filosofia. 
Esse pensar 

nasceu com os pré-socráticos. Os 
pré-socráticos não eram ainda 
filósofos, porém já não eram mais 
poetas, como Homero e Hesíodo. 
Esse “entre” a poesia e o conceito, 
entre a criação e o pensamento, é 
o lugar no qual o pensar filosófico 
nasceu. Os pré-socráticos sempre 
evocavam  as Musas para inspirá-los 
a alcançarem a “Aletheia”. “Musa” 
significa: “conhecimento que vem 
das artes”, isto é, da sensibilidade. 
As Musas simbolizavam a música, o 
teatro, a dança, a poesia...Os primei-
ros pensadores evocavam o auxílio 
das artes para que neles nascesse o 
pensar criativo. A palavra “Aletheia” 
vem de “lethes”, que era um rio cujas 
águas produziam esquecimento em 
quem bebia de suas águas. “Ale-
theia”  é : “não-lethes”, isto é, “não 
esquecimento daquilo que não pode 
ser esquecido” . A Aletheia era uma 
força que nascia dentro do pensa-
dor, tornando-se pensar  ativo que 
vencia o esquecimento do que era 
a justiça, o homem, a natureza, o 
cosmos, o amor...Aletheia era a 
lembrança de que essas realidades 
não existem se não forem criadas. 

Assim , o pensar filosófico evocava 
as Musas para  nascer dentro dele 
uma força criativa como instru-
mento potencializador da vida, ao 
passo que a “doxa” ( ou opinião) é 
a palavra destrutiva que nasce da 
boca daqueles que se embebeda-
ram com lethes, também conhe-
cido como “o rio da morte”, morte 
enquanto esquecimento daquilo que  
nos faz  humanos.

Os  pré-socráticos escre-
viam sob a forma de poemas. Mas 
o conteúdo desses poemas já não 
era Zeus, Atena, Hermes, Posei-
don, o Olimpo...O conteúdo era a 
Terra, a Água, o Fogo, o Ar, enfim, 
a Natureza, o Cosmos. Quando a 
filosofia nasceu com Platão, a razão 
masculina veio tomar  o lugar das 
Musas, porém não as exterminou . 
As Musas são Imortais. A filosofia 
ortodoxa abandonou a forma do 
poema e adotou a forma da prosa. 
Ao invés de evocar as Musas, Aris-
tóteles evoca a fria Lógica.

Mas o pensar poético-filo-
sófico não morreu. Subversivo, ele 
aprendeu a colocar alma poética 
na forma da prosa, para assim criar 
novas lógicas e novos pensares 
não falocráticos, trazendo de volta 
a potência libertária das  Musas. 
Quando lemos Plotino, Nicolau de 
Cusa, Giordano Bruno, Espinosa, 

Nietzsche, Deleuze, Foucault...reen-
contramos aquele pensar poético 
inaugural, mas que agora reinven-
tou  as Musas como  devir-terra e  
devir-feminino.

 Poesia não é a mesma coisa 
que poema.  Poema é uma forma, 
já poesia é um conteúdo que pode 
até mesmo vestir-se de prosa, para 
assim potencializar o conceito e 
as ideias. Tal como entre os pré-
-socráticos, o desafio hoje ainda 
é o mesmo, porém muito maior: 
reinventar Aletheia, vencer as for-
ças obscurantistas da doxa , para  
assim não esquecermos daquilo que 
nos torna o que verdadeiramente 
somos.

“É preciso transver o mundo.” 
(Manoel de Barros)

1.Possui Mestrado em Filoso-
fia pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (1997), Mestrado em 
Comunicação e Cultura pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(1995) e Doutorado em Filosofia 
pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (2004). É professor 
adjunto da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro e professor 
adjunto da Faculdade de Filosofia 
de São Bento. Também é pesqui-
sador da obra do poeta Manoel de 
Barros.

ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA1

ALETHEIA
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Segue-se ao destino
Toda fala é 

como se fosse um 
fóssil de poesia. A 
gente não pega, às 

vezes, pedra, calcário, que tem peixe 
incrustado? A gente deve pegar a 
fala, do povo, a fala milionária do 
povo, a fala das pessoas, abrir um 
orelhão enorme e tentar captar, na 
experiência vivida e nos livros, fun-
dir esses códigos, em vez de excluí-
-los, transitar entre eles. 1

Quem anda e corre? Algumas 
paradas... 

Metrô de São Paulo. Brás. 
As pessoas correm e andam 

pelos esquemas quase escoados da 
cidade, por dentro e por fora. Um 
ciclo eclodido por variantes combi-
natórias de um sistema externo para 
outro interno, e vice-versa. Dessa 
intercidade formigueira, o cidadão 
nasce. De casa ao trabalho, dos nos-
sos sentidos ao mundo... dentro e 
afora. Caminho osmótico de con-
creto-cal nos rostos trabalhistas à 
paisana. Entram e saem. Quem é o 
cidadão? Dos patrões aos funcioná-
rios, dos trabalhadores de vagão aos 
guardinhas – como anda o cidadão? 
Há um homem velho tomado pelo 
seu próprio mijo em um canto, de 
pé; ao outro, escadas rolantes fru-
tíferas de gente não cedem pausas; 
ao meio, pessoas caminham trilhas 
e trilhos que caminham pessoas 
por dentro de novas paragens, des-
conhecidas, rotineiras, descober-
tas. Malha ferroviária do encon-
tro. Mundo cromático, carnívoro, 
explosivo. Há gente por todos os 

lados nos meandros desencontros: 
excluídos e incluídos – para quem, 
cidadão? – aos centros das mar-
gens às margens dos centros. Diz-
-se: a terceira margem dos trilhos, 
vagão ou passarela: não há canto 
algum; nenhum? Pois em meio ao 
coletivo fervor de carne, suor, des-
graça e afeto, aqui, ali e acolá, exis-
tem cidades por dentro de cidades, 
cidades de sangue, prédios de calcá-
rio, sarjetas de quente ferro, olhares 
de terno, afetos acesos por janelas, 
flertes de quermesses e bitacas no 
estômago, de “feira brasileira e 
bazar oriental”, em transmutações 
contínuo infinitas impossíveis de 
se satisfazerem a qualquer amarra, 
coisa fixa, que exista. Chão batido, 
poeirada; poluição de messias; oxi-
gênio, cultura profana. Vendedor 
ser artista. Também, aparentes as 
cidades que ainda não desvenda-
mos, e quiçá descobriremos. Des-
sas, faremos apenas a festa como as 
cerejas fazem aos bolos. Mas, em 
meio a isso, vem a pedra bruta das 
cidades, que também é um fóssil 
de futuro: aquela que por muitos 
milênios de presente, de relatos, não 
quereríamos ver, nem mesmo se 
tomássemos a liberdade de apren-
dê-las em outras línguas-faladas ou 
movimentos de escrita. Hieróglifos 
febris à procura de tinta beiral e 
pele; força bruta. Pelos bairros – por 
que não, se “até crente pixa cristo 
no coração”2 . O vagão corre. Menos 
que um mapeamento espacial, mais 
do que uma geografia da existência. 
Cidades: daquelas que não ousamos 
achados pela canalhice espiritual da 

providência ignorância ou da covar-
dia ideológica dos momentos gran-
diosos; das separações infrutíferas; 
dos abortos desconexos ao preço 
de um punhado de almas humanas 
pelas consequências de milhões de 
vidas... Daquilo que nos move ao 
que nos resta; falta. Carências de 
bocas-falas textos-contextos. Sen-
síveis de brutalidade, fatais pela 
mansidão. São as cidades desconhe-
cidas de reconhecimentos, míni-
mas; gritantes. É por essa carência 
que andamos, e por essa falta, que 
vaguemos à busca...

(também, por estes 
vagões antropofágicos; 
são trilhos de esquinas 
sobre vagões canibais) 

PRIMEIRA ESTAÇÃO
VITO ANTICO WIRGUES

ESCRITOR E JORNALISTA
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      QUEM É NEGR    ?

Mais uma obra dedi-
cada à reflexão 
sobre a imple-
ment ação  das 
ações afirmativas 

no Brasil será lançada em breve. Trata-se 
de Quem é negra/o no Brasil?, pela Editora 
Dandara, fruto da dissertação de mestrado 
da socióloga Najara Costa, defendida em 
2019 na Universidade Federal do ABC 
(UFABC). 

A partir de exposições teóricas que 
envolvem um vasto campo explorado por 
autores clássicos e contemporâneos, no 
entendimento dos estudos das relações 
raciais, a autora discute o emprego do con-
ceito de raça enquanto construção socioló-
gica por membros de comissões de heteroi-
dentificação. Para Najara, esse conceito é a 
chave para o entendimento do racismo em 
seu formato brasileiro e em sua dimensão 
sociopolítica, o que norteia entendimentos 
sobre a veracidade ou não da autodeclara-
ção étnico-racial daqueles que se inscrevem 
pela reserva de vagas destinadas aos bene-
ficiários das ações afirmativas. 

Apesar  de  contar  com res-
paldo constitucional, as comissões de 

heteroidentificação (identificação feita por 
outrem) sempre foram alvo de disputas 
entre defensores e opositores das cotas étni-
co-raciais, desde a implementação desses 
dispositivos pela Universidade de Brasília 
(UnB) em 2004. O livro oferece elementos 
para que a discussão sobre essas comissões 
seja qualificada, de maneira que a finalidade 
das políticas afirmativas não seja desviada. 

Em sua pesquisa, Najara estudou a 
fundo os debates que envolvem as relações 
étnicas e raciais no país, além do monito-
ramento e avaliação das cotas raciais, par-
ticularmente, casos de fraudes ou interpre-
tações equivocadas acerca dos destinatários 
dessas políticas.

A narrativa da ambiguidade racial 
brasileira é trazida pela socióloga com as 
complexidades que tangem historicamente 
a demarcação da classificação racial no Bra-
sil, em confronto ao “preconceito de marca”, 
definido objetivamente pelo fenótipo. Tal 
ambiguidade é construída a partir do mito 
de uma democracia racial, que envolve a 
formação de uma nação sob o aspecto da 
intensa miscigenação entre brancos, negros 
e indígenas.
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 CHINUA ACHEBE

A CARIDADE É O ÓPIO DOS   PRIVILEGIADOS
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Vi o Chico umas 
duas ou três 
vezes. Nunca 
chegamos a 
nos falar pes-

soalmente. Nosso relacionamento 
foi sempre impessoal; comunicá-
vamo-nos virtualmente, isto é, via 
internet. Numa comunicação à 
distância, a lonjura nos deixa mais 
afoitos. É verdade. Mesmo assim 
nunca ousei perguntar-lhe se ele 
era ou não marxista. Se eu o tivesse 
feito, posso imaginar que sua res-
posta seria categoricamente nega-
tiva: “não, não sou marxista”; tal 
rotulagem foi recusada pelo próprio 
Marx, que se dizia não marxista. 
“Por razões outras, que não as do 
autor de O Capital, não sou mar-
xista, se isso me impede de pensar 
por conta própria”, diria ele, com 
certeza. 

A convicção sobre a qual está 
ancorada essa assertiva não é um 
ato de adivinhação. Prova de que 
ele responderia como assim adianto, 
encontra-se na crítica que dirigi ao 
seu livro Os Direitos do Antivalor 
(Vozes, 1998). Referindo-se a três 
críticas endereçadas ao seu texto, 
responde, ainda que de forma breve, 
a cada uma delas na introdução do 
livro. Quanto à minha crítica, pri-
meiramente, ele lastima que, ao seu 
modo de ver, “Teixeira critica o uso 
abusivo e incoerente das categorias 

e conceitos de Marx em o Antivalor 
e em A economia política da social-
-democracia”. Esse tipo de crítica, 
disse ele, em seguida, “me parece 
mais exegética, do tipo ‘não foi 
assim que Marx escreveu e pensou’; 
decididamente, não sou marxista 
para manter-me no limites estrei-
tos, ainda que formidavelmente 
amplos, do que Marx pensou”. 
Nesses termos, assevera: “Não sou 
marxista”. Mas, acrescenta que “na 
melhor tradição do próprio Marx, 
ele próprio discípulo de algumas 
das mais importantes vertentes do 
pensamento ocidental, e nas pistas 
de Antonio Negri, num de seus mais 
importantes livros, sou marxista – 
eis o jurássico – para ir ‘au-delà de 
Marx’”. 

Se, inicialmente, Chico afirma 
que não é marxista, agora, desdiz 
o que antes dissera, para então 
proclamar-se como um pensador 
marxista. Estaria ele a zombar da 
crítica que dirigi ao seu trabalho? 
Chico, “meu Xará”, como gostava 
de assim se dirigir a minha pessoa, 
foi um dos intelectuais mais sérios 
e honestos com que tive o prazer de 
dialogar. Porque considerou minha 
crítica meritória, respondeu-me nos 
termos acima expostos. Com efeito, 
quando ele diz que não é marxista, 
na verdade, está criticando um 
tipo de marxismo de cartilha, onde 
todos os pergaminhos da história, 

passada e futura, já estariam deci-
frados, porque os que assim pensam 
acreditam que o capitalismo é ape-
nas um capítulo efêmero na evolu-
ção geral dos povos. 

Eis aí a razão por que Chico 
de Oliveira se diz não marxista, se 
por isso se deve entender que a teo-
ria de Marx é um modelo do qual 
se pode lançar mão para aplicá-lo à 
investigação de qualquer realidade. 
Mas, se por um lado o autor de Ele-
gia para uma Re(li)gião se recusa 

FRANCISCO TEIXEIRA1

seguir Marx ao pé da letra, por 
outro, como já foi aqui adiantado, 
confessa que é marxista, se se enten-
der que o uso que ele faz de O Capi-
tal, em particular, não o impede de 
pensar por conta própria.  

Ora, mas é justamente essa 
exigência que Marx faz a seus lei-
tores. No prefácio da primeira 
edição de O Capital, depois de se 
referir à forma valor como a mais 
difícil de compreensão, afirma que, 
com exceção dessa parte, primeiro 

capítulo, “não se poderá acusar este 
livro de ser de difícil compreensão. 
Pressuponho, naturalmente, leitores 
que queiram aprender algo de novo 
e queiram, portanto, também pen-
sar por conta própria”. 

Mas não é nada fácil fazer uso 
da teoria marxiana, quando se fala 
de dentro de uma região na qual a 
obra de Marx não só chegou muito 
tardiamente, como também suas 
particularidades históricas exigem 
que se repense a obra de Marx, 
a exemplo do que fizera Lênin, 
a quem se deve, segundo assim 
entende Richard Morse (O Espe-
lho de Próspero: cultura e ideias nas 
Américas), a russificação do mar-
xismo, isto é, a nacionalização da 
teoria de Marx à luz das exigências 
históricas postas pela Revolução.  

Não somente Lênin, pois 
outros pensadores, tais como Mari-
átegui, Caio Prado Júnior, Gramsci, 
também se viram obrigados a nacio-
nalizar a teoria de Marx, a fim de 
analisar a realidade de seus respec-
tivos países. Daí a razão por que 
Ricúpero (2000, p. 63) se pergunta 

se o marxismo deve ser 
analisado a partir de certas  
fórmulas  que possuiriam uma 
validade universal, o que o tor-
naria uma espécie de modelo 
aplicável  às condições  as mais 
diversas, ou se, ao contrário, 
só pode  ser entendido  como 

resultado  da adaptação de uma 
teoria a realidades particulares. 

A primeira alternativa, que 
considera o marxismo como uma 
teoria de validade universal, diz 
Ricúpero, sugere que “ser marxista 
no Brasil ou no México não passa-
ria, assim, de acaso, significando 
basicamente o mesmo que ser mar-
xista na  Alemanha ou na França”. 
A teoria se transforma, assim, em 
“algo exterior a realidade”.

A segunda alternativa parece 
a mais acertada. A questão não seria 
mais a de aplicar a teoria à reali-
dade latino-americana, mas, sim, 
de adaptá-la às exigências históri-
co-particulares dessa região. Mas 
isso não resolve de todo a questão. 
E Ricúpero (idem, p. 64) sabe disso:

Essa maneira oposta de 
considerar o problema traz 
consigo, contudo, o risco de 
desqualificar a teoria a tal 
ponto que ela se torna irreco-
nhecível e desnecessária.  Isto 
é, se o marxismo fosse capaz de 
absorver qualquer forma refe-
rente às mais variadas socieda-
des, não mais seria marxismo, 
nem mesmo teoria, mas apenas 
a expressão da realidade quase 
não-mediatizada. Assim, sua 
maneira de abordagem parti-
cular, o que a torna marxista, 
se diluiria no seu objeto.

Eis aí a razão por que não é 

MARXISTA SEM CARTILHA
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nada fácil pensar Marx por conta 
própria no contexto de uma reali-
dade que não seguiu o mesmo per-
curso histórico por que passou a 
evolução do capitalismo na Europa 
Ocidental.  Mariátegui e Caio Prado 
Junior sabiam disso muito bem.

Se, para Caio Prado Jr., a ques-
tão central que se oferece a quem se 
aventura a pensar a realidade brasi-
leira é o problema dos trabalhadores 
rurais, então o ponto de partida da 
análise deve ser buscado na forma 
assumida pelo projeto de coloniza-
ção do Brasil. Noutras palavras, o 
pesquisador deve buscar o sentido 
desse projeto. Em Formação do Bra-
sil Contemporâneo: colônia (1942), 
a preocupação central que move a 
investigação de CPJ é encontrar a 
essência da colonização. “É isso que 
se deve”, esclarece Caio Prado (2007, 
p. 19), 

antes de mais nada, pro-
curar quando se aborda a aná-
lise  da história  de um povo, 
seja aliás qual for o momento  
ou aspecto  dela que interessa, 
porque todos os momentos e 
aspectos não são senão par-
tes, por si só incompletas, de 
um todo  que deve ser sempre  
o objetivo último  do histo-
riador, por mais particula-
rista que seja. Tal indagação 
é tanto  mais importante e 
essencial que é por ela que se 
define, tanto no tempo como 
no espaço, a individualidade 
da parcela da humanidade  
que interessa  ao pesquisador: 
povo, país, nação, sociedade, 
seja qual for  a designação 

apropriada no caso. É somente 
aí que ele encontrará aquela 
unidade que lhe permite des-
tacar uma tal parcela humana 
para estudá-la à parte. 

Para encontrar o sentido 
da colonização é preciso pensar o 
Brasil Colônia como parte de um 
todo; fora da totalidade, a parte (a 
colônia) não passa de um elemento 
disforme e sem vida. Só como 
momento de uma totalidade é que 
se pode encontrar o sentido da colo-
nização que, como obra da expan-
são marítima dos países Europeus, 
aqui, no Brasil, tomou 

o aspecto de uma  vasta 
empresa  comercial, mais com-
pleta que a antiga feitoria, mas 
sempre  o mesmo caráter que 
ela, destinada  a explorar os 
recursos  naturais de um ter-
ritório  virgem  em proveito   
do comércio europeu. É este o 
verdadeiro sentido  da coloni-
zação tropical, de que o Bra-
sil é uma das resultantes; e ele  
explicará os elementos  funda-
mentais, tanto no econômico 
como no social, da formação 
e evolução histórica dos trópi-
cos  americanos (Formação do 
Brasil..., p. 31).  

Esse foi o sentido que assu-
miu a colonização no Brasil: gran-
des unidades de produção voltadas 
para a exploração dos recursos 
naturais, cuja única utilidade seria 
a de servirem de substratos de valo-
res comercializáveis no mercado 
externo. Qualquer outra atividade 
não ligada ao mercado era deixada 
de lado, sem desempenhar papel 

importante dentro da sociedade 
colonial; não passaria de atividade 
marginal.   

Eis aí a razão porque, para o 
autor de Formação Do Brasil Con-
temporâneo, o Brasil colonial só 
ganha sentido se apreendido como 
totalidade. 

A dialética do desenvolvi-
mento capitalista no Brasil

Trinta anos mais tarde, Fran-
cisco de Oliveira  se depara  com 
uma problemática semelhante a 
que teve de enfrentar o autor de 
Formação  do Brasil Contempo-
râneo. Assim como Caio Prado 
parte do sentido da colonização 
do Brasil, para entender sua for-
mação e desenvolvimento econô-
mico, Oliveira se defronta com a 
questão semelhante: encontrar o 
sentido da dialética do desenvol-
vimento brasileiro.  Seu ponto de 
partida são as teorias cepalinas do 
desenvolvimento, que apostaram 
na industrialização como a única 
política capaz de superar o atraso 
das economias latino-americanas. 
Sem negar a importância da indus-
trialização para o desenvolvimento 
das forças produtivas, como assim 
pensavam os teóricos da Cepal, Oli-
veira apreende o desenvolvimento 
pós-30 da economia brasileira como 
uma forma de acumulação de capi-
tal marcada por uma dinâmica em 
que se imbricam, dialeticamente, 
setores modernos e atrasados da 
economia. Noutras palavras, o 
desenvolvimento depende de um 
extenso crescimento de formas de 
acumulação não-capitalistas, ou se 
se preferir, arcaicas. 

Tomando como referência 
os dois grandes clássicos de Fran-
cisco de Oliveira – Crítica à Razão 
Dualista (1972) e Elegia para uma 
Re(li)gião (1977), não há dúvida 
de que ele, nesses dois ensaios, a 
exemplo do que antes fizera Caio 
Prado Junior, busca compreender 
a realidade brasileira a partir da 
reconstrução de seus elementos, 
aparentemente desconexos, e pro-
cura reconstruir sua unidade como 
opostos reflexivos, até alcançar a 
totalidade como síntese do múlti-
plo existente.

Tomando como referência o 
primeiro desses clássicos, Crítica à 
Razão Dualista (CD), a preocupa-
ção central de Oliveira é investigar 
como, a partir dos anos 30 do século 
XX, se instaura um novo padrão 
de acumulação no Brasil, qualita-
tivo e quantitativamente distinto 
do que prevalecera até então. Se se 
quiser, trata-se de um padrão de 
acumulação que inaugura o assim 
chamado nacional-desenvolvi-
mentismo. Mas essa investigação, 
ao mesmo tempo em que recons-
trói o processo de desenvolvimento 
brasileiro, é também um acerto de 
contas com as teorias cepalinas, que 
tinham como principal objetivo a 
construção de uma nação política 
e economicamente independente. 
Para compreender esse padrão de 
desenvolvimento, Oliveira parte de 
seus elementos constitutivos básicos 
e busca encontrar a conexão interna 
entre eles, para desvendar a dialé-
tica de como eles se articulam até se 
constituírem numa totalidade viva. 
É aí que ele se apropria da teoria de 

Marx e a adapta às exigências his-
tórico-particulares da economia 
brasileira.   

Primeiramente, destaca a 
criação do mercado de trabalho 
como o primeiro desses elemen-
tos, que em conexão com os outros 
permitem desvendar a dialética do 
novo modelo de desenvolvimento 
que nasce pós-30. Num país ainda 
com forte ranço de relações escra-
vistas de produção, a regulamenta-
ção legal da relação entre o trabalho 
e o capital é um dos mais impor-
tantes daqueles elementos, senão 
o mais importante deles.  Como 
assim explica Oliveira, as leis tra-
balhistas criadas pelo Estado, até 
então inexistentes, “fazem parte de 
um conjunto de medidas destinadas 
a instaurar um novo modo de acu-
mulação. Para tanto, a população 
em geral, e especialmente a popu-
lação que afluía às cidades, necessi-
tava ser transformada em ‘exército 
de reserva’” (Oliveira, 1987, p. 16). 
Essa conversão se impunha como 
uma necessidade, pois, “de um lado, 
propiciava o horizonte médio para 
o cálculo econômico empresarial, 
liberto do pesadelo de um mercado 
de concorrência perfeita, no qual ele 
devesse competir pelo uso dos fato-
res; de outro, a legislação trabalhista 
igualava reduzindo [...] o preço da 
força de trabalho (ibidem).

Em segundo lugar, mostra 
a importância da intervenção do 
Estado na esfera econômica, seja 
por meio de subsídios, confiscos 
cambiais, investindo na infraestru-
tura, criando empresas estatais etc. 
Finalmente, destaca a importância 

da agricultura, que passa a cumprir 
papel de destaque na formação do 
novo padrão de desenvolvimento. 
De um lado, do setor exportador de 
produtos primários, notadamente o 
café, do qual dependia a criação de 
divisas para a importação de bens 
de capitais para a indústria nas-
cente. Daí a importância de man-
ter ativo esse setor, sem fazer dele 
a unidade central da política eco-
nômica. De outro lado, “por seu 
sub-setor (sic) de produtos desti-
nados ao consumo interno, a agri-
cultura deve suprir as necessidades 
das massas urbanas, de forma a não 
elevar o custo da alimentação prin-
cipalmente  e secundariamente  os 
custos  das matérias-primas, e não 
obstaculizar, portanto, o processo 
de acumulação  urbano-industrial” 
(idem, p. 20). 

Ao desvendar a dialética que 
articula esses elementos como uma 
unidade que dá sustentação ao nas-
cimento do novo modelo de acu-
mulação pós-30, Oliveira desmonta 
a concepção dualista de desenvolvi-
mento defendida pelos teóricos do 
subdesenvolvimento, para quem as 
economias subdesenvolvidas eram 
marcadas pela presença de dois 
setores: um moderno e um outro 
arcaico, atrasado. Essa crítica apa-
rece com mais força, quando ele 
demonstra que o setor moderno e 
o setor atrasado não são simples-
mente dois opostos, sem nenhuma 
relação interna entre eles. Pelo con-
trário, Oliveira mostra que entre 
esses tais opostos há uma relação 
dialética e não de simples oposição.  

Com efeito, para criticar a 
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concepção dual de desenvolvi-
mento, Oliveira se apropria do 
conceito de acumulação primitiva 
de Marx e o adapta à realidade bra-
sileira, para mostrar como os seto-
res moderno e arcaico se articulam 
dialeticamente. Ele afirma que esse 
conceito 

deve ser, para nossos 
fins, redefinido: em primeiro 
lugar, trata-se de um processo 
em que não se expropria a 
propriedade [...] se expropria 
o excedente que se forma pela 
posse transitória da terra. Em 
segundo lugar, a acumulação 
primitiva não se dá apenas 
na gênese do capitalismo: sob 
certas condições especificas, 
principalmente quando esse 
capitalismo cresce por elabo-
ração de periferias, a acumula-
ção primitiva é estrutural e não 
apenas genética (idem, p. 21). 

Longe de constituir um obs-
táculo ao desenvolvimento do setor 
moderno da economia, a agricul-
tura de subsistência desempenha 
função primordial para o cresci-
mento e desenvolvimento do setor 
urbano-industrial da economia. A 
genialidade de Oliveira vai mais 
longe quando ele nega a tese da 
chamada “inchação” do terciário, 
comumente compreendida como 
obstáculo ao desenvolvimento 
industrial.  Para ele, 

a razão básica pela qual  
pode ser negada a negatividade  

do crescimento  dos serviços 
[...] é que a aparência  de incha-
ção  esconde  um mecanismo 
fundamental da acumulação: 
os serviços  realizados à base 
de pura força de trabalho, que 
é remunerada a níveis baixíssi-
mos, transferem, permanente-
mente, para as atividades eco-
nômicas de corte capitalista, 
uma fração de valor, mais-va-
lia em síntese. Não é estranha a 
simbiose entre a moderna agri-
cultura de frutas, hortaliças e 
outros produtos de granja com 
o comércio ambulante? Qual 
o volume de comércio de pro-
dutos industrializados [...] tais 
como lâminas de barbear, pen-
tes, produtos de limpeza, ins-
trumentos de corte, e um sem 
número de pequenos objetos, 
que é realizado pelo comércio 
ambulante [...]? Esses tipos de 
serviços, longe de serem excre-
cências e apenas depósito do 
exército industrial de reserva 
são adequados  para o pro-
cesso  da acumulação global e 
da expansão capitalista, e, por 
seu lado, reforçam a tenência à 
concentração da renda (idem, 
p. 33-34).

Em síntese,

o processo de cresci-
mento  das cidades brasileiras 
[...] não pode ser entendido 

senão dentro de um marco 
teórico onde as necessidades 
da acumulação impõem um 
crescimento dos serviços hori-
zontalizados, cuja forma apa-
rente é o caos das cidades [...]. 
Mesmo uma certa fração da 
acumulação urbana, durante 
um longo período de liquida-
ção  da economia pré-anos 30, 
revela formas do que se pode-
ria chamar, audazmente  de 
acumulação primitiva (idem, 
p. 35). 

Eis aí a crítica que Oliveira 
expõe em sua Crítica da Razão 
Dualista à teoria do desenvolvi-
mentismo. Trata-se de uma crítica 
demolidora, no sentido de que 
o subdesenvolvimento deve ser 
explicado como produto do pró-
prio desenvolvimento capitalista. 
A apropriação dos conceitos que 
ele faz de Marx permite que ele vá 
além deste pensador.  Só assim pôde 
explicar a dialética perversa que dá 
sustentação a uma forma de imbri-
cação entre setores modernos e o 
atrasados da   sociedade brasileira. 

Capitalismo e região
Cinco anos depois de Crítica 

à razão dualista, vem a público Ele-
gia para uma Re(li)gião, que segue 
a mesma filiação teórica da obra 
anterior. Com a diferença de que, 
agora, Oliveira confessa sua rela-
ção com aquele passado que ele 
criticara no clássico de 1972. Na 
edição publicada pelo Boitempo, 

o tom nostálgico do Prefácio deixa 
transparecer a guerra quimérica dos 
tempos em que ele e outros jovens 
se juntaram a Celso Furtado na luta 
pela modernização do Nordeste. 
A SUDENE era o veículo dessa 
modernização. Foi um tempo em 
que os sonhos de um futuro pro-
missor parecia mais aberto e rico 
em possibilidades.

Daí o tom melancólico que 
atravessa Elegia do começo ao fim. 
Na página de abertura da edição da 
Boitempo, Oliveira revela a força do 
sentimento que ainda o prendia ao 
passado.  Saudades? Acredita-se que 
não. Afinal, é com um fragmento 
do soneto de Eugênio Coimbra Jr., 
que ele confessa que a viagem que 
faz ao seu passado é apenas a de um 
“homem velho que se vem rever / 
Na paisagem do tempo de menino/”.

Essa volta ao passado é carre-
gada da emoção e da paixão que o 
acompanharam até o último dia em 
que brigou com a vida, contra um 
presente que parece tomar a forma 
de um deus Moloch ao qual todas as 
esperanças de um mundo diferente 
esfumaça-se, deixando para trás 
aquele mundo em que ele e outros 
companheiros de luta juntaram-se 
a Celso Furtado na construção da 
SUDENE.  Sonho de outrora que 
terminou em tragédia. Por isso, ele 
faz questão de abrir o peito e gritar 
bem alto que 

Elegia para uma re(li)
gião é, sim, um canto de amor: 

principalmente, do novo amor. 
Canta o amor que se foi, pela 
ausência da pessoa amada. 
Canta o amor pelos milhões 
de nordestinos que perece-
ram, vítimas de um sistema de 
opressão e opróbrio, e jogaram 
suas vidas não na inutilidade 
de desafiar Zeus, mas na audá-
cia do desafio; ao agir assim, 
legaram ao futuro aquelas cir-
cunstâncias de que falava Marx 
em O 18 de Brumário; nada, 
nenhum desdobramento do 
nordeste futuro e do Brasil, 
poderá passar por cima desse 
legado [...]. Esta Elegia é, pois, 
o canto de amor da região do 
futuro e essa região é simul-
taneamente todo o Brasil e a 
nova forma de sociedade, isto 
é, a nação socialista (Oliveira, 
2008, p. 130-131). 

Sudene: farsa ou tragédia? 
Melhor que tu, Chico, respondas. 
Seguindo a toada que vinhas a can-
tar, dizes que

muitos dos antigos com-
panheiros das jornadas iniciais 
da SUDENE permanecem no 
Nordeste, e seguem  traba-
lhando na agência de plane-
jamento regional. Este ensaio 
pode parecer-lhes algo que, 
chegando mais de 15 anos 
depois, esteja a dizer-lhes que 
tudo foi inútil, que a SUDENE 
foi uma farsa. Menos pela 
minha direta participação 

naquelas jornadas – pois não 
me considero, hoje, como 
tendo sido farsante então – e 
mais pela minha posição teó-
rica, devo explicar-lhes que a 
SUDENE não foi uma farsa: 
precisamente porque foi um 
embate de raras proporções 
na história nacional, travado 
pelo tipo de forças sociais que 
o travaram, a SUDENE foi 
um empreendimento de uma 
audácia inédita na história 
nacional. Ela anunciava um 
dos dois novos: se os vence-
dores tivessem sido as forças 
populares, o Nordeste e o Bra-
sil de hoje seriam muito dife-
rentes; tendo sido vencedores 
as forças do capitalismo mono-
polista, chamadas a socorrer 
combalidos latifundiários e 
barões do açúcar, essa vitó-
ria também mudou o curso 
da história. A Sudene, na sua 
ambiguidade, anunciava as 
duas possibilidades. Não cabe 
aos que nela continuam traba-
lhando qualquer sentimento de 
culpa, de traição. A velha lição 
volta a dizer, entretanto, que 
a história quando se repete é 
farsa e não tragédia (idem, p. 
131-132).  

A derrota das forças popu-
lares abriu caminho para que o 
planejamento pudesse se apresen-
tar como a solução para os pro-
blemas da região. Daí a criação da 
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SUDENE; cabia a essa instituição 
planejar a alocação dos recursos 
e assim erradicar a pobreza e a 
miséria que avassalava o povo nor-
destino. O Nordeste do Brasil se 
industrializou. O parque industrial 
baiano é responsável pela produção 
de produtos químicos, alimentos, 
bebidas, metalurgia, automóveis, 
combustíveis. No Estado do Ceará, 
destaca-se a produção industrial de 
máquinas, materiais elétricos, teci-
dos, calçados e bolsas, alimentos e 
álcool. A indústria pernambucana 
se desponta na produção de alimen-
tos, metalurgia, produtos quími-
cos, produção de álcool e refino de 
petróleo. As principais áreas indus-
triais do Nordeste se concentram 
em Recife, Salvador e Fortaleza.

Visto da ótica do desenvol-
vimento industrial, o Nordeste 
se modernizou e se transformou 
numa região com uma base produ-
tiva capitalista igual à do centro-sul 
do país. Com efeito, que diferença 
existe entre a Grendene localizada 
na cidade do Crato, por exemplo, e 
a sua matriz que nasceu no Estado 
do Rio Grande do Sul, na cidade 
de Farroupilha (1971)? Por acaso, 
a base produtiva dessas duas uni-
dades de produção não é a mesma? 
Claro que é.

Eis aí o que o planejamento 
realizou no Nordeste: criou uma 
base produtiva na região seme-
lhante a do centro-sul do país.  Mas 
o nordeste da fome e da miséria 
permanece inalterado. E não pode-
ria ser diferente. O planejamento, 

diz Oliveira, “não pode realizar a 
superação da contradição básica 
do sistema de produção capitalista, 
que se instala no coração da pró-
pria mercadoria: a antítese dialética 
entre valor e mais-valia, entre traba-
lho morto e trabalho vivo, trabalho 
pago e trabalho não-pago” (idem, 
p. 140).

Mas por que o planejamento 
é incapaz de superar a pobreza? 
Porque, continua Oliveira, o pla-
nejamento, no sistema capitalista, 
limita-se a apenas 

realocar no início do 
ciclo produtivo os elementos 
da produção capitalista, sua 
possibilidade torna-se perfei-
tamente plausível: em síntese, 
o planejamento num sistema 
capitalista não é mais que a 
forma de racionalização da 
reprodução ampliada do capi-
tal. Pode operar, exatamente 
nesse sentido, na mudança da 
forma da mais-valia que deve 
ser reposta para a continuidade 
do ciclo; para dar um exemplo, 
que cabe como uma luva no 
caso do planejamento regio-
nal para o Nordeste do Brasil, 
desde que foi capaz de transfor-
mar uma parte da mais-valia, 
os impostos,  e fazê-los retor-
nar sob o controle da burgue-
sia  com o capital, o Estado tor-
nou-se  capaz  de operar  uma 
mudança da forma  do exce-
dente que retornou ao processo 
produtivo. Isso, e somente isso, 
é o que o planejamento pode 

fazer num sistema capitalista 
(ibidem). 

Daí a razão por que Oliveira 
se recusasse a compreender a emer-
gência do planejamento  sob “o 
enfoque  dos desequilíbrios regio-
nais”. É dessa perspectiva metodo-
lógica, comenta  Oliveira, que se 
fundamentam os diagnósticos que 
criaram a  SUDENE e 

que continuam a infor-
mar  as políticas  de desenvol-
vimento  regional no Brasil 
e alhures, é tão-somente um 
enfoque  que parte  de uma 
base  estática, tomando como 
dados  uma certa  situação  da 
divisão regional do trabalho 
para  então  desdobrar-se  na 
mediação de desvios, como 
é sobretudo uma abordagem  
que se centra  sobre os resul-
tados dos desenvolvimentos  
diferenciais  inter-regionais e 
não sobre o processo  de cons-
tituição desses diferenciais 
(p.141/42). 

 Para entender como se dá a 
constituição dos diferenciais inter-
-regionais, Oliveira centra sua abor-
dagem do planejamento regional 
“no exame da divisão regional do 
trabalho e nas suas mutações, sob 
o controle hegemônico da produ-
ção capitalista no Brasil”. Essa pers-
pectiva metodológica, diz Oliveira 
(idem, 142), pode 

propiciar o entendimento  da 
natureza  do conflito  que levou à 
criação da SUDENE, pelo exame 
do desenvolvimento  desigual  
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inter-regional, da desigualdade 
de caráter e de ritmos  dos confli-
tos  sociais nas diversas  regiões  
que polarizaram  e expressavam 
as contradições  da expansão capi-
talista  no Brasil, pelo exame dos 
diferenciais  da acumulação  global  
em todo  o país e finalmente  pela 
investigação  do que é uma região 
num contexto nacional  hegemo-
nicamente  controlado pelos seto-
res mais  avançados  da produção 
capitalista”. E conclui afirmando 
que essa abordagem “indica, no 
final, uma redefinição  do próprio  
conceito  de região  num sistema  de 
base  produtiva  capitalista e talvez  
até uma completa desaparição  des-
sas regiões (p. 142).  

Mas, como se dá a criação 
de regiões dentro de um mesmo 
espaço social e econômico? Noutras 
palavras, como Oliveira apreende o 
conceito de região? Concedendo-
-lhe a palavra, ele explica que 

o que preside o processo 
de constituição  das regiões é o 
modo de produção capitalista, 
e, dentro dele,  as regiões são 
apenas espaços socioeconômi-
cos em que uma das formas do 
capital se sobrepõe às demais, 
homogeneizando a região  exa-
tamente  pela sua predominân-
cia  e pela consequente cons-
tituição de classes sociais cuja 
hierarquia e poder  são deter-
minados pelo lugar e forma 
em que são personas do capi-
tal e de sua contradição  básica. 
Enfatiza-se, uma vez mais, que 
uma região assim tende a desa-
parecer [...] na mesma medida 
em que as várias formas do 
capital se fusionam, primeiro 

pela predominância do capi-
tal industrial, depois pela 
fusão entre o capital bancário 
e industrial, dando lugar ao 
capital financeiro, e posterior-
mente, na etapa monopolista 
do capital, pela especial fusão 
entre Estado-Capital (idem, p. 
149/50).

Um exame mais devagar do 
conceito de região aqui exposto 
deixa transparecer que esse con-
ceito tem uma dimensão política, 
que é a presença das classes em luta 
pela preservação dos seus interes-
ses.  “Essa dimensão política”, diz o 
Chico, 

não é uma instância 
separada  da econômica; pelo 
contrário, é ou será da imbri-
cação das duas instâncias que 
poderá  surgir mais  completo 
o conceito que aqui se propõe, 
pelo menos na tradição teórica 
do marxismo. O fechamento 
de uma região pelas suas clas-
ses dominantes requer, exige 
e somente se dá, portanto, 
enquanto essas classes domi-
nantes conseguem reproduzir 
a relação social de dominação, 
ou mais claramente as relações 
de produção. E, nessa reprodu-
ção, obstaculizam e bloqueiam 
a penetração de formas dife-
renciadas de geração do valor e 
de novas relações de produção. 
A abertura da região e a con-
sequente integração nacional, 
no longo caminho até a dis-
solução completa das regiões, 
ocorre quando a relação social 
não pode mais ser reproduzida 
e, por essa impossibilidade, 
percola a perda de hegemonia 

das classes dominantes locais e 
sua substituição por outras, de 
caráter nacional e internacio-
nal” (idem, p. 151-152).  
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O pensamento 
filosófico da 
e c o n o m i a 
política repro-
duz a lógica 

da sociedade capitalista, em que cria 
a percepção de uma coletividade 
permeada pelo conjunto de unidade 
básica como indivíduos autônomos. 
A condição social-política e ética 
dos indivíduos são mediadas por 
um ideal de coletividade, mediados 
pelo Estado capitalista que propicia 
um ambiente de caráter legal para a 
prosperidade econômica e a garan-
tia do pacto social de legitimidade 
da propriedade, da segurança da 
vida e de uma perspectiva de futuro. 
A lógica do raciocínio econômico 
capitalista está vinculado sempre à 
ideia de indivíduo autônomo, em 
que dependendo de suas escolhas, 
esses  indivíduos constroem vín-
culos sociais fundamentais para 
sociedade. Por isso, Francis Green 
comenta que:  

Segue-se daí que qual-
quer crítica ao sistema capi-
talista tem que enfrentar o 
argumento de que o que existe 
atualmente reflete desejos indi-
viduais, o respeito aos quais 
constitui sinal de sociedade 
“livre”. Assim, por exemplo, se 

há ricos e pobres, acontece isso 
porque os primeiros, ou seus 
antepassados, foram pruden-
tes e frugais no passado, o que 
não aconteceu com os pobres. 
(GREEN, p.30)

A objetividade da economia 
política está em garantir o senti-
mento de generalidade, de cole-
tividade expressa pelas vozes de 
indivíduos autônomos que reve-
lam o ideal proprietário capitalista. 
A forma da Economia ortodoxa é 
a troca das mercadorias mediadas 
pelas maneiras de reprodução e 
produção da sociedade capitalista, 
além da centralidade de compre-
ender a sociedade a partir do refe-
rencial de indivíduos autônomos, 
mediados de uma vida cotidiana de 
reprodução e produção de relações 
de trocas que são tomadas decisões, 
pois “embora as decisões sejam, teo-
ricamente, sobre numerosos assun-
tos, assumem todas elas a forma de 
troca, isto é, a decisão de consumir/
produzir/comprar/vender uma 
coisa implica consumir/produzir/
comprar/vender de alguma coisa. 
(HIMMELWEIT,  p. 52) 

A lógica dessas decisões é 
centralizada na reprodução dos 
valores capitalistas, na criação de 

uma unidade abstrata e formal, pois 
as relações sociais são postas numa 
igualdade formal, junto ao para-
digma de que a sociedade capitalista 
é livre, por expressar uma sociedade 
de indivíduos autônomos que pre-
cisam de decisões cotidianas para 
viver, apesar dessas decisões serem 
centralizadas na lógica de produção 
e circulação de mercadoria.

O amadurecimento desse 
postulado teórico da economia 
ortodoxa sobre a indeterminação 
social dos indivíduos autônomos, 
com seus desejos e necessidades, foi 
a construção da ideia primordial de 
torná-los indivíduos consumidores, 
pois, dessa forma se aproximam da 
realidade social capitalista, supe-
rando a indeterminação do con-
ceito de indivíduos autônomos, 
por um processo de identificação 
social real de relações de troca e da 
produção capitalista. Como toda 
atividade econômica tem como 
propósito suprir uma necessidade 
de consumo, implica que a econo-
mia deve observar e avaliar o des-
tino dos recursos de determinadas 
necessidades dos consumidores. 
Portanto, para Simone Mhun, a 
soberania do consumidor redefine 
um conceito circular para economia 
política ortodoxa, pois

 QUEM GANHA COM A CRISE?
PROF. DR URBANO NOJOSA

O conceito do homem 
como consumidor infinito 
era, e é, essencial à produção 
capitalista. Isto porque com a 
propriedade privada dos meios 
de produção, o homem como 
consumidor infinito no pro-
cesso de troca transforma-se 
no homem como apropria-
dor infinito - o capitalista - 
no processo de produção. A 
justificação dessa conclusão, 
baseada na premissa de que as 
necessidades são insaciáveis, 
é inerentemente ideológica e 
o respaldo do status quo na 
sociedade capitalista. (MHUN, 
p. 96) 

O consumidor é aquele que 
observa o mundo como oferta a qual 
existe para suprir sua demanda, em 
que as relações são percebidas como 
(des)prazer, com um processo de 
construção de sentido como agradá-
vel e/ou doloroso. Todas as relações 
tornam-se relações de consumo, 
como: ideologia, mercadorias, pra-
zer, natureza, turismo etc. A oferta é 
o caminho para onde o consumidor 
dirige seu olhar, que sempre será um 
jogo de (in)satisfação. O processo 
de envolvimento com a sociedade 
é fragmentado, pois quem, onde e 

para quem se produziu são ativos 
desconexos quando relacionados 
ao final da linha produtiva-distri-
butiva. Se as mercadorias ofertadas 
nos shoppings foram fabricadas na 
China ou Índia, sob quais práticas 
de trabalho?  Para o filósofo Boris 
Groys:

Antes a produção era 
socializada, e o consumo, indi-
vidual. Hoje o trabalho é extre-
mamente especializado, indivi-
dualizado: ele nos separa das 
massas, sendo que o consumo 
a ela nos une. Assim foi que, 
de lá para cá, a perspectiva do 
consumo se transferiu ao pró-
prio trabalho: o trabalhador 
de hoje se vê como emprega-
dor, ou seja, como consumidor 
de trabalho que se contenta 
quando há trabalho o bastante 
e se entristece quando o tra-
balho rareia. Não é à toa que 
hoje em dia a pessoa é sempre 
confrontada com uma insó-
lita pergunta: seu trabalho lhe 
dá prazer? Ora, o trabalho só 
pode obviamente dar prazer 
se não mais for trabalho, se 
for um bem de consumo entre 
muitos outros. Por isso as atu-
ais ciências humanas e cultu-
rais partem da perspectiva do 

consumidor de modo quase 
automático. Não diferenciam 
mais a arte da natureza, antes 
veem a cultura como segunda 
natureza, que lhes oferece - e 
ao mesmo tempo impinge - 
seus frutos, tal como compu-
tadores, aviões ou celulares. 
Já antes da Segunda Guerra 
Mundial, Ortega y Gasset 
(1883-1955), em sua obra “A 
Rebelião das Massas”, diagnos-
ticara esse desenvolvimento da 
consciência das massas para a 
compreensão da cultura como 
uma segunda natureza. Hoje 
tal compreensão domina não 
somente nossa consciência diá-
ria, mas também nossa teoria 
da cultura. (GROYS )

A economia política conduz 
um esforço teórico que justifique 
a existência da economia capita-
lista como uma sociedade capaz de 
garantir os primados de igualdade, 
liberdade e justiça social. Porém, a 
construção desses ideais é posta em 
suspensão nos momentos de crise 
econômica, em perspectiva ideoló-
gica de justificar a formação social 
capitalista como necessária à orga-
nização da sociedade; porém são 
nos momentos dessas crises que 
precisamos e percebemos por uma 
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compreensão maior sobre a legiti-
midade teórica dos postulados da 
Diante do silêncio dos economistas, 
partidos políticos e governos sobre 
o caráter da crise que afeta a vida 
cotidiana de milhões de pessoas 
no mundo faz-nos com que vol-
temos a perguntar sobre o caráter 
da própria economia, como pode 
uma ciência particular deter tanto 
poder e ao mesmo tempo conseguir 
estabelecer metas, planejamentos e 
diretrizes políticas interferentes na 
vida de milhões de trabalhadores no 
mundo?  

Por isso, quando K. Marx res-
gata essa abordagem histórica sobre 
a economia política, diz que:

A economia política, que 
antes era tratada por financis-
tas, banqueiros e negociantes - 
portanto, em geral, por pessoas 
que tinham diretamente a ver 
com relações econômicas - ou 
por homens de formação uni-
versal, como Hobbes, Locke e 
Hume, para os quais ela signi-
ficava um ramo do saber enci-
clopédico, apenas com os fisio-
cratas elevou-se a uma ciência 
particular e como tal passou a 
ser tratada. Como disciplina 
científica particular, ela aco-
lheu tão amplamente as demais 
relações - políticas, jurídicas 

etc. - que acabou por reduzi-las 
a relações econômicas.  Mas ela 
reservou essa subsunção a si de 
todas as relações apenas para 
um lado dessas relações, a elas 
deixando, quanto ao resto, um 
significado autônomo, fora da 
economia. A completa subsun-
ção de todas as relações exis-
tentes à relação de utilidade, a 
elevação incondicional desta 
relação de utilidade ao patamar 
de conteúdo único de todo o 
resto é algo que encontramos, 
pela primeira vez em Bentham, 
no momento em que a burgue-
sia, depois da Revolução Fran-
cesa e do desenvolvimento da 
grande indústria, não aparece 
mais como uma classe parti-
cular  mas como a classe cuja 
condições são as condições de 
toda a sociedade. (MARX, p, 
398)   

Uma teoria que reproduz a 
forma social da classe burguesa tor-
na-se a concepção científica e ver-
dadeira de pensar a organização da 
sociedade.  Esses valores são ideoló-
gicos de visualizar o mundo, o que 
se torna um problema de modelo 
teórico para analisar a crise, pois 
existe um processo de eternização 
dessa forma social, em que parece 

não existir contradição entre a teo-
ria e o próprio mundo, enfim, tudo 
se torna somente reprodução da 
lógica capitalista de existir. Enfim, a 
sociedade capitalista cria um imagi-
nário ideológico em que as relações 
de produção e forças produtivas não 
possuem contradições, pois tanto o 
capital como o trabalho participam 
de um jogo harmonizado pelo ideal 
utilitarista, Portanto,

O conteúdo econômico 
transformou o utilitarismo, 
pouco a pouco, numa mera 
apologia do existente, na prova 
de que, sob as condições exis-
tentes, as atuais relações entre 
os homens são as mais vantajo-
sas e de maior utilidade geral. 
Tal caráter ele conserva em 
todos os economistas moder-
nos. (MARX, p. 399)   

A lógica predominante da 
teoria neoclássica é que quando 
a política não é capaz de resolver 
o problema e o sistema entra em 
crise, a solução é a lei dos mais for-
tes, ou seja, a “mão invisível” do 
mercado. Essa concepção é predo-
minante como forma de superação 
da crise, capaz de superar qualquer 
possibilidade de derrocada do 
capitalismo.  Esse postulado busca 

legitimidade na história do capita-
lismo que superou tanto a grande 
depressão de 1873-1893, como da 
mesma forma a depressão econô-
mica de 1929-1941.  Na primeira 
crise a Inglaterra assumiu a função 
de recuperar a economia mundial; 
como também os Estados Unidos 
assumiram após a Segunda Guerra 
mundial. A questão comum entre 
essas duas depressões é a concep-
ção de que em momentos de cri-
ses a intervenção do Estado, como 
capitalista coletivo, torna-se o cen-
tro da solução da crise e depressão. 
Porém, nessa crise de 2008, o centro 
do capitalismo não possui um país 
capaz de assumir a vanguarda de 
uma diretriz política e econômica 
de superação da crise. Da mesma 
forma que o dogma da doutrina 
liberal de Estado mínimo não tem 
mais sustentação, principalmente, 
em momentos de crise. Como desde 
1834, os Estados Unidos já tiveram 
mais de 35 ciclos econômicos de cri-
ses, em que ocorreu uma superação 
crescente e com maior magnitude 
nas duas guerras mundiais, implica 
numa normalidade da crise como 
forma da lei dos mais fortes, ou seja, 
a “mão invisível” do mercado. Esse 
dogma faz com que descredencie a 
possibilidade de falência do capita-
lismo a partir de suas crises.

Por sinal, a normatização da 
crise com a teoria dos ciclos econô-
micos. O russo Nikolai Kondratieff, 
expoente dessa teoria dos ciclos, 
que a partir da pesquisa de indica-
dores econômicos (juros, salários, 
comércio, preço, consumo de ener-
gia e crescimento demográfico) da 
França, Inglaterra, Estados Unidos 
e Alemanha durante duas décadas 
formulou a teoria de que a cada 
50 anos fecha-se um ciclo econô-
mico, em que duas atribuições são 
percebidas: grandes investimentos 
em bens de capital, e a retração da 
depreciação dos ativos.

Essa leitura da realidade tem 
um caráter histórico de pensar os 
três ciclos:  a primeira de 1790 a 
1844, a segunda de 1851 a 1890 e a 
terceira de 1896 a 1929. Entretanto, 
o fechamento desses ciclos econô-
micos foram permeados de inova-
ções tecnológicas, elemento con-
tribuinte para a formação da teoria 
econômica de J. Schumpeter, que 
prosseguiu com à análise dos estu-
dos de Kondratieff, pois ratificou o 
caráter das inovações tecnológicas 
na expansão capitalista e foi além, 
em propor um quarto ciclo longo, 
em que as modificações tecnoló-
gicas se rompem com os padrões 
de produtividade capitalista no 
mundo, pois tudo teve início com 

a petroquímica, o motor elétrico, 
a radiofonia, a televisão, a energia 
nuclear, que decorreu numa cone-
xão global do capitalismo partindo 
dos satélites, à microeletrônica, à 
robótica, à fibra óptica até a inter-
net. Ao mesmo tempo em que essas 
inovações tecnológicas foram deci-
sivas para saída da crise de 1973-
1974, conhecida como a crise do 
petróleo, para os Estados Unidos e  
Europa, na criação de uma perspec-
tiva mundial ainda mais polarizado.  
Na coletânea de artigo “Que crise é 
esta?”, Bursztyn identifica algumas 
características para pensar as vanta-
gens competitivas no mundo, pois:

... é a constatação de que 
a saída desta crise deverá carac-
terizar um panorama mundial 
ainda mais polarizado do que 
a atual, com os países pobres 
relativamente mais empobre-
cidos face aos países ricos. E 
isso deve dar-se em grande 
parte porque a tendência que 
se está delineando atualmente 
é a de que uma boa parte das 
atividades que atualmente são 
desempenhadas pelos países 
subdesenvolvidos na econo-
mia mundial (por exemplo: 
indústrias têxteis, de calçados 
ou, uma maneira geral, todas 
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aquelas calcadas em uma 
grande utilização de mão-de-
-obra) começam a ser efetua-
das nos próprios países desen-
volvidos, viabilizadas que são 
pela automação. O domínio de 
novas tecnologias apresenta-se 
como uma variável na redefini-
ção da economia mundial. O 
desenvolvimento das biotec-
nologias deverá inviabilizar 
em grande parte o papel dos 
países pobres que atualmente 
têm suas economias baseadas 
na atividade agropecuária. A 
automação e informatização 
transformam a abundância de 
mão-de-obra barata, que até 
então se constituía em uma 
vantagem comparativa para o 
desenvolvimento industrial do 
Terceiro Mundo em um pro-
blema grave. (BURSZTYN, p. 
19)

Ou quando afirma que:

Enfim, aquilo que pode vir 
a ser uma saída para os países 
ticos tende a acarretar um agrava-
mento do problema de ocupação 
de mão-de-obra nos países pobres 
e de industrialização subordinada 
à hegemonia do mundo desenvol-
vido. Além do desemprego, também 
o endividamento se apresenta como 
evidência mais marcante da crise 
econômica atual. (BURSZTYN, p. 
20)

Diante deste quadro constata-
mos que a saída para crise implica 
em um processo de exclusão 

significativa de parcelas da socie-
dade mundial. A decorrência de 
novas tecnologias, biotecnologia, 
automação industrial, química 
pura e informática foi a ampliação 
da capacidade produtividade, por 
outro lado, podemos afirmar que 
também aumentou o grau de per-
dedores no mundo, com a consoli-
dação do mercado global. As forma-
ções do mercado global para Robert 
Kurz criaram condições absurdas e 
perigosas para o mundo, pois:

A economia das empre-
sas ultrapassa todas as frontei-
ras, mas o Estado permanece 
– de acordo com sua natureza 
– limitado ao território nacio-
nal. O Estado é cada vez menos 
o “capitalista coletivo ideal” 
(Marx), com voz de comando 
ativa sobre o estoque de capital 
nacional. A velha “economia 
política” transformou-se em 
“política econômica”. Quando a 
política deseja impor limites à 
ação desenfreada do mercado, 
as empresas globalizadas logo 
ameaçam com uma “Fuga do 
Egito”. Isso vale também para 
as imposições ecológicas. Pro-
teger os mananciais hídricos? 
Poluição do solo? Que tal repe-
tir tais perguntas no México, 
onde se permite que o gado 
definhe aos montes, sem que 
os políticos deem a mínima 
importância? Depois nós volta-
mos a conversar sobre a ques-
tão dos custos de produção... 
(KURZ

A globalização manifestou 
uma conexão mundial dos capitais 
em que todos os recursos naturais, 
energéticos, culturais e tecnológi-
cos foram submetidos à lógica do 
capital. O capital tornou-se a nova 
divindade do mundo contemporâ-
neo. Para conseguir realizar o grau 
de investimento do capital global é 
necessário transformar as riquezas 
naturais, tecnológicas e culturais 
num amplo e irrestrito mercado 
global, em que tudo virou merca-
doria.  Para Kurz, a consolidação 
da globalização criou uma nova 
agenda mundial: globalização dos 
mercados, do dinheiro, do trabalho.

Mas qual foi, de fato, 
a mudança fundamental? O 
mercado mundial devassou as 
entranhas da economia nacio-
nal e sua língua alcançou, 
por assim dizer, a última das 
aldeias nos confins do mundo. 
Desde o início do século XX, a 
exportação de mercadorias foi 
crescentemente incrementada 
pela exportação do capital. 
A Ford não exportou apenas 
automóveis dos Estados Uni-
dos para a Alemanha, mas 
também construiu, nesse país, 
uma fábrica para o mercado 
alemão. A Volkswagen, por 
sua vez, investiu nos Estados 
Unidos para suprir a demanda 
interna norte-americana. 
Assim, nasceram as empresas 
multinacionais, mas nem por 
isso a coesão das economias 
nacionais foi posta em ques-
tão. Sob a forma do mercado 

de câmbio europeu, o sistema 
de crédito emancipou-se do 
controle exercido pelos ban-
cos nacionais. Isso aconteceu 
apenas com a nova qualidade 
da revolução microeletrô-
nica: agora tanto as transações 
monetárias como mesmo os 
processos de produção mate-
rial podem ser repartidos glo-
balmente. O sistema de crédito 
emancipou-se do controle dos 
bancos emissores nacionais 
na forma dos euromercados 
monetários. Um especula-
dor alemão pode operar com 
dólares no Japão; uma empresa 
japonesa pode tomar emprés-
timos em marcos alemães nos 
Estados Unidos. O mesmo vale 
para a produção: um produto 
vendido por uma empresa 
alemã no mercado alemão 
pode ser elaborado parte na 
Inglaterra e parte no Brasil, 
montado em Hong-Kong e 
expedido do Caribe. (KURZ)

A globalização propiciou 
as condições necessárias de inter-
dependência entre os capitais em 
uma escala mundial, as vincula-
ções entre os capitais reconfiguram 
a percepção territorial, em que as 
fronteiras dos Estados-nações tor-
naram-se anacrônicas à lógica de 
produção, distribuição, circulação 
e reprodução do capital.  A crise 
que teve início nos Estados Unidos 
imediatamente ou simultaneamente 
tornou-se uma crise mundial.  Esse 
fato demonstra que o discurso da 
mídia internacional em tentar isolar 

a crise ao Estados Unidos é comple-
tamente falacioso, pois os reflexos 
da crise, tanto para o capital global 
em que ampliou sua rapinagem 
de aquisição, fusões e compra de 
empresas menores e/ou em difi-
culdade financeira por um lado, e 
por outro, a depreciação da força de 
trabalho e desemprego de trabalha-
dores no mundo.

A economia de guerra foi 
decisiva para manter a liderança 
americana no mundo na segunda 
metade do século 20, que deter-
minou a expansão de uma econo-
mia fundamentada na indústria da 
guerra, pois segundo Hunt,

As forças armadas nor-
te-americanas mobilizaram 14 
milhões de pessoas, que preci-
savam ser armadas, aquartela-
das e alimentadas. Entre 1939 e 
1944, a produção das fábricas, 
minas e indústrias de constru-
ção duplicou; a produtividade 
cresceu 50%. A economia nor-
te-americana produziu 296.000 
aviões, 5.400 navios cargueiros, 
6.500 vasos de guerra, 64.500 
barcaças de desembarque, 
86.000 tanques e 2.500.000 
caminhões. O problema mais 
grave para economia norte-
-americana durante a guerra 
foi a escassez de trabalho, em 
contraste com a taxa de desem-
prego de 19% que subsistiu até 
1939. (HUNT, p. 171)

Ou quando analisa a eficácia 
da política keynesiana afirma que:

Desde a II Guerra Mun-
dial, não se repetiram gran-
des depressões nos Estados 
Unidos. Registraram-se, no 
entanto, cinco recessões (eufe-
mismo empregado moderna-
mente para designar depres-
sões suaves): em 1948-1949, 
com duração de 11 meses; 
1953-1954, com duração de 
13 meses; em 1957-1958, pro-
longando-se por 9 meses; em 
1960-1961, também por 9 
meses; e a recessão de 1967-
1971 que durou dois anos. 
(HUNT. p. 173)

A crise econômica de 2008 
nos Estados Unidos levantou as 
questões teóricas sobre a crise, pois 
na análise neoliberal, a ciência eco-
nômica teria condições de anteci-
par qualquer crise. Portanto, de fato, 
num primeiro momento a crise é 
também uma crise da ciência e da 
teoria clássica, neoclássica e liberal 
de compreender a realidade social.

A sequência de capítulos 
desta pesquisa é pautada por uma 
análise da concepção de Marx no 
livro III do Capital em que almeja

“descobrir e descrever 
as formas concretas oriundas 
do processo de movimento 
do capital, considerando-se 
esse processo como um todo. 
Em seu movimento real, os 
capitais se enfrentam nessas 
formas concretas; em relação 
a elas, as figuras do capital no 
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processo imediato de produção 
e no processo de circulação 
não passam de fases ou esta-
dos particulares.” (MARX, 41)

Esse ponto estratégico de 
conceber o movimento histórico 
do capitalismo como um todo, per-
meados de disputas e concorrências 
entre os próprios capitais, cria as 
condições teóricas para analisar a 
relação entre crescimento econô-
mico e crise do capitalismo. Na 
realidade as crises econômicas são 
decisivas para os saltos de acumula-
ção de capital, em que a crise reor-
dena a concentração do capital. Nos 
últimos dois anos a mídia anuncia 
constantemente as fusões, falências 
e compras das empresas globais. 
Num momento de crise percebe-
mos que as composições orgânicas 
do capital criam vida política para 
poder sobreviver, as diretrizes polí-
ticas fomentadas nesse momento 
vão desde controle do capital finan-
ceiro, aumento do papel do Estado 
na economia (capitalista coletivo), 
estatização, aumento de crédito para 
consumo, etc.

A questão central dessas 
matrizes está em criar condições de 
retornar o crescimento econômico 
com altas taxas de lucros, como se 
o crescimento do capitalismo fosse 
a única saída da crise. Essa argu-
mentação teórica tem como fun-
damento que a crise não é dialética 
ao capital, mas uma anomalia, que 
não faz parte da lógica de produção, 
circulação e reprodução do capital. 
O princípio está em perpetuar o 

capitalismo como forma histórica 
e social. Não compreendem que não 
existe capitalismo sem crise, por-
tanto, suas medidas não irão frear 
a tendência da  queda da  taxa de 
lucro, a concentração e a monopo-
lização da economia mundial. Nesse 
momento de crise, os aspectos ide-
ológicos do capitalismo são intensi-
vamente aflorados, pois as matrizes 
clássicas, neoclássicas, keynesianas 
são apontadas como soluções refor-
mistas para crise, que de fato, são 
discursos ideológicos, pois:

A ideologia, contudo, 
como aliás todas as demais 
formas de controle, assume 
sua maior importância em 
épocas de crise. O conheci-
mento mesmo superficial da 
história econômica ensina-nos 
que o capitalismo vive afligido 
por crises econômicas e isso 
intensifica o conflito de clas-
ses em numerosas esferas da 
sociedade, seja sobre a distri-
buição entre lucros e salários, 
desemprego e serviços sociais, 
seja sobre os direitos políticos 
e legais dos sindicatos. A esta 
altura, os trabalhadores, como 
classe, enfrentam a opção obje-
tiva de derrubar o capitalismo 
ou experimentar as durezas 
e derrotas de suas crises. Por 
um lado, podem recusar-se a 
aceitar a manutenção de um 
sistema de produção e proprie-
dade privada sincronizado com 
o critério da rentabilidade que, 
inevitavelmente, desemboca 
em crises; por outro, podem 

aceitar o ônus do desemprego e 
a luta distributiva mais intensa, 
gerada pela crise, e se recon-
ciliar com mais um ciclo de 
produção capitalista. (FINE, 
p. 143)

Entretanto, a crise possibilita 
a elaboração de um cenário capaz de 
evidenciar as matrizes ideológicas 
legítimas de defesa do capitalismo, 
ao mesmo tempo, nesse momento, 
temos uma crise dos movimentos 
sociais e políticos que se encanta-
ram com o canto da sereia de pro-
jetos reformistas e conciliadores que 
semeiam ilusões de possibilidades 
reformadoras para o capitalismo. 
George Soros comenta:

“O sistema foi tão bem 
sucedido que as pessoas pas-
saram a acreditar naquilo que 
o então presidente Reagan cha-
mava da “mágica dos livres-
-mercados” e que eu chamo 
de fundamentalismo de livre 
mercado. Os fundamentalis-
tas de livre mercado acredi-
tam que os mercados tendem 
a um equilíbrio natural e que 
os interesses de uma sociedade 
serão alcançados se cada indi-
víduo puder buscar livremente 
seus próprios interesses. Essa 
é uma concepção obviamente 
errônea porque foi a interven-
ção nos mercados, não a ação 
livre dos mercados, que evitou 
que os sistemas financeiros 
entrassem em colapso. Não 
obstante o fundamentalismo 
de livre mercado emergiu 

como a ideologia econômica 
dominante na década de 1980, 
quando os mercados financei-
ros começaram a ser globa-
lizados, e os Estados Unidos 
passaram a ter um déficit em 
contracorrente”

Não podemos nos afastar do 
compromisso de abordar a crise 
como uma questão filosófica, pois a 
crise é dialética ao capitalismo. Não 
existe capitalismo sem crise, pois 
trata-se de uma forma de garantir 
a acumulação e concentração de 
capital. Entretanto, o ceifar de vidas 
de milhões de excluídos faz parte 
da matemática financeira da crise. 
A crise é expressão da necropolítica, 
pois o proprio capital, como traba-
lho morto, precisa dessa carnificina  
para garantir a acumulação. Não é 
de se expantar diante da frieza do 
número crescente de mortos com 
a pandemia, em contraposição ao 
processo de acumulação de capi-
tal, pois 42 bilionários se tornaram 
ainda mais prósperos, ao aumen-
tarem suas fortunas em US$ 34 
bilhões durante a pandemia. Isso é 
o equivalente a US$ 16 mil dolares 
por hora. Afinal, quem ganha  ou 
perde com a crise da pandemia?  
Diante desse indicador financeiro, 
à resposta ao falso problema do 
dilema entre economia e vida 
humana já foi resolvido.

PATRIMÔNIO 
DE BILIONÁRIOS 

BRASILEIROS 
CRESCEU  

US$ 34 BILHÕES 
NA PANDEMIA
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ANTÔNIO LUCENA: 
MESTRE DO FOLHETO E DA  

XILOGRAVURA
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Conheci Antônio 
Lucena através 
do poeta corde-
lelista Manoel 
Monteiro. Na 

sua cordelaria encontrei alguns 
folhetos do poeta numa edição da 
Prefeitura de Campina Grande. 
Fiquei encantado por aquelas histó-
rias, pela inventividade, pelo ritmo, 
pelas xilos. Quem me levou à casa 
dele, numa manhã de sábado, foi o 
jovem poeta Astier Basílio. A partir 
daí travamos amizade.    

Conversamos muito, ouvi 
muitas histórias: “Quando cheguei 
em Campina Grande na década de 
1950 tinha cinco, seis vendedores 
de folhetos na feira central. Depois 
foi ficando fraco.” Nunca conseguiu 
viver de folheto. Tinha uma profis-
são, era carpinteiro, o que o levou à 
xilogravura.  Mas a paixão mesmo 
era a Literatura de cordel. Disse-me 
que um dia, numa crise de raiva e 

desespero, destruiu muitas histó-
rias porque não conseguia publi-
car. Não era um declamador, era 
tímido e brabo. Também fizemos 
uma homenagem a ele na UFCG. 
Publicamos o seu O sabiá da pal-
meira, um folheto que acho lindo.

 Depois, fez todas as xilo-
gravuras do livro Pássaros e bichos 
na voz de poetas populares1,  que 
organizei, no qual constam algumas 
de suas sextilhas. Deixou uma cai-
xinha cheia de folhetos ainda não 
publicados. Não encontrei mais 
ninguém de sua família para tentar 
publicar esse material. Mas tenho 
esperança...

 Morreu muito pobre, sem 
aposentadoria, com uma pensão 
(tem um nome específico, que não 
recordo agora) do INSS. Muitos de 
seus folhetos estão à venda na COR-
DELARIA MANUEL MONTEIRO.

 Sua obra tem um viés lúdico, 
brincalhão, articulada a toda uma 

tradição de metamorfose homem 
versus animal, com títulos como: 
O pastor que virou bode, O Jeca 
que casou com um Jega, A moça 
que virou cadela dentre outros que 
vão noutra direção. Gosto muito de 
Popó, o menino órfão que foi enter-
rado vivo.  Lucena falou do amor, 
da traição, da luta pela sobrevivên-
cia, da arrogância humana e tantas 
outras questões, sempre através de 
narrativas. Outro viés de sua produ-
ção são os folhetos de caráter mais 
erótico. Por certo alguns estão guar-
dados naquela caixinha a que nunca 
mais tive acesso.

 Destaco agora dois folhetos 
considero dos melhores. Primeiro, 
O sabiá da palmeira, uma  narra-
tiva de viés lírico, com presença de 
muitos animais, que me encantou 
desde a primeira leitura e que tenho 
sempre levado à sala de aula. E o 
segundo, As proezas de João Grilo 
Neto, obra que se junta a uma 

JOSÉ HÉLDER PINHEIRO ALVES
Prof. de Literatura brasileira- UFCG

grande tópica da literatura de cordel 
e de toda a literatura.

Vamos aos versos dos dois 
folhetos:

1. 

A jandaíra dizia
Ao compadre Mangangá:
“Vamos levar um presente
Do néctar do gravatá
Lá na copa da palmeira
Onde canta o sabiá?”
*** 

O papagaio dizia,
Dum oco de catingueira:
“Eu falo todas as línguas,
Mas digo cada besteira!
Mais antes cantasse igual
O sabiá da palmeira.”
 

2.
“Ser filho de prostituta

Realmente é coisa séria!
- Dizia o João, revoltado,
Quando ouvia uma pilhéria,
Mas dizendo sempre, “ Um 

dia
Eu saio dessa miséria!”
*** 

Com mais de 16 anos,
Sem nenhuma profissão,
João Grilo saiu de casa
Sem rumo e sem direção,
E adentrou-se no mundo,
Pelas brenhas do sertão.
 
Sobre o Sabiá da palmeira, 

escrevi um pequeno artigo mos-
trando tanto a fantasia poética  de 
que lança mão, a partir dos animais, 
quanto as diferentes possibilidades 
de trabalhar o folheto no contexto 
escolar . 

 A obra de Antonio Lucena 
permanece desconhecida, inclusive 

de muitos poetas populares. Mas a 
Cordelaria Manoel Monteiro ainda 
tem à disposição alguns de seus 
folhetos.

1. PINHEIRO, Hélder (org). 
Pássaros e bichos na voz de poetas 
populares. Campina Grande: Baga-
gem, 2004.

2.  ALVES, J. H. Pinheiro. 
Cordel para crianças: aspectos 
temáticos e metodológicos ou um 
sabiá na sala de aula. In: DEBUS, 
Eliane, et. All.(org) Poesia (cabe) 
na escola: por uma educação poé-
tica. Campina Grande: Editora da 
UFCG, 2018.
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A nossa conversa, ima-
ginei, comçaria por 
um problema, uma 
questão, uma inda-
gação: o pensamen-

to crítico é possível na esfera da re-
gulação mercantil da propriedade 
privada?
 Em nossa resposta simples, 
quase pueril, só aparece, para além 
e aquém de qualquer outra, a pa-
lavra não! Mas isso exige explica-
ções, afinal de contas por que não 
pode a cultura do dinheiro e da 
apropriação privada e individua-
lizada do mundo conviver com a 
viva existência da crítica?
 Em princípio porque a crí-
tica não pode ter cercas de nenhu-
ma espécie; não pode ser uma mer-
cadoria; não aceita limites à sua 
mais livre e imaginativa expressão; 
não coaduna com o status quo e 
visa sempre destruir, desconstruir, 
desmantelar as teorias tradicionais 
e propor um projeto mais amplo de 
emancipação humana.
 A transformação da pro-

priedade privada em uma espécie 
de deus no interior de uma cer-
ta teologia do capitalismo, salvo 
engano, começa com Immanuel 
Kant e alcança em Max Weber os 
princípios de uma racionalidade 
socialmente estabelecida a partir 
da indissociabilidade entre tornar-
-se um cidadão esclarecido, agora 
vinculado a um Estado que, por 
intermédio da violência legítima e 
da coerção do consenso cria uma 
regularidade cotidiana.
 Dizendo de outra maneira. 
Para alcançar a humanidade ple-
na, em Kant, deveríamos fazer uso 
da razão que é própria e natural à 
humanidade e, deixando de lado 
crenças em mitos e deuses que nos 
tornavam prisioneiros da nature-
za ou de fenômenos inexplicáveis, 
deveríamos constituir um ser que 
expressasse nossa racionalidade e 
regulasse, por meio de contratos 
sociais ajustados e programados 
por esse novo Ser Sublime, conhe-
cido como Estado. Estado assim es-
crito com E maiúsculo, a exemplo 

do D de Deus. O D de Deus que es-
tava em tudo e em todos os lugares, 
passa a ser na iluminação moderna 
o E do Estado que assume a defini-
ção das nossas mais ínfimas razões 
e práticas sociais, tornando a ética 
pública um bem privado.
 A ética pública como um 
bem privado define as nossas ações 
mais corriqueiras e passa a ser uma 
espécie de “chip” implantado em 
nossa mais íntima consciência e, 
diria até, em nossa inconsciência 
reprimida, aquela que as vezes nos 
assoma como culpa nos pesadelos 
e noites insones.
 A regulação Estado/Mer-
cado diz como devemos obter e 
usar nossos recursos, cuidar do 
nosso corpo, respeitar as cercas 
do latifúndio, venerar as leis cria-
das por lobistas nos Congressos e 
Parlamentos nacionais, denunciar 
saques feitos por famélicos em 
épocas de seca, protege com nossa 
própria vida a propriedade privada 
mesmo quando ela é resultado de 
grilagem que expulsou milhares 

MANOEL FERNANDES DE SOUSA NETO
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

AS RAZÕES PÚBLICAS DA 
EDUCAÇÃO PARA O MUNDO

de povos tradicionais e originários 
de suas terras. Achar que a tortu-
ra, a prisão e a criminalização para 
aqueles que questionam a proprie-
dade privada e seu rosário de ma-
zelas e desigualdades é não só jus-
ta, como desejável.
 A propriedade privada ins-
talada em nossa consciência coti-
diana nos dias de hoje, por exem-
plo, martela, via grandes grupos de 
comunicação que os serviços pri-
vados são infinitamente melhores 
que aqueles oferecidos pela esfera 
pública e isso, pressupõe que, mes-
mo no Estado de Direito defensor e 
garantidor da propriedade privada, 
deixe de assegurar direitos e condi-
ções universais básicas da realiza-
ção  humana, para tornar-se uma 
mercadoria só acessível no merca-
do. Por isso talvez tenhamos passa-
do a negar copos de água mesmo 
para aqueles que morrem de sede 
diante de nós.
 Imaginem então que agora, 
no mundo, caminhamos a passos 
muito largos para que tudo seja 

propriedade privada de meia dú-
zia de grandes corporações. Águas, 
terras, caminhos, corpos, ideias.
 As situações podem ser fa-
cilmente exemplificáveis. As pes-
soas vão ter que pagar pelos pró-
prios genes para ter acesso à cura 
de algumas doenças, doenças mui-
tas que serão criadas por semen-
tes transgênicas estéreis, semen-
tes estéreis manipuladas para não 
permitir aos roceiros dos sertões 
de Guanambi a manutenção de se-
mentes e saberes herdados muitas 
gerações seguidas. Saberes, fazeres 
e sociabilidades que não mais vão 
habitar as Escolas Públicas, já que a 
Escola Pública será gerida por OSs 
(Organizações Sociais), com uso 
de cartilhas produzidas por corpo-
rações e grandes editoras como a 
Elsevier e com currículos definidos 
e implantados por fundações como 
o Instituto Ayrton Senna a partir 
de parâmetros propostos pelo Ban-
co Mundial.
 O problema da Escola Pú-
blica, em específico, é nos deparar-

mos com uma contradição funda-
mental. Qual? A Escola Pública e 
sua educação universal foi estabe-
lecida pelo Estado Nacional para 
criar cidadãos e neles infundir uma 
identidade de nação, prepará-los 
para a disciplina do trabalho e en-
siná-los a defender esta sociedade 
capitalista fundada na propriedade 
privada. E agora? Agora o Estado 
deve tornar, mesmo a Escola, um 
nicho de mercado e adequar toda a 
formação ao sentido individual do 
fetiche da mercadoria, com um re-
cado claro, não se deve oferecer aos 
filhos dos trabalhadores o pleno 
desenvolvimento das suas potên-
cias humanas, mas tão somente sua 
inserção no mundo da proprieda-
de privada como coisas para serem 
compradas por possuir algumas 
habilidades e competências.
 A inflexão a realizar nes-
se contexto é a seguinte: a Escola 
Pública precisa ser nossa. Tanto 
mais nossa quanto formos capa-
zes de defender alguns princípios 
fundamentais que visem garantir 
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uma educação para emancipação 
da humanidade, a plena realização 
humana.
 A primeira tarefa então, 
historicamente, é garantir que a 
Escola Pública seja gerida por uma 
concepção pública e não privada 
de educação e que exista como ló-
cus de uma sociabilidade avessa à 
educação como mercadoria e, logo, 
acessível à todos e desenvolvedora 
das potencialidades humanas em 
sua plenitude. É preciso, por esse 
motivo, combater a lógica quanti-
ficadora que transforma em núme-
ros todas as finalidades escolares 
e reduz estudantes à contabilida-
des cruéis e desumanizantes, para 
tornar pessoas potencialmente 
críticas, gente de verdade, em anal-
fabetos funcionais facilmente ma-
nipuláveis, Pinóquios incapazes de 
aprender a ler.
 Outra tarefa fundamental 
da Escola Pública é garantir o con-
vívio da diferença, possibilitando 
uma educação que coloque face a 
face, no cotidiano, gente de todas 
as origens, credos, culturas, etnias, 
orientações sexuais. A educação 
não pode acontecer plenamente 
se pensada como os condomínios 
fechados, onde só os iguais e que 
se pensam melhores podem convi-
ver entre si, negando ruas e praças, 
demonizando o convívio público. 
A Escola Pública precisa ser como 
a rua e a praça, espaço de trânsito 
e convívio de todas as distinções, 

capaz de engravidar a tolerância, 
o respeito, a solidariedade, o con-
flito, o debate, a ágora. Talvez por 
isso as escolas privadas se pareçam, 
cada vez mais com condomínios 
fechados e shopping. A Escola Pú-
blica não pode ser um shopping, 
um banco, um condomínio fecha-
do, um latifúndio monocultor de 
ideias.
 A Escola Pública deve con-
tinuar a formação de trabalhadores 
intelectuais críticos, professoras e 
professores capazes de criar e re-
criar coletivamente a docência, 
intelectuais que façam e pensem 
coisas impensáveis nas cartilhas e 
livros didáticos das grandes edito-
ras. Insurretos que expressem seu 
pensamento na sala de aula, nas re-
uniões pedagógicas, nos encontros 
de formação continuada, nas ruas 
e nas praças. A Escola Pública pre-
cisa existir como garantia de que 
os professores e professoras podem 
explicitar suas posições, expressar 
sua opinião, tomar parte do mun-
do e no mundo. A Escola Pública 
necessita existir como o lugar que 
repudia, um dia após o outro, im-
posição de qualquer pensamento 
único.
 A Escola Pública precisa 
ainda ser o lugar em que os Estu-
dantes educam de forma perma-
nente seus educadores. O lugar de 
diálogo tão tenso quanto profundo 
das coisas do nosso tempo. É do 
currículo da Escola Pública esta 

tensão entre aprendizados múlti-
plos que baralham conteúdos aca-
dêmicos com o pixo; as fórmulas 
matemáticas com o Rap; a lingua-
gem materna com os modos di-
versos de dizer que não permitem 
qualquer deslinguajamento.
 É por estas questões e vá-
rias outras que a defesa da Escola 
Pública, contraditoriamente, deve 
ensejar o fim de um Estado que 
protege e mantém a propriedade 
privada como fundamento de so-
ciabilidade. Ao mesmo tempo, a 
Escola Pública precisa ser parte de 
um certo Estado de Direito, a par-
tir de onde se luta por mais direitos 
ainda, até o dia em que o direito 
como norma de sociabilidade do 
mercado possa também desapare-
cer de vez.
 A Escola Pública precisa 
existir para que se roa, por den-
tro dela, as entranhas do Estado 
que a criou, mas é necessário que 
ela exista até o dia em que a crítica 
possa desmontar a lógica fetichiza-
da da propriedade privada. Como 
este dia ainda está longe, penso que 
não podemos abrir mão do sentido 
público de educação que passeia 
pelas nossas escolas e sistema de 
ensino.
 Professoras, Professores, 
tomemos partido pelo sentido pú-
blico de educação do mundo e da 
humanidade.
 
 

HELDER
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‘OLHO ABERTO, 
OUVIDO ATENTO E

 A CABEÇA NO LUGAR’... 
SERGIO RICARDO
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Ho j e  t e m o s 
q u e  l e m -
brar Arlindo 
Machado, o 
que foi e con-

tinuará sendo nas cintilações que 
deixou para o futuro, aquilo que 
Peirce chamou de imortalidade sim-
bólica. Conheci Arlindo Machado 
na República das Letras, um texto 
dele que chegou a mim, quando 
escrevia meu primeiro livro, 1979, 
publicado em 1980. O artigo me 
inebriou, poucas vezes havia lido 
algo tão preciosamente perfeito, 
nas ideias e na escrita primorosa, 
palavras justas, sintaxe harmo-
niosa, originalidade impecável de 
pensamento vivo, muito vivo, alerta, 
sintonizado e jovem, uma mistura 
rara entre o amadurecimento e a 
jovialidade das ideias. De fato, o 
texto a tal ponto me arrebatou que 
o cotejei com passagens de Heideg-
ger, Arlindo e Heidegger na mesma 
estatura. Na época não tínhamos o 
Google. Imaginei que fosse algum 
professor carioca com conheci-
mentos já sedimentados pela meia 
idade. Ficou na memória.

Em 1981, ao entrar para dar 
minha primeira aula do semestre no 
programa de Comunicação e Semi-
ótica da Pucsp, ao fazer a chamada, 
entre os primeiros nomes, estava 
Arlindo Machado. Levantei os olhos 
do papel para a sala e lá se apresen-
tava uma figura de aparência muito 
jovem. Não hesitei e com incredu-
lidade perguntei: -- você é o autor 
do texto “O corpo bem temperado”? 

PARA ARLINDO MACHADO
LUCIA SANTAELLA1

–Sim. Eu também ainda jovem, ape-
nas cinco anos mais do que ele, a 
resposta fez meu coração palpitar de 
orgulho. Aquele autor tanto admi-
rado seria meu aluno. Começou aí 
uma história de respeito mútuo. Ele 
conhecia e praticava como ninguém 
a ética do intelecto. Discreto na pre-
sença, mas gigante no pensamento.

Escolheu-me como orienta-
dora do mestrado, mais um ponto 
em um nó de alianças. Quando 
me entregou o texto do mestrado, 
A ilusão especular, mal podia crer 
na qualidade do que ali se apre-
sentava. Arlindo não dava voltas 
ao léu. Tanto os trabalhos de final 
de disciplina quanto sua disserta-
ção eram entregues na forma final 
com que sua segura autonomia lhe 
provia. De fato, era tal a excelên-
cia e originalidade de sua incursão 
no campo da fotografia que pus 
na cabeça que esse trabalho deve-
ria ir para doutorado direto. Lutei, 
nas vestes de guerrilheira, contra o 
touro cego da burocracia, mas saí 
vencida. Ao mesmo tempo, também 
pretendia levar ao doutorado direto, 
seu colega, igualmente brilhante, 
Julio Plaza, com sua dissertação 
sobre Videografia em videotexto. 
Batalha duplamente perdida. Mas 
a máquina da inteligência não pode 
parar. Defenderam imediatamente 
seus mestrados e, com apenas dois 
anos de intervalo, em 1987, ambos 
defenderam seus doutorados, prova 
maior de que o talento é mais 
forte que a burocracia incapaz de 
enxergar o valor do mérito. Disso 

tudo, no que diz respeito a mim, 
ficou o orgulho de ter esses dois 
grandes nomes no meu currículo 
como orientandos de mestrado e 
doutorado. 

A história do doutorado de 
Arlindo é muito curiosa. Enquanto 
Plaza pesquisava sobre aquela que 
seria sua obra prima, Tradução 
Intersemiótica, Arlindo estava pes-
quisando a enunciação no cinema. 
Já havia me entregue um capítulo 
em que discutia a metáfora da 
caverna de Platão, luminosa dis-
cussão, mas, um dia, en passant, 
me disse: -- Tenho um livro pronto 
sobre A arte do vídeo. ---Pronto? 
Preciso ler. Poucos dias depois, 
encontrei-o para dizer que aquele 
já era seu doutorado. Ele hesitou, 
pois tinha em mente que se tra-
tava de um tema muito novo e que 
havia riscos pela falta de sedimen-
tação. Insisti: É para já, tem que ser 
defendido imediatamente, o novo 
tem que emergir. 

A partir daí sua carreira de 
especialista em audiovisual des-
lanchou. Reconhecido entre os 
primeiros na área por toda a Amé-
rica Latina, Espanha, com outras 
repercussões internacionais. Seu 
livro Máquina e imaginário, é 
absolutamente pioneiro na dis-
cussão das entranhas das ima-
gens infográficas. Por essa época, 
nossos papeis inverteram-se e ele 
passou a ser meu mestre. Quantas 
vezes, pegava o telefone em tardes 
de sábado e domingo para tirar 
dúvidas sobre minha pesquisa em 

imagens pós-fotográficas, dúvidas 
que eram por ele pacientemente 
sanadas. A saudade desses anos 
faz doer. Começamos juntos a usar 
o computador para escrever, nos 
idos de 1988. Ele já havia tomado a 
dianteira em 1987. Tive treinamen-
tos com ele em sua casa, também 
em finais de semana. Organizamos 
juntos um curso, ainda em 1988, de 
computação gráfica. Quanto devo a 
ele pelo compartilhamento aberto 
das luzes de sua inteligência! Não 
canso de repetir que jamais, em 
toda a minha experiência de leitu-
ras, consegui encontrar, entre todos 
os autores de escrita admirável, algo 
similar à perfeição da cadência e 
da junção indissociável da forma 
abraçada ao querer dizer que se 
manifesta na escrita de Arlindo. 
Sua obra multiplicou-se em muitos 
outros títulos, todos eles de absoluta 
pertinência no tempo e no espaço, 
sem que a excelência tenha jamais 
cedido. 

Fomos muito amigos, próxi-
mos no compartilhamento de um 
mesmo timbre de ideias e de jul-
gamentos, adivinhávamos os pen-
samentos e sensibilidade um do 
outro, uma forma de sintonia que 
só o mistério das afinidades eletivas 
poderia ancorar. Tenho um álbum 
de fotos com que ele, excelente 
fotógrafo, insistiu em me capturar. 
Depois de 19 anos, a selva, em que 
a vida acadêmica pode se transfor-
mar, nos afastou. Depois disso, pas-
saram-se 21 anos. Embora nos vís-
semos com muita frequência, pouco 
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nos falávamos. O tempo passou, os 
anos foram levando as mágoas para 
o poço insondável do esquecimento. 
Mas o cultivo da admiração pela 
obra de Arlindo Machado continua 
vivo e sempre crescente. 

Se este texto estivesse escrito 
em papel e tinta, o leitor certamente 
nele veria as manchas de lágrimas 
que a nostalgia, a saudade, a potên-
cia do afeto interrompida, uma vida 
valiosa que se vai escurecem nossa 
alma neste triste entardecer de um 
domingo deste mês em que Arlindo 
Machado nasceu.
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A afirmação de 
que se goza de 
direitos pres-
supõe aquela 
de que hajam 

direitos em sentido subjetivo, ou 
seja, de que se conceba como assu-
jeitados ao direito, agora em sen-
tido objetivo, aqueles que somos os 
seus destinatários. Nesse processo 
de subjetivação e correspondente 
introspecção já se encontra assente 
o débito para com o cristianismo, já 
pela noção mesma que nele é central 
de ressurreição. Sobre o significado 
e a importância dessa ressurreição, 
tão decididamente apregoada por 
São Paulo, vale lembrar o quanto 
a respeito escreve Alain Badiou, 
em seu livro sobre ele, no sentido 
de que se trata de uma re-subjeti-
vação absolutamente revolucioná-
ria, ao propor a liberação de qual-
quer sujeição que não seja a Deus 
e a seu Filho, através deste Filho; 
logo, entenda-se a servidão como 
devida a nenhum outro que não 
a Jesus, que ao retornar porá fim 
a toda ordem jurídica, romana ou 
judaica, revelando-as como ilusó-
rias, ficcionais que são, sendo a pro-
posta paulina que enquanto isso não 
ocorra, hajamos “como se”, pros ti, 
acreditássemos em suas imposições, 
submetendo-nos a elas apenas exte-
riormente, quando interiormente 
delas já estamos livres. 

  Uma tal compreensão da 
teologia paulina como revolucio-
nária vai em sentido inverso ao da 
vulgata protestante, sendo promo-
vida de último por autores como 
o referido Badiou, seu grande 

admirador Slavoj Žižek, ou tam-
bém Giorgio Agamben. E ela, vale 
lembrar, encontra-se em débito 
com Jacob Taubes e Erik Peterson, 
bem como, por vias transversas, ou 
inversas, com o jurista “terrível” 
com quem ambos polemizaram, 
Carl Schmitt. S. Paulo teria então 
descoberto um método de dissol-
ver a “lei antiga” por meio de uma 
“política da verdade” que se põe 
a si mesma, fazendo da morte de 
Jesus, que para um romano seria 
banal, o “evento de Cristo”, o tor-
nar-se homem de Deus, para toda 
a humanidade, justo quando entre 
os romanos um homem se afirmava 
como Deus, Augusto, César, a ser 
cultuado como as famílias cultua-
vam suas divindades particulares, 
formando assim uma espécie de 
família entre os dissolutos roma-
nos da decadente República sob as 
ordens de um imperador. 

  Mas a “verdade” por Paulo 
mesmo qualificada como “escân-
dalo”, por paradoxal, seria sem fun-
damento, não teria nada a ver com 
regularidades, condições e desen-
volvimentos sociais? Mais plausível 
é pensar que também Paulo foi, em 
sua época, condicionado social-
mente, e não o inventor de uma 
política autopoiética da verdade, 
que com o prolongar-se do “tempo 
da espera” veio a constituir a men-
talidade e a institucionalidade do 
Ocidente. 

 O non liquet em que 
resultou o julgamento de Paulo 
em Roma, bem característico do 
estado de exceção que era o Impé-
rio Romano, sacramentado pelo 

incêndio da cidade provocado pelo 
Imperador, Nero, sendo por ele 
responsabilizados os seguidores de 
Paulo, desaparecido no incêndio, 
daí resultando o terrível martírio 
de muitos deles no Circo, enfren-
tado com uma postura tão digna 
que ao que tudo indica provocou 
muitas conversões entre os san-
guinários expectadores: tudo isso 
viria a demonstrar, mais uma vez, 
o caráter tortuoso e torturante do 
caminho que a verdade há de per-
correr para prevalecer entre os deli-
rantes humanos? O próprio Deus 
feito homem não teve de percorrê-
-lo, na via crucis, cumprindo pena 
por crime político-religioso? Mas 
tendo nascido “por obra e graça 
do Espírito Santo”, por Ele também 
foi resgatado da morte, já que com 
Ele viveu e, vivendo movido por 
Ele como também fazendo viver – 
está certo, neste sentido, adotar o 
filioque, como em 2014 se tornou 
milenar, na missa romana. Mostrou, 
assim, o quanto de mal pode haver 
no que julgamos ser bom, e nesse 
ato mesmo de julgar, como demons-
traria o confronto final com Pilatos, 
objeto da obra de último publicada 
por Agamben. A verdade, portanto, 
não pode faltar ao direito, mesmo se 
ela é impossível de ser descoberta, 
ficando ambos dependentes de deci-
sões, pois do que se trata é de, por 
ele, institui-la, instituindo, ou seja, 
como insiste Pierre Legendre, ao 
seguidamente referir o adágio latino 
vitam instituere2, propriamente ini-
ciando uma vida verdadeiramente 
humana, logo, que não seja mera 
vida, vida nua, nos termos tomados 

de empréstimo por Agamben àque-
les empregados por Heidegger em 
seu seminário juvenil sobre Paulo, 
faktisches Leben, vida como mero 
fato, da qual não se faz biografia e, 
logo, tampouco tanatografia, mas 
sim, meramente, “zoografia”. E o 
bíos que se grafa, como tudo o que 
é originariamente humano, é feito 
impulsionado pelo desejo, em chave 
ficcional.

  Importa, então, efetiva-
mente, verificar os modos de sub-
jetivação produzidos na matriz oci-
dental, entendida como resultante 
da convergência entre a teologia 
cristã, de origem hebraica, mas 
desenvolvida sob a influência cul-
tural grega e da política imperial 
romana, tendo em Paulo a figura 
decisiva, axial, em torno de quem 
esse desenvolvimento se dará. Ora, 
as Cartas de Paulo e a reação a elas 
que seriam os Evangelhos são docu-
mentos de natureza bem diversas, 
espelhando tal diversidade, pode-
mos supor, as diferenças entre os 
Apóstolos que foram enviados para 
pregar o evangelho entre os judeus 
pelo próprio Jesus, quando vivo, 
tendo por sua própria iniciativa 
redigido Sua biografia, e o Após-
tolo que se converteu em mensa-
geiro para toda a humanidade, após 
o contato com o Cristo ressureto, 
mostrando maior interesse por sua 
tanatografia, donde a ênfase que 
dará ao “escândalo da cruz”.

 A linguagem empregada 
nas epístolas paulinas é eivada de 
termos de origem jurídica, que ali 
ganha significado teológico, sem 
deixar de ressoar conotações novas 

também para o direito. Assim, 
quando na Carta aos Romanos 
(13:10), resumindo o que se encon-
tra amplamente desenvolvido, na 
Carta aos Gálatas, o amor é dito ser 
o cumprimento pleno da lei e que 
não se fará mal ao próximo apenas 
por dever evitá-lo, por estar pres-
crito, mas sim por amá-lo, é porque 
na prescrição e correspondente san-
ção vem prevista também a trans-
gressão, donde ser pela lei que se 
conhece o pecado, de acordo com 
a célebre passagem desta mesma 
carta (7:7). A proibição direciona o 
desejo que de outro modo serviria 
à vida, ao espírito (pneuma), e não 
à morte, à “carne”, em que estamos, 
mas não somos. Daí, como explica 
Taubes em sua obra sobre a teolo-
gia política de São Paulo, o que este 
propõe é que se obedeça à fé, e não 
à lei pura e simplesmente, pois não 
há garantia alguma que mesmo em 
se justificando racionalmente tal 
obediência, por um raciocínio em 
que se proceda a subsunção lógica 
da conduta ao que vem prescrito na 
norma, deixe da haver uma trans-
gressão de seu sentido espiritual. E 
esta fé, fides, para um romano, era 
o signo jurídico de uma relação de 
submissão, de servidão – a Deus, no 
caso, entendido trinitariamente. A 
hipótese que aqui se suscita, no con-
texto de um esquematismo teorético 
representado pela figura geométrica 
do poliedro, a seguir apresentado, é 
a de que um tal deslocamento ope-
rado do âmbito jurídico-político 
para aquele teológico-religioso veio 
a ser preparado por outros, de natu-
reza diversa, sendo aqui tematizado 

aquele oriundo da esfera ficcional, 
mais precisamente poética, com 
referência a um campo da vida 
humana habitado pelo desejo, em 
busca do que se expressa por termo 
também de origem jurídica, o gozo, 
a saber, o campo da relação erótica.

 Eis que se pode represen-
tar, resumindo, o quanto se tem 
aqui em mente com um poliedro3, 
numa figura geométrica composta 
por polígonos em seus vértices, tra-
çado com triângulos nesses vértices, 
a título de exemplo. Em um dos vér-
tices temos o direito, formando um 
triângulo com a política e a econo-
mia, tendo como conteúdo o poder. 
Em outro vértice temos a religião, 
formando triângulo com a magia e 
a mística, em torno da crença. Um 
terceiro vértice seria o da criação, 
formando-se um triângulo com a 
literatura, artes cênicas e plásticas. 
Um quarto seria o do desejo ou 
gozo, conteúdo de um triângulo 
em que se teria a erótica, a festa e a 
humorística. Ao centro desta qua-
dratura tem-se o vértice do saber, 
em que filosofia, ciência e técnica 
formam o triângulo em torno. Os 
triângulos todos estão ligados e 
entre eles flui, como através de vasos 
comunicantes, a seiva neles contida, 
seus valores, os valores, que por este 
fluxo se revigoram, transmutando-
-se uns em e por outros, sendo o 
impulso dado pelo desejo, em busca 
de gozo, fruição, polimorficamente. 
É que no poder há saber, e vice-
-versa, como bem sabemos, mas há 
também gosto neste saber, como 
no poder – aliás, saber e sabor são 
sinônimos -, gosto que nos remete 
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à arte, dimensão criativa que se 
há de ter para produzir o saber e 
com ele o poder, nos quais se há de 
crer, imaginando, criativamente, 
o que assim se vai fazer, obter, e 
por aí vai. Os polígonos, então, se 
mostram dotados de propriedades 
hologramáticas.

 Dado este contexto, inicie-
mos então a abordagem do tema 
proposto, lembrando que Propércio 
viveu entre 54 e 15 a.C., em Roma, 
portanto nos finais da República 
e começo do Império, tempos de 
Augusto e de Mecenas, que para 
promover a glória do Imperador 
financiava artistas, Propércio inclu-
ído, o qual teve como contemporâ-
neos Catulo (87 – 57 a.C.), Horácio 
(65 – 8 a.C.), Ovídio (43 a.C. – 18 
d.C.), Tibulo (54 – 19 a.C.) e Virgí-
lio (70 – 19 a.C.), poetas do amor, 
que tomavam como modelos os 
antecessores gregos, entre os quais 
se praticava esta forma específica a 
ele dedicado, que é a elegia, a qual 
tinha como patronesse Safo de 
Lesbos e como patrono Calímaco4.  
Mais em alguns deles, como Oví-
dio, Tibulo e Propércio, se afirmava 
uma vida dedicada ao amor erótico, 
e não importa tanto se com isso 
refletiam já práticas disseminadas 
na sociedade ou se as propunham, 
mas o fato é que Augusto a partir de 
certo momento começa a promul-
gar leis moralizadoras, como a Lex 
Iulia de adulteriis coercendis (em 
18 a.C.), proibindo o adultério, o 
que teria causado grande revolta ao 
primeiro dos poetas que vimos de 
referir, Ovídio, o qual vem a sofrer 

a pena de degredo, e pode ter sido 
a causa do arrefecimento do ardor 
poético de Propércio, como se nota 
em sua produção derradeira. Ora, 
proibir o adultério era como proi-
bir o próprio amor, visto que por 
definição ele então estava excluído 
da relação conjugal, constituída 
no triângulo formado pelo direito 
com a economia e a política, onde 
se encontrava segregada – o que nos 
indica o quanto já se pode ali colher 
da mentalidade moderna, ocidental, 
isolando uns dos outros os diver-
sos aspectos da vida humana. Tais 
proibições, ao que parece, como soe 
acontecer, ao afrontarem tão direta-
mente o desejo, resultaram antes em 
reforço da licenciosidade, intensifi-
cada no Império, como uma espécie 
de corolário da Pax Augusta5.

  Propércio vai então promo-
ver uma intensificação e direciona-
mento do desejo propugnando em 
sua poética o servitium amoris, 
a escravidão do amor, firmando 
um pacto (foedus) pelo qual dá 
sentido a sua vida ao entregar sua 
fidelidade à sua musa, Cíntia, sendo 
que fidelidade era algo próprio do 
contrato conjugal, expressão da 
submissão econômica, jurídica 
e política da esposa ao cônjuge 
varão, a quem ela devia este tipo 
de fidelidade, que não é de natu-
reza propriamente sexual e, muito 
menos, afetiva, amorosa, excluído 
que estava tal sentimento para com 
e por parte de quem era antes um 
objeto na relação conjugal. O poeta 
erige assim sua amada na condição 
de domina, que não é mollis, “doce 

e suave”, apesar de ser mulher, mas 
sim dura, “cruel e inclemente”6, 
voluntariosa, mas conquistável, 
por meio de uma militância poé-
tica, subvertendo assim, completa-
mente, o ideal político e a prática 
jurídica dos romanos. Rompe, aí, 
radicalmente, com distinções esta-
belecidas, sobre a posição e função 
de um romano, paterfamilias, cida-
dão, livre, empenhado nos negócios 
privados e públicos acima de tudo, 
em busca de fama e riqueza, pois 
favorece a vida inerte, de otium para 
se dedicar aos anti-negócios da poe-
sia e do amor. E isso se sujeitando a 
uma mulher, que ela sim era livre, 
apesar de eventualmente casada ou 
de status inferior, adotando para 
si uma capitis deminutio mais que 
máxima – pois o escravo o era de 
um senhor, não de uma senhora -, 
para assim descobrir o gozo de ser 
sujeito, mutável, gozando do e com 
direito, ao parodiá-lo, adotando as 
leis do amor ditadas pelo “direito” 
da amada. Propércio assume e 
sustenta sua posição ante os que o 
censuram e acusam de ser covarde 
na décima primeira elegia do seu 
terceiro livro, que se inicia com os 
seguintes versos7:

Quid mirare, meam si 
versat femina vitam

et trahit addictum sub 
sua iura virem, (...)

O que estão olhando, surpresos, 
por uma mulher ter me transfor-
mado a vida

e conduz “sob vara” com 
seu direito a um homem, (...).

   Já na sétima elegia do seu 
Propertius, Florence 
Plut. 36, 49
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segundo livro se refere Propércio 
a uma lei de Augusto que obrigava 
os jovens romanos a se casarem:

Gauisa es certe sublatam, 
Cynthia, legem

qua quondam edicta fle-
mus uterque diu,

ni nos divideret: quam-
vis diducere amantis

non queat invictos Iup-
piter ipse duos.

Alegria, gozo, “gaudium”, diz o 
poema, acomete Cíntia, como a ele, 
pela revogação da lei, cuja promul-
gação antes os fez chorar, por lhes 
ameaçar com a separação, quando 
nem o próprio Júpiter poderia ope-
rar tal separação, para desgosto dos 
amantes.  Evidencia-se aqui crítica 
à arbitrariedade do poder imperial, 
arvorando-se superior ao próprio 
Deus maior. E segue o poema:

 “at magnus Caesar”. 
sed magnus Caesar in armis:

 devictae gentes nil 
in amore valent.

 Nam citius paterer 
caput hoc discedere collo

 quam possem nup-
tae perdere more faces,

 aut ego trasirem tua 
lumina clausa maritus,

 respiciens udis pro-
dita luminibus.8

César, então, é grande, mas 
é grande por força das armas, com 

as quais submete nações, mas isso 
nada vale no amor, e o poeta se diz 
pronto a ter a cabeça cortada, se 
tivesse de perder o seu fogo amo-
roso para se render a uma esposa, 
sendo forçado a passar diante da 
porta da amada com os olhos úmi-
dos de lágrimas, por ser o marido 
de outra.  Na estrofe seguinte, se 
diz disposto a se recusar a fornecer 
filhos para os triunfos marciais da 
pátria, preferindo ser ele o soldado 
no acampamento da amada, indo 
para a guerra somente se a levasse 
consigo, pois a glória que busca é a 
de ser dela o maior amante. E fina-
liza com os seguintes versos: 

tu mihi sola places: pla-
ceam tibi, Cynthia, solus:

hic erit et patrio nomine 
pluris amor.

Só gosto de ti e só tu me 
dás prazer, Cíntia;

este amor vale mais do 
que ser pai.

  E é justamente por não ser 
proprietário de sua amada, como o 
marido era da esposa, filhos, escra-
vos e tudo o mais que constituía seu 
patrimônio, que o poeta poderá dela 
gozar e usufruir como dos bens que 
se tem apenas a posse, tornando-
-se possessivo, extremamente ciu-
mento. Aliás, assim como ela tam-
bém, apesar de, ao contrário dele, 
ser volúvel, pôr-se em circulação, 
livre que é, podendo até se entregar 
em troca de presentes, sem assim se 

ver reduzida à condição de merca-
doria, como estariam as esposas e 
as prostitutas. Eis-nos confrontados 
com a origem jurídica do gozo, em 
contato com uma poética em que se 
goza com o severo direito romano, 
brincando com ele e, assim, desati-
vando-o, ao dar-lhe um novo uso. 
Entende-se, assim, a proposta feita 
recentemente por Giorgio Agam-
ben9, no sentido de que aos filóso-
fos, como às crianças – e, de nossa 
parte, acrescentaríamos os poetas, 
enquanto psicanalistas como Win-
nicott e o próprio Freud aduziriam 
os assim chamados e antes deles 
tão mal-compreendidos “loucos”10 
-, caberia a descoberta de novas 
dimensões para os usos comuns 
dos meios que se encontram a 
disposição para atingir certos fins 
- jurídicos, econômicos, políticos 
etc. -, tornando-os inúteis para tais 
finalidades, no mesmo gesto em que 
os utilizam para outras finalidades, 
mais diretamente prazerosas, como 
jogar,11 ou fazer amor.

 Que se conceba então o 
direito parte desse universo lúdico, 
criação do desejo humano, um 
modo de imaginar o real em descri-
ções que façam sentido, como diria 
o antropólogo Cliford Geertz.12 
Ora, em um mundo concebido 
(nietzscheanamente) como sonho 
(de deidades que são o aspecto sub-
jetivo do cosmo, entendido como 
uma diacosmese, uma epifania 
dessas diversas divindades em que 
cada uma a seu modo, de múltiplas Auguste Jean Baptiste Vinchon, Propércio e Cíntia no Tivoli
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formas, expressa o cosmo em sua 
totalidade, como nos explica em 
sua “Mitologia” o grande sábio 
luso-brasileiro Eudoro de Sousa) 
pode acontecer muito mais e com 
maior facilidade do que na rea-
lidade fixada por nossos hábitos, 
pois ele não só varia muito mais no 
tempo e no espaço reais, como tam-
bém dispõe de um tempo e espaço 
próprios, a ponto de se poder vir a 
realizar uma cosmologia, filosófica, 
totalmente diversa daquela astronô-
mica, que é como se pode conceber, 
por exemplo, os esforços da psica-
nálise13. É certo que nisso a filosofia, 
assim como a ficção e, com anterio-
ridade, o mito, seja na magia, seja 
na religião14,  demonstra-se “cons-
tituinte de mundo” (weltbildend), 
mas se não é propriamente ficcional 
o modo de existência originário do 
mundo, a ser captado pela filosofia, 
e vazado nos moldes cunhados pelo 
Direito, qual seria o seu estatuto? 
A proposta que aqui se avança é a 
de que ele é da ordem do desejo, 
considerando-se a expressão como 
formulada utilizando o genitivo 
em sentido subjectivus e também 
objectivus, ou seja, como sendo o 
mundo ao mesmo tempo causa e 
efeito, ou função, do desejo, do que 
é mais propriamente humano, e não 
da vontade ou de necessidades, que 
geram interesses, como defende o 
utilitarismo tecnicista hoje predo-
minante. A relação estreita, co-o-
riginária, entre o direito e o desejo 
se mostra no modo como uma 
categoria originalmente jurídica 
como é a de gozo vem a ser asso-
ciada a este último. Eis que na pró-
pria origem, ou melhor, na origem 

da origem deste ser desejante pela 
intercessão da Lei, que somos nós, 
está uma rebeldia contra ela e seu 
representante, o pai, alvo de nossa 
também toda própria pulsão vio-
lenta, a Zwang, de zwei (dois), 
zweiung (duplicação). Na “metá-
fora paterna” psicanalítica, então, o 
pai vai aparecer como “outro”, uma 
figura estranha ao Um que são mãe 
e filho; um estrangeiro, “étranger”, 
“étre-anje” - “ser-anjo”, sempre por 
perto, que de tanto aparecer e reapa-
recer se torna familiar, mas que em 
dado momento, de anjo da guarda 
torna-se anjo-exterminador, e corta 
a relação “umbilical” entre mãe 
e filho, fazendo a castração sim-
bólica do Falo que um representa 
para o outro. Com isso, instaura-se 
a falta, a falha, que possibilita a fala 
do filho, para preenchê-la - a fala 
e tudo o mais que é da ordem do 
simbólico, do humano e do sublime, 
como a linguagem e esta sua forma 
típica que são as leis. A castração 
simbólica, portanto, repristina a 
Lei primordial da antropogênese, 
proibindo o excesso, o incesto. Mas 
nem todos a aceitam, ou melhor, de 
diversas formas em nós permanece 
alguma rebeldia, mesmo quando 
nos submetemos, como bons neu-
róticos, donde haverem os que 
se põem acima dessa Lei ou fora 
dela: os psicóticos e os perversos, 
respectivamente.

 O gozo, então, seria mesmo, 
como a ele se refere em obra de 
último publicada Jean-Luc Nancy, 
o que nos impulsiona a seguir pro-
duzindo formas renovadas, de amar, 
como na arte, mas podemos acres-
centar também de saber, poder e 

crer, e não “porque nos falte algo, 
nem por uma necessidade compul-
siva de repetição, mas sim porque 
o que em realidade se deseja é uma 
renovação do sentido como tal. De 
modo que o que expressa a arte é 
nosso desejo de ter sentido, ili-
mitadamente”15. Em assim sendo, 
quando negligenciamos o contato 
com a arte ou com a dimensão 
erótica, tal como vem ocorrendo 
em uma sociedade como a que 
na modernidade vem se impondo 
mundialmente, em que predomina 
uma prescrição mercadológica de 
que se goze de qualquer jeito. Em 
uma tal sociedade um outro arguto 
filósofo contemporâneo, em ativi-
dade na Alemanha, apesar de origi-
nário da Coréia, Byung-Chul Han, 
vislumbra uma “agonia de Eros”, 
título dado a uma de suas mais 
recentes obras.

 Eis que importa frisar, a 
respeito da relação do direito com 
a arte, não se tratar de algo por 
assim dizer decorativo, quando 
então seria de se esperar dela, para 
quem se dedica ao estudo e prá-
tica do primeiro, algo assim como 
uma mera ilustração, pois na arte 
há para o direito uma contribuição 
imprescindível tanto para o seu 
melhor conhecimento como para 
sua prática, em que se co-(e)labora 
e co-opera na realização mesma 
dele no desempenho de sua tarefa 
ou função social: definir o sentido 
dos atos humanos (v. a conhecida 
definição kelseniana da norma jurí-
dica como o sentido de um ato de 
vontade), de forma generalizada-
mente vinculante. Ora, tal sentido, 
ao contrário do que se costuma 

dar a entender, não se encontra já 
objetiva e claramente fixado nas 
normas, como se percebe melhor 
naquelas que de último tanto tem 
mobilizado os interesses, assim 
teóricos como práticos no campo 
do direito, a saber, as normas que 
se apresentam na forma de princí-
pios.  Sentido, na vida e para vida, é 
o que os humanos precisamos con-
tinuamente produzir, renovando a 
fonte donde brotam, revigorados, 
o vigor da vida humana, que são os 
valores. Com isso, revigoramo-nos 
ao revigorar nossas crenças, pode-
res, saberes, criações e amores, que 
a modernidade ocidental prima 
em manter formal e sacramental-
mente separados, segregação essa 
que, vendo como em seu tempo fez 
Propércio, nos sentimos estimula-
dos hoje a profanar, restituindo ao 
uso comum o gozo da vida.

 Afinal, o sujeito com o qual 
nos identificamos e pelo qual somos 
identificados é o sujeito do saber, 
bem como um sujeito de poder e 
de direito, logo, da vontade de saber 
(Foucault), da vontade de poder 
(Nietzsche), que resulta em vontade 
de vontade (Heidegger), ou seja, 
simplesmente, um sujeito da von-
tade, assujeitado ao desejo, já reve-
lado como o “desejo do (do desejo 
do)outro” (seguindo Kojevè, como 
o fez Lacan, já em Hegel, mas tam-
bém em autores contemporâneos 
como René Girard), pois a vontade 
já implica um querer se impor aos 
outros e/ou ao mundo, inclusive 
através do direito e da afirmação de 
direitos, na busca de sermos reco-
nhecidos para, assim, aliviar-se do 
peso de não ser, fixamente, algo, 

mas sim, alguém.
  Ameaçada, assim, por 

exposta, se torna a ilusão funda-
mental, fundante, do eu individual, 
de que somos, o vazio que somos, 
por não sermos propriamente: 
somos uma ilusão de ser por ape-
nas estarmos, existirmos, logo não 
somos realmente, já que ser é ser 
para sempre. E se somos – ou for-
mos -, somos – ou seremos - nada. 
É esse nada, esse vazio interior, 
que nos horroriza, por mais que 
o evitemos, quando com ele nos 
deparamos, ao pensarmos com 
radicalidade nossa existência e veri-
ficamos o que somos: não-ser, mera 
existência. A primeira tentativa que 
fazemos para colmatar esse vazio, 
essa falta de ser, quando se ausenta 
“aquilo” que julgávamos ser – nossa 
mãe, onde “éramos” antes de nas-
cer -, nos leva a falar. Adquirindo a 
linguagem, nos vem a ilusão funda-
mental: a do Eu. 

 Tudo o que fazemos, espe-
cialmente o que nos dá prazer – 
desde as coisas tidas como mais 
simples, como conversar, fazer 
amigos, jogar, namorar, até as mais 
sofisticadas, como a arte, a religião, 
o direito e a ciência, passando por 
aquelas estimuladas socialmente 
como a busca da glória, do poder, 
de dinheiro, até às condenáveis 
moralmente, tais como drogar-se, 
cometer crimes etc. - não passam 
de tentativas vãs de ocultarmos 
de nós mesmos nossa falta de ser, 
preencher ou ornamentar o vazio 
fundamental que não só temos, mas 
podemos mesmo dizer que somos 
nós. Com a arte, ornamentamos 
este vazio, disfarçando o horror que 

nos causa; com a religião, nós o evi-
tamos, ao venerá-lo; com o direito, 
o afirmamos, para compartilhá-lo, 
obrigando-nos mutuamente; com 
a ciência, nós o negamos, negando, 
assim, a nós mesmos, do que resulta 
essa espécie tão eficaz de sociedade 
em sua capacidade destruidora, que 
é a nossa. 

 A normatividade social nos 
força a optar pelo ser, quando não 
somos – ou somos não-ser -, e com 
isso, nos leva a sofrer ainda mais do 
que sofreríamos, se não seguísse-
mos norma nenhuma. O sofrimento 
de existir é considerado melhor do 
que o nada de não existir. Será que 
é mesmo? Mas se existindo já somos 
esse nada? O fato intransponível 
que a todo custo toda deontologia 
tenta escamotear, por não assumi-lo 
com todas as suas consequências, é 
que nós não existimos sempre nem 
existiremos para sempre. Sofre-
mos nessa vida e, em grande parte 
por isso mesmo, também fazemos 
outros sofrerem, quando podería-
mos muito bem usufruí-la, sofrer 
menos, pois ela será tanto melhor se 
não lhe adicionarmos o sofrimento 
extra de buscar um modo de ser, 
de obediência rígida a regras uni-
versal e eternamente válidas, alme-
jando um estado de ser que nunca 
alcançaremos em vida, mas, quiçá, 
após a morte: o de ser para sem-
pre. Eis a verdade fenomenal que 
temos diante de nós, sobre a qual 
silenciamos, e em razão desse silên-
cio, de não se falar nisso, não nos 
conscientizamos, propriamente, de 
nossa situação existencial em toda 
a sua precariedade – e beleza.

A vida, a vida nós a queremos 
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infinita, e ela o é, mas não como 
queremos, pois a queremos infinita 
para nós. Bem, ela não o é, mas 
deveria realmente ser? Ela então 
não perderia o valor que tem, jus-
tamente por ser rara, precária, com 
um começo e um fim?  Se fosse infi-
nita, não teria fim, mas também não 
teria começo. Além disso, ela é inde-
finida, apesar de finita – ou, de um 
ponto de vista lógico, a rigor, finível. 
E mesmo assim, finita, enquanto a 
temos, ela não tem fim – então, para 
que a termos para sempre se a cada 
momento só teremos o que nos con-
cede o momento? O medo do fim, 
que tanto nos assombra os huma-
nos, não seria um medo de terminar 
sem, propriamente, começar a viver 
de modo mais plenamente humano?

A ilusão a respeito de nossa 
capacidade imensa de conquis-
tar um poder sem fim baseada no 
saber adquirido sobre o “infinito 
em todas as direção” (Richard 
Feynman), como se pode apropria-
damente qualificar a modernidade, 
com base em Martin Heidegger, esta 
época, ou melhor, ideologia (Louis 
Dumont), em que nos tornamos 
“escravos de nossa própria liberdade 
e poder”.16

Daí a necessidade de que se 
preserve a nossa mortalidade, evi-
tando que se cometa o que Jean Bau-
drillard chama de “crime perfeito”: o 
assassinato da morte humana. Seria 
o que estamos em vias de realizar, 
este crime máximo e último? Isso 
porque “o crime perfeito é o de uma 
realização incondicional do mundo 
pela atualização de todos os dados, 
pela transformação de todos os 

nossos atos, de todos os aconteci-
mentos em informação pura – em 
resumo: a solução final, a resolução 
antecipada do mundo por clonagem 
da realidade e extermínio do real 
pelo seu duplo”17. Donde, para Hei-
degger, dentre os grandes malefícios 
da época em que vivemos estar a 
perda de uma preparação para a 
morte18, justamente o que em Sócra-
tes se afirma como tarefa maior da 
filosofia, o que nos deixa em uma 
situação de quem, também, ainda 
não nasceu propriamente, do que 
resulta o tamanho receio que se tem 
de envelhecer e perder a vida que 
ainda não se obteve plenamente.

Aqui me parece que cabe 
a análise de autores como Slavoj 
Žižek19 e Jean-Claude Michéa20,  no 
sentido de que nesse passo a nossa 
sociedade está se condenando a 
ver crimes em toda parte, por uma 
espécie de pulsão legiferante incon-
trolável, que no limite forneceria a 
cada indivíduo os direitos que lhe 
garantisse o gozo de suas mais pró-
prias idiossincrasias – aí teríamos de 
dar razão ao Marquês de Sade, que 
durante a revolução em seu país, 
que o libertara da Bastilha, con-
citava em panfleto famoso, a seus 
concidadãos a “mais um esforço, se 
quiserdes ser republicanos”, insti-
tuindo como lei fundamental uni-
versalmente válida a que permitisse 
a todos o gozo dos corpos uns dos 
outros como bem lhes aprouvesse 
– dando ensejo à célebre aproxi-
mação de Sade a Kant, por Lacan21.  
Vale notar, em registro lacaniano, 
com Raúl Sciarreta22,  comentando 
a parte do art. 27 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 
- que nos assegura a todos, dentre 
tantos outros, o direito de “gozar 
das artes e participar do progresso 
científico e dos benefícios que dele 
decorram” -, o seguinte: “Goza-se 
do corpo, do corpo do outro. Tenho 
a impressão de que quase todos os 
artigos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos estão implicando 
essa dimensão do corpo como expe-
riência de gozo, e a experiência 
de gozo do corpo de outro é uma 
experiência de plenitude”. Todo o 
discurso de grande atualidade sobre 
os “Direitos Humanos” se situa mais 
propriamente nos planos da ética e 
da política do que naquele estrita-
mente jurídico, onde tais “direitos” 
se apresentam como “direitos fun-
damentais”, que por sua vez não são 
apenas “direitos” dos cidadãos a um 
respeito pelo Estado de sua esfera de 
liberdade e também que lhes pro-
venha de um mínimo de igualdade 
(ou equidade) entre si, pois tanto 
se afirmam perante outros particu-
lares, individual ou coletivamente 
considerados, como também se 
apresentam como pautas objetivas 
de organização do Estado e parâ-
metro para balizamento de suas 
políticas. É, contudo, no sentido 
de uma dissolução nesses direitos 
humanos, universal e internacional-
mente postulados sem que possam 
ser, do mesmo modo, universal e 
internacionalmente reconhecidos, 
que se dirigem os Direitos dos Esta-
dos-Nações e também direitos que 
nele estariam estabelecidos como 
fundamentais.

Ora, o que assim se perde é 

justamente a possibilidade de nos 
constituirmos como sujeitos, por 
compartilharmos a adesão à uni-
versalidade de uma Lei, que nos 
retira a individualidade natural 
em prol da subjetividade negadora 
dessa condição, em favor daquela 
propriamente humana, donde ter-
mos de nos confrontarmos com a 
verdade fundamental de que toda 
normatividade é invenção coletiva, 
geral, e também, em certa medida, 
particular, individual, singular, feita 
para justificar nosso desejo de pre-
servar-nos a vida, a nossa e a dos 
outros, mesmo sem que saibamos 
o porquê. Disso resulta a negação 
de toda ética universalista, tal como 
aquelas propugnadas na moderni-
dade, em prol da ética de cada um, 
a ética individual e situacional, a 
ética da amizade e do cuidado de 
si, sobre a qual falou e escreveu o 
último Foucault. 

Uma das reações a essa falta 
de sentido da vida é escrever a 
respeito, fazer literatura, sobre-
tudo, modernamente, na forma do 
romance, reação de um ser humano 
individualizado, voltado para seu 
interior23. Uma outra reação é 
aquela exteriorizada em compor-
tamento de – e em - grupos, cujos 
membros se identificam entre si por 
seguirem os mesmos imperativos, 
indicando o sentido de como devem 
agir para tornar a vida significativa, 
que então pode ser a de justificá-la 
pela negação de grupos constituídos 
diferentemente, em obediência a 
outros imperativos.  Um confronto 
típico entre tais grupos é aquele 
que se dá entre os que continuam 

seguindo imperativos tradicionais, 
imemoriais – e que, em verdade, são 
mantidos pela preservação de uma 
memória coletiva –, com grupos 
que, justamente, perderam este sen-
tido comunitário de vida, como são 
aqueles que se modernizam, em que 
se difunde a ilusão de poder encon-
tra-la judicializando tal demanda, a 
exemplo do personagem d’O Pro-
cesso de Kafka, compelido a saber 
o sentido da demanda absurda a ele 
dirigida, considerando-a jurídica. 
“Em termos de habitação humana 
num território”, assevera Muniz 
Sodré24, “comunidade é igualmente 
a possibilidade que tem o indivíduo 
de pôr-se em disponibilidade para 
algo em comum, concretamente 
para a troca numa relação geral de 
cada um com todos os outros”, lem-
brando ainda que esta vinculação, 
tal como se delineia na concepção 
etimológica latina, de dies commu-
nicarius, implica também aos mor-
tos e imortais, deificados, enquanto 
formas de vida (no sentido grego do 
bíos, que se distingue da mera vida, 
a zoé, distinção esta, sabidamente, 
tão explorada na filosofia política 
contemporânea por Giorgio Agam-
ben) com e a partir de quem se esta-
belece ou, mesmo, como suspeita-
mos, se institui, a comunicação, a 
comunidade e os que dela fazem(os) 
parte, participam.

O direito vai então disponi-
bilizar aos que a ele se encontram 
sujeitos, e que em face dele se tor-
nam sujeitos passíveis da aquisição 
de direitos e obrigações correla-
tas, meios de produzir uma histó-
ria25, vinculante para os que nela 

tomarem parte, e vinculando-os 
a partir da obediência ao que se 
encontre previamente estabelecido 
pelo direito, enquanto apto a desem-
penhar a função no enredo que nele 
pretendam os envolvidos adotar, a 
fim de atingirem suas finalidades e 
propósitos, com respaldo jurídico. 
Dentre tais finalidades, no entanto, 
não se poderia incluir a solução de 
nossos problemas afetivos, deman-
dando que se decida sobre como 
“administrarmos” as emoções e a 
vida em seus aspectos mais ínti-
mos. Para tanto é que se haveria de 
promover uma revolução, conju-
gando afetos e imaginação criativa 
na realização de novas formas de 
crer, saber e poder, capazes de ofe-
recer opções ao modo esvaziado e 
esvaziador de sentido que é aquele 
predominante, tecnocientífico. Que 
a teoria poliédrica, multifacetada, 
assim do direito como destes que o 
fazemos - e também, vale sempre 
destacar, em parte, os humanos, 
somos por ele feitos -, aqui apenas 
esboçada, possa trazer alguma con-
tribuição para realizarmos a ultra-
passagem do momento aflitivo em 
que nos encontramos, assim em 
nível mais pessoal como também 
naqueles nacional e mundial.
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1. Texto apresentado na PUC-
-SP, no dia 02/09/2015, em painel 
no II Encontro de Direito e Arte: 
um olhar transgressor - Homena-
gem ao Professor Marcelo Souza 
Aguiar (in memoriam)

 2. Cf. v.g., Sur la question 
dogmatique en Occident, Paris: 
Fayard, 1999, pp. 106-7, 197, 257.  

 3. Segundo a Wikipédia, 
“sólido geométrico cuja superfície 
é composta por um número finito 
de faces, cujos vértices são forma-
dos por três ou mais arestas em três 
dimensões (eixo dos “X”, “Y”, “Z”,...) 
em que cada uma das faces é um 
polígono.

 4. Cf., de um modo geral, 
Paul Veyne, Elegia erótica romana: 
o amor, a poesia e o Ocidente, trad. 
Mariana Echalar, São Paulo: EDU-
NESP, 2015.

 5. Neste sentido, Carlos 
Ascenso André, Caminhos do 
Amor em Roma, Lisboa: Cotovia, 
2006, pp. 41, 57 e 91.

  6.Id. ib., pp. 251 e 263.
 7.Propercio, Elegías, ed. 

bilingue de Francisco Moya e Anto-
nio Ruiz de Elvira, Madri: Cátedra, 
2001, p. 454. A justamente premiada 
tradução de Guilherme Gontijo 
Flores é a seguinte: “Te espanta 
que uma moça me revire a vida / e 
arraste um homem sob as suas leis?”. 
Cf. Elegias de Sexto Propércio, ed. 

bilíngue, Belo Horizonte: Autêntica, 
2014, p. 225.

  8. Novamente, na tradução 
Guilherme Gontijo Flores: “Ah! 
Cíntia, te alegrou a abolição da lei,/ 
cuja promulgação nos fez chorar!/ 
Não nos separaria -  nem Júpiter 
pode/ afastar dois amantes que se 
adoram./ ‘Mas grande é César!’ Sim, 
grande é César na guerra:/ no Amor 
povos vencidos nada valem.// Antes 
me arranquem a cabeça do pescoço/ 
do que perder nas núpcias minha 
chama/ ou casado passar por teu 
umbral e ver-te/ traída com meus 
olhas rasos d’água”. Elegias de Sexto 
Propércio, cit., p. 105.

  9. Cf.  Profanazioni, Roma: 
Nottetempo, 2005, p.  87.

 10. No “Prefácio” que 
escreve para a obra Probleme der 
Religionspsychologie, de Th. Reik, 
Freud adverte que “doentes de um 
modo associal, por seu turno, fazem 
as mesmas tentativas de solucionar 
seus conflitos e dificuldades com 
suas necessidades prementes que 
em outros campos resultarão em 
poética, religião e filosofia, quando 
então elas são introduzidas por 
uns para a aceitação da maioria 
de maneira vinculante”. No orig.: 
“Kranke in asozialer Weise doch 
dieselben Versuche zur Lösung 
ihrer Konflikte und Beschwichti-
gung ihrer drängenden Bedürfnisse 

unternehmen, die Dichtung, Reli-
gion und Philosophie heißen, wenn 
sie in einer für eine Mehrzahl ver-
bindlichen Weise ausgeführt wer-
den”. S. Freud, Gesammelte Werke 
Frankfurt a. M.: Fischer, vv. eds., 
vol. XII (1917 – 1920), p. 325 s.

 11. O Brincar e a Realidade, 
trad.: José Octávio de Aguiar Abreu 
et al., Rio de Janeiro: Imago, 1975, 
esp. a “Teoria da Ilusão-Desilusão”, 
p. 28 s. e a “Teoria da Brincadeira”, 
p. 70 ss., onde no contexto da dis-
cussão de sua mais notória con-
tribuição à teoria psicanalítica, a 
saber, a noção de “objeto transicio-
nal”, avança a proposta de uma zona 
transicional, em que, literalmente, 
se misturam a imaginação onírica 
e a percepção da realidade, sendo 
onde radica a capacidade criativa 
humana, enquanto capacidade de 
brincar com os elementos que lhe 
fornece a realidade para assim fazer 
um mundo em que possa se sentir à 
vontade, por ser seu – aí está a fonte 
da saúde psíquica, como também da 
diversas realizações humanas, desde 
a magia até a psicanálise, passando 
pelas artes, religiões e ciências...

 12. Citado em Willis San-
tiago Guerra Filho, Teoria da 
Ciência Jurídica, 2ª. Ed., Henri-
que Garbellini Carnio (col,), São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 238. Sobre 
o quanto segue, mais amplamente, 
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 19. Viver no Fim dos Tem-
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  21. Cf., a respeito, v.g., Moni-
que David-Ménard, As Construções 
do Universal: Psicanálise, Filosofia, 
trad. Celso Pereira de Almeida, Rio 
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com as próprias neuroses. A neu-
rose, a psicose não são passagens 
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quando o processo é interrompido, 
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escritor, enquanto tal, não é doente, 
mas antes médico, médico de si 
próprio e do mundo. O mundo é o 
conjunto de sintomas cuja doença 
se confunde com o homem. A lite-
ratura aparece, então, como um 
empreendimento de saúde: (...) A 
saúde como literatura, como escrita, 
consiste em inventar um povo que 
falta. Compete à função fabuladora 
inventar um povo. (...) Embora 
remeta sempre a agentes singulares, 
a literatura é agenciamento coletivo 
de enunciação. (...) Fim último da 
literatura: pôr em evidência no delí-
rio essa criação de uma saúde, ou 
essa invenção de um povo, isto é, 
uma possibilidade de vida. Escrever 
por este povo que falta...(...) ‘Cada 
escritor é obrigado a fabricar para 
si sua língua...’ (...) O escritor como 
vidente e ouvidor, finalidade da 
literatura: é a passagem da vida na 
linguagem que constitui as Ideias”. 

24.  “Bios Midiático: um 
novo sistema conceitual no campo 
da comunicação”, in: José Marques 
de Melo, Maria Cristina Gobbi e 
Marli dos Santos (orgs.), Contri-
buições Brasileiras ao Pensamento 
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Comunicacional Latino-Ameri-
cano: Décio Pignatari, Muniz Sodré 
e Sérgio Capparelli, São Bernardo 
do Campo: Cátedra UNESCO/
UMESP, 2000, p. 71.

 25.  Cf., nesse sentido, Jerome 
Brunner, La Fábrica de Historias. 
Derecho, literatura, vida, México: 
Fondo de Cultura Económica, 
2003. V. tb. Urs von Balthasar, 
Theo-Drama: Theological Drama-
tic Theory. 4 vols., San Francisco: 
Ignatius Press, 1994, para uma con-
cepção teológica da criação como 
montagem teatral, proveniente da 
infinita liberdade divina, em que 
a nossa liberdade finita é posta a 
prova, ensaiada – até, por assim 
dizer, estrearmos e estrelarmos, ad 
majorem gloriam dei. E ainda Peter 
Sloterdijk,  Thinker on stage: Nietzs-
che’s materialism, trad. Jamie Owen 
Daniel, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1989, para uma 
consideração extremamente bem 
fundamentada do que de acordo 
com a interpretação de Dietmar 
Kamper – a quem o livro é dedi-
cado - pode ser entendido como 
uma postulação de Nietzsche em 
“O Nascimento da Tragédia” de que 
o drama teatral seria o verdadeiro 
a priori transcendental da filosofia 
iluminista e, mesmo, da filosofia em 
geral. Cf. Tod des Körpers – Leben 
der Sprache. Über die Intervention 
des Imaginären im Zivilisations-
prozess. Disponível in: http://www.
ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/
arbeitsbereiche/antewi/media/bue-
cher_historische_anthropologie/

historische_anthropologie/histo-
rische_anthropologie_03.pdf, p. 
67 ss. É como montagem que pro-
pomos se conceba igualmente o 
direito, avaliando-o pela qualidade 
que venha a ter a encenação ao pro-
mover sentido para a vida, em favor 
de sua realização mais satisfatória 
para um ser, como o humano, com 
tanta dificuldade em lidar com sua 
natureza desnaturada, desregulada 
– logo, ameaçadora, por ameaçada, 
ao extremo.

Propertius, Elegies, in ms. 
Wolfenbüttel, Herzog-Au-
gust-Bibliothek, Gudianus 
224, fol. 2v.
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Perdi meus negativos preto e branco. E 
minhas cópias também. Última vez que os vi 
fazem uns 30 anos. Só fiquei com os contatos.

[Contatos, para quem não sabe é 
aquele papel preto  com  fotos pequenas 
quadradinhas, na época da fotografia ana-
lógica. Tem um “contato” entre as fotos 
abaixo]

Bem, se perdeu, pode chorar, mas parte 
pra outra certo?

É o que eu acreditava até o ano passado. 
Até que assumi a perda e decidi trabalhar 

com o que tinha em mãos.
Escaneei os contatos e fiz deles meu 

novos originais.
Recuperei boa parte do meu acervo. A 

perda de qualidade para mim foi compensada 
pela liberdade que me dei para manipular meu 
novo “negativo”. Já que se distancia do original, 
ao menos posso deixá-lo à meu gosto!

Mudei de casa oito vezes depois que os 
vi pela última vez. Talvez ainda apareçam, mas 
me sinto menos culpado agora. E feliz por dar 
um uso público.

CAIXA DE SAPATOS
JULIO WAINER1

1.É  produtor de vídeos desde 1984, sem-
pre em empresas próprias. Desde 2006 é Diretor 
Geral da TV PUC de São Paulo. Professor do 
Depto. de Jornalismo da PUC SP desde 1989, 
orienta Trabalhos de Conclusão de Curso e 
ministra a disciplina Videojornalismo. Em 2010 
defendeu mestrado sobre o ensino de docu-
mentários. Foi bolsista Fulbright nos Estados 
Unidos, onde pesquisou Documentários e TV 
Comunitárias. É sócio da AIC.
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O capital parece 
ter se depa-
r a d o  c o m 
um inimigo 
poderoso, pois 

interno aos seus axiomas constitu-
tivos. Dessa vez a crise pode ser 
fatal, ou enfraquecê-lo a ponto de 
não suportar os efeitos colaterais de 
seus venenos. Seria possível antever 
uma derrocada sistêmica sem mui-
tas chances de recuperação, ultra-
passado certo limiar crítico.

O vírus como mercadoria 
está gerando uma verdadeira revo-
lução sistêmica, uma vez que atua 
no mesmo nível do desejo que é o 
motor do socius  capitalista. Talvez 
seja a primeira vez que isso acontece 
e com tamanha intensidade, pois 
nesta fase quaternária do Capital 
as redes de comunicação exercem 
papel fundamental de circulação, 
assim como os transportes. A ques-
tão é que enquanto mercadorias 
nada mais escapa ao problema do 
lucro na ponta do agenciamento 
despótico que captura também 
todas as dimensões do jogo político, 
suas arenas, seus fundamentos. A 
aceleração dos meios exigiu mudan-
ças de hábitos que podem ser pro-
fundamente desestabilizadas com 
uma crise que atinja, justamente, as 
redes de comunicação e transporte. 

Por hipótese imaginemos que 
o vírus passe a mimetizar o compor-
tamento das mercadorias em que o 
lucro é a finalidade da auto-sobre-
vivência. A força do vírus está em 
seu potencial de contágio e disse-
minação nas duas dimensões de sua 
vivência: externa e interna. Em sua 

dimensão externa o vírus replica 
pelo contágio, na interna pela dis-
seminação de efeitos randômicos. 
Seu sistema de atuação é por agen-
ciamentos coletivos de enunciação 
imprevisíveis, ao menos pela atual 
axiomática do capital. Enquanto 
ser vivo, biológico, o vírus pode ser 
capaz de mutações quânticas que 
estarão sempre a assombrar os (r)
humores do mercado. Apareceu, 
portanto, uma nova mercadoria 
que ganhou vida própria a partir da 
natureza e seu phylum maquínico. 

Uma tal informação/singu-
laridade, uma vez inoculada, ainda 
que se encontre uma vacina estará 
circulando no sistema por muito 
tempo. Sua imprevisibilidade é fator 
de desestabilização pois impossibi-
lita cálculos estratégicos, vez que 
o tempo se desorganiza enquanto 
mecanismo de controle dos fluxos 
e de repetições neuróticas: desa-
bamento do cronos, insurgência 
deglutida de aion. Uma caóide se 
consolida e expressa os buracos 
negros do sistema. 

Mesmo que as matemáticas 
complexas atuem, levará tempo 
para sairmos das enrascadas infor-
macionais em que nos metemos. 
Paradoxos, redundâncias, ruídos, 
colapsos, tudo está vulnerável a 
imprevisibilidades e volatilidades 
do singular. A linguagem não é mais 
capaz de sustentar a tríade signo, 
significante, significado devido ao 
aumento exponencial da capacidade 
de circulação, contágio e dispara-
ção, principalmente de imagens. 

Uma outra axiomática já se 
anunciava, como apontado por 

Flusser, que implodiria de vez o 
problema da verdade. Tudo passa 
a ser simulacro. Uma vez tornado 
mercadoria, o simulacro constitui 
as novas verdades que se desconec-
tam da interface do humano com o 
que se chama de natureza, e passam 
a se conectar, como imagens, num 
gigantesco agenciamento maquí-
nico que transforma o global no 
espaço vetorial e topológico, tele-
mático virtual. 

O problema não é mais de 
fake news, mas da fake reality. Tudo 
pode se construir a partir da ima-
gem e, passados noventa anos de 
exposição maciça a elas, uma nova 
cultura emergiu, imaginariamente. 
Há muitos problemas que se levan-
tam depois desse evento e parece 
que poucos se atentaram para sua 
emergência e demandas, tentando 
explicá-los a partir de axiomas que 
já se invalidaram nesse mundo 
circundante. 

O orgânico sempre faz pro-
blemas com o corpo-sem-órgãos 
que no agenciamento despótico se 
consolida em organismo, mas no 
regime das imagens, tudo são inten-
sidades – de velocidades, de tempos, 
de fluxos – não há mais espessura 
para fazer problema com a organi-
zação; enquanto na outra ponta o 
social já foi ultrapassado pelo socius 
que o capitalismo capturou em sua 
axiomática de mercado. Mais valia 
de fluxos, o vírus como nova mer-
cadoria é o fora, que uma vez dentro 
do sistema começa seu trabalho.

Operário da simulação, o 
vírus é agora o protagonista e cola-
borador de uma crise inédita. Crise 

imagética em que o vírus dribla o 
sistema imunológico para se insta-
lar na matrix do capital. Justamente 
quando o mercado virtual estava 
traçando suas trajetórias ascen-
dentes, pois uma nova fronteira se 
abria para a exploração maquínica 
da imagética do desejo: a indús-
tria dos conteúdos capturando 
no deserto do real toda intelectu-
alidade e raciocínio disponíveis. 
Alguém pergunta: - o que Você está 
pensando? Nada faz sentido, tudo 
são paradoxos. A axiomática dos 
paradoxos e das soluções aporéti-
cas pode ter chegado a termo nessa 
rachadura virótica. 

Observe-se o volume de capi-
tal que certos avatares possuem: é 
do nível do absurdo, da completa 
desconexão de certa realidade, em 
prol da completa alienação, não 
mais do operário, mas do capi-
talista e do Capital. No reino dos 
números e das contabilidades,  as 
riquezas googlepléxica sustentadas 
no conceito de credibilidade dão 
testemunho das mudanças pelas 
quais veio a se configurar o mer-
cado como sistema de imagens (o 
que se poderia comprar, consumir, 
produzir, com um trilhão de dóla-
res?). Por isso também a busca de 
ampliação do mundo circundante 
para o outer-space. 

Os mercados entraram em 
colapso porque na aceleração do 
espaço virtual não se leva em conta 
a vida biológica, ao menos daquilo 
que se refere ao domínio das inte-
rações que efetivam a diversidade 
que constitui e sustém o planeta, 
no nível biológico. A questão da 

terra se torna crucial, não mais pelo 
problema da distribuição: a maioria 
já se domesticou na urbanidade e 
esqueceu como viver em contato 
com a terra; mas agora, como dis-
ponibilidade técnico-informacional 
dentro das cadeias globais de pro-
dução, reafirmando o nível local 
da axiomática, a terra mercadoria 
com seu valor, sua valorização, seu 
exaurimento. 

A nova terra é espaço sin-
crônico, simultâneo, instantâneo 
e nodal. Sem informação a terra 
se degrada enquanto mercadoria, 
daí a necessidade da educação téc-
nico-informacional-autômata que 
transforma a relação com a terra, 
sem qualquer afecto no encontro. 
A disponibilidade agrária é imuni-
zadora e esterilizante, por isso o uso 
intensivo de fertilizantes. 

O vírus mercadoria é, antes 
de tudo, uma oportunidade bifur-
cada esquizamente que poderá 
acarretar mudanças inauditas nos 
modos de existir e subjetivar huma-
nos, transhumanos, póshumanos, 
deshumanos. Pela imagem nos 
alimentamos desse mundo circun-
dante, dessa fake reality que agora 
impõe escolhas cruciais. Diante do 
gigantesco cabedal de conhecimen-
tos, nos vemos impotentes em agen-
ciar a imanência: uma vida... Em 
busca dos artifícios fizemos escolhas 
difíceis, e muitas delas equivocadas. 

Os cálculos entram em 
colapso no circuito dessa nova 
mercadoria viral. A interrupção 
da circulação física dos corpos está 
proibida na axiomática atual do 
sistema pois se torna perigosa em 

duplo sentido: tanto para o capital 
que requer a circulação também 
dos corpos para sustentar parte do 
modelo, quanto o aumento da infec-
ção pelo vírus que pode solapar as 
cadeias de consumo de comuni-
cação e transportes, os pilares do 
modelo. Os fluxos são interrompi-
dos no nível global e intensificados 
no nível local. Nessa distensão pode 
acontecer de o capital se recuperar 
na transdução maquínica de seus 
axiomas.

Na aceleração do espaço vir-
tual as relações se diluem em avata-
res desconectados de seus corpos. 
Podem-se construir personalidades 
e riquezas virtuais; em momen-
tos singulares  essas interfaces se 
tocam e é esse contato que possi-
bilita o modo atual do capital, mas 
também suas ameaças do fora cuja 
última fronteira é o cérebro humano 
e suas linhas esquiza. Nesse jogo, 
seremos completamente destruídos, 
pela inutilidade dos corpos, o que 
não deixa de ser uma possibilidade. 
O consumo de energia poderá ser 
a principal atividade do planeta. O 
humano se torna completamente 
obsoleto e se vê ultrapassado nos 
níveis mecânico, bioquímico e 
cognitivo.

A demanda das máquinas, 
mesmo as inteligentes, é pura-
mente energética. Por isso a ima-
gética torna viável a construção de 
mundos circundantes virtuais que 
passam a ser os centros de consumo 
do sistema. Não desaparecerão nem 
a metalurgia nem a petroquímica, 
mas ganharão outras funções, com 
ênfase não mais no humano, que 
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levará de três a quatro gerações para 
desaparecer. Nada impede que sur-
jam também outras máquinas de 
guerra com agenciamentos inédi-
tos. Estamos no limiar de uma nova 
era, que era nova porque outro sis-
tema aparecerá e transformará todo 
o planeta, que foi o que sempre se 
verificou em sua história cósmica. 

O conhecimento pela metade 
talvez seja a potência mais deleté-
ria do pensamento, uma vez que 
levanta falsos problemas e induz 
respostas inadequadas e pertur-
badoras. A inadequação é patente 
quanto às dimensões espaço-tem-
porais do existir humano; a pertur-
bação se dá pelo ciclo redundante 
da entropia-neguentropia em escala 
desproporcional às funções vivas da 
biologia atual do planeta. As cons-
truções demandam destruições 
aceleradas pelo aparato tecnológico 
que inviabiliza o ritmo dos ciclos da 
natureza. Nem o simbólico satisfaz 
a outra metade no regime das ima-
gens; sem espessura, as imagens 
são multiplicidades que se conec-
tam heterogeneamente, e constitui 
mundos a cada conexão, por isso a 
explosão da fricção.

Ainda que haja constante 
transformação no mundo circun-
dante todo sistema tem seus limi-
tes, enquanto sistema. Por isso não 
se fala em destruição do planeta, 
mas do sistema biológico atual que 

possibilita estarmos vivos, enquanto 
seres vivos biológicos, que inte-
gram-interagem-intraagem (n)esse 
sistema. Quando se diz que o vírus é 
mercadoria, sabe-se que suas muta-
ções são aparato importante para 
sua sobrevivência. Diferentemente 
de outras dimensões do problema 
da mercadoria, nesse nível o sistema 
corre mesmo sério risco de colapsar, 
devir revolucionário da esquizofre-
nia no capitalismo. 

Verifica-se uma debandada 
geral dos fluxos de capital que inves-
tem a vida humana. O trabalho, 
mostrando-se desnecessário, deixa 
de ser custo marginal e desaparece 
como problema. Mas isso não sig-
nifica estar resolvido o problema do 
consumo. É que o desinvestimento 
humano se torna investimento 
maquínico do próprio capital, e tal-
vez desapareça inclusive o mercado! 
Como os valores das mercadorias 
são construções sociais, fica em 
aberto que instância a mercadoria 
necessitará para a sua cotação, agora 
coloração. 

Pode-se imaginar um mer-
cado de avatares mas não se percebe 
onde repousaria a necessidade do 
preço para qualificar o consumo. 
O sistema ganharia sua perfeição! 
Nada de humano restaria para per-
turbar o sistema. Tudo se daria no 
registro programático, maquínico, 
axiomático. Extinta toda dívida, o 

sistema passa a operar na supera-
bundância do crédito sem limites. 
Mas, crença em quê? 

Os estoques de energia seriam 
então a única instância a operar no 
modelo anterior, mas como merca-
doria estéril, uma vez que a morte 
não tem mais qualquer significado 
finalístico a não ser a obsolescên-
cia de gerações tecnológicas que se 
ultrapassariam nas inovações cujas 
tendências somente o próprio sis-
tema futuro poderá mostrar. 

A inteligência artificial cum-
prirá seu papel técnico de constru-
ção de novos aparatos e inovações 
metodológicas com diminuição do 
consumo de energia disponível, pois 
tanto a solar, a eólica quanto a atô-
mica terão solucionado o problema 
na escala industrial. Mas pode 
muito bem ser prevista a explo-
ração intensa do outer-space, que 
demandará certo nível de consumo 
que reformule o sistema em face de 
necessidades escalares. A repro-
dutibilidade das máquinas se dará 
na estrita esterilidade das gerações 
tecnológicas, ainda que se agigante 
o cérebro-simulacro-algorítmico-
-bioquímico do processamento e da 
computação. 

Haverá testemunhas oculares, 
vigilantes e ligadas em redes técni-
cas de controle da produtividade, a 
função olho terá se lançado aos con-
fins do universo, transformando as 

imagens em deep data, no mergulho 
abissal quântico sem precedentes, 
elevando a potência maquínica a 
seus últimos limites, ao menos nos 
domínios dessa física atual. Nada 
impede que hajam muitos outros 
desdobramentos que curto-circui-
tem os espaço-tempos, em concres-
cências absurdas.

O planeta poderá ter se 
reconstituído produzindo novos 
seres, de outras atmosferas. Se a 
transformação tiver sido na escala 
da hecatombe, toda a recomposi-
ção biológica será imprevisível, de 
outra natureza. Que forças com-
porão e atualizarão nesse espaço/
tempo maquínico, impossível 
dizer. Que funções estarão atuando, 
resultando, expressando, ou serão 
imprescindíveis para os desdobra-
mentos desse mundo circundante? 
Circundante de quem? 

Quais problemas levantar, 
antes que seja tarde demais para 
nós?

Desacelerada viral
Acontecimento! Dessa ordem 

a expressão do que se vai passando. 
Nossa polícia é agora a morte. Uma 
ordem despótica, binária, como não 
poderia deixar de ser no regime 
atual do capital. Captura dos núme-
ros, o capital os transforma em des-
valores, axiomas os domesticam nos 
cortes e fluxos que tentam conter. 
As forças são todas canalizadas para 

a produção de mais valia de fluxos: 
maquínica, estocástica e antiprodu-
tiva. O novo um é agora a potência 
irredutível do zero. Os deuses vazios 
das religiões financeiras. Tudo são 
porcentagens, impotências, perdas e 
ganhos. Até o limite da exaustão, os 
números são profanados ao infinito.

Infecções autoimunes, os cor-
pos não suportam mais os encon-
tros e os afectos. Tudo são destrui-
ções apocalípticas revelando o sem 
sentido de toda metafísica alucina-
tória-teoúrgica. Nada resta senão o 
clinámen, a deriva, as intensidades... 
um elétron saiu para passear!
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De onde estou, 
não consigo 
desvelar  as 
faces dos raros 
p a s s a n t e s . 

Quando alguém passa, está invaria-
velmente coberto por um sobretudo 
três quartos, chapéu, sombrinha 
ou guarda-chuva a tiracolo depen-
dendo se é uma mulher ou homem. 
Caminham a passos rápidos para 
fugir do mau tempo, percorrendo 
o caminho de pedregulhos traçado 
em meio ao bosque. Não tenho 
qualquer referência de suas expres-
sões, se estão felizes ou desanima-
dos, indiferentes ou preocupados, 
a distância é grande e meus olhos 
já não captam com a mesma dis-
tinção de tempos passados. Em 
minha situação isso ajudaria a fan-
tasiar um pouco enquanto convivo 
com as horas intermináveis, que me 
degradam o corpo e desestimulam o 
espírito. E assim persisto enquanto a 
luz do dia ilumina a paisagem, junto 
à imensa vidraça de meu quarto, 
atento para o movimento externo, 
para algum gesto ou representação 
que se sobreponha de maneira mais 
acentuada, uma vez que o movi-
mento interno se resume às visitas 
do mesmo enfermeiro, uma no iní-
cio da manhã, quando surge com 
o desjejum e um novo frasco com 
a medicação que me adentra pelas 
veias; depois ao meio-dia, quando 
traz meu almoço, e ao final da tarde, 
quando já com um semblante des-
gastado pela maratona no hospital, 

oferece-me o jantar e me ajuda a 
deixar a janela para recolher-me ao 
leito. De uns tempos para cá, já não 
profere qualquer comentário. No 
começo, porém, quando suas visitas 
coincidiram com o verão, seu ânimo 
era contagiante e gostava de rece-
bê-lo, pois suas funções de atendi-
mento médico fundiam-se graciosa-
mente com analises da crise política 
que nos conduzia para interessantes 
conversações. Mas com a chegada 
do inverno, desistiu da generosi-
dade assim como o sol enregelou e 
amuou-se definitivamente por trás 
do tempo encoberto. 

Após cada refeição, passo a 
observar a brancura absoluta de 
meu quarto enquanto aguardo um 
ou outro ruído abafado produzido 
nas dependências do hospital. Por 
isso gosto da luz opaca que anun-
cia a chegada das manhãs, o que faz 
com que retome meu posto diante 
da janela para acompanhar a escassa 
presença das pessoas, seis andares 
abaixo. Ao visualizá-las, me per-
mito imaginar suas vidas. Poderia 
me interessar pelo entorno, a pai-
sagem bucólica do bosque, sua paz 
e seus meandros verdejantes, os 
pequenos e céleres animais silves-
tres que atravessam o gramado, mas 
nesta altura dos acontecimentos só 
me interesso pelos humanos. Trata-
-se de um curioso contraponto em 
minha vida. Até chegar aqui e aca-
bar confinado pelas circunstâncias 
de minha doença e do vírus global, 
fazia questão de dedicar-me aos 

peixinhos de meu aquário e ao meu 
pequeno cão. Nada me deixava mais 
animado do que chegar do trabalho 
e trancar-me em casa para alimen-
tar e observar estes seres tão dóceis. 
Agora que não posso partilhar desse 
convívio, a alternativa passou a ser 
observar as pessoas. Talvez porque 
estejam numa distância segura e 
não façam ideia da minha existên-
cia, o importante é que as observo 
e as imagino em suas desventuras. 
Aprendi nesses meses de isolamento 
a tolerar a doença e a sonhar de 
quando em vez. Já houve o tempo 
em que, preso à cama, dedicava-me 
com afinco às leituras de literatura 
que meu filho me presenteava. Os 
sonhos se intensificaram nesse perí-
odo, de tal modo que ao longo da 
leitura de Moby Dick, bastava ador-
mecer para me ver no tombadilho 
do Pequot em meio à sofreguidão 
dos marinheiros pelas dúvidas ou 
certezas sobre a obsessiva caçada 
da baleia branca. Havia é verdade 
as noites em que me via em lon-
gas conversas com Ismael, sobre as 
condições meteorológicas do Cabo 
Horn, ou de suas histórias sobre o 
capitão Ahab e o que significava essa 
amizade respeitosa e inquestionável. 

Semanas a fio tomado pelas 
aventuras no oceano e quando 
recebo as Histórias Extraordiná-
rias de Poe, minha atenção se ateve 
com especial entusiasmo à nar-
rativa do Manuscrito encontrado 
numa garrafa, onde me vi uma vez 
mais lançado ao mar, agora como 
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mero passageiro a lutar pela sobre-
vivência, em meio às peripécias do 
oceano encapelado e de uma nave-
gação tomada pelo vento, pelos 
movimentos imensos das ondas, 
as velas enfunadas, o horror dos 
horrores que me fez mergulhar no 
mistério insondável do naufrágio. 
Pedi então ao meu bom filho que 
trouxesse autores italianos, e recebi 
Morávia, Vittorini, Dino Buzzati. 
Deste último, atravessei suas histó-
rias de doçura amarga, conciliando-
-me com as vicissitudes da condição 
humana, do olhar persuasivo para 
as possibilidades subjetivas ou para 
além horizonte, até encontrar com 
o capitão Drogo, na expectativa da 
invasão dos Tártaros. Identifiquei-
-me com o que há de mais poderoso 
e de mais frágil na alma do indiví-
duo, o sentido épico e ao mesmo 
tempo a solidão, uma solidão que 
ao contrário do desânimo, propor-
cionou sinuosas esperanças. 

Mas a condição humana 
se espraiou por outras subjetivi-
dades, por outras dúvidas e ten-
sões morais ao receber os autores 
russos, Tchecov, Dostoievski, de 
um lado a concisão dos pequenos 
gestos e seus desdobramentos, de 
outro a vastidão dos dramas pesso-
ais mergulhados nas incertezas dos 
oceanos sociais. Meu filho não se 
esqueceu de Kafka e com ele, bor-
dejei o absurdo em suas categorias 
mais dramáticas, o medo, a angús-
tia, a infinitude da espera. Foram 
momentos em que fui tomado por 

sonhos espessos envoltos em som-
bras e espaços distorcidos, dos quais 
o despertar não significava o fim do 
pesadelo. E de novo as cores da vida 
e do fabuloso com García Márquez, 
o deleite de nossos contrastes e for-
mas com o realismo maravilhoso, 
das tramas e urdiduras do Coronel 
Buendía ao anúncio macabro que 
enredou Santiago Nasar, o mundo 
onde as fantásticas aberrações se 
trasvestem de poemas e violência 
em nossa América invisível.

Com isso apenas amenizei o 
incômodo dessa espera agoniante. 
Há algum tempo meu filho dei-
xou de vir e tenho sobrevivido em 
meio a doutores, medicamentos 
e assepsias, acreditando que eu 
também possa criar algum tipo 
de narrativa intrigante disso tudo. 
É lícito dizer que o desenrolar das 
semanas e dos meses me levaram 
ao encontro das vidraças de meu 
quarto, para me dedicar aos huma-
nos. Alguns sobressaem e ganham 
o meu respeito, como o senhor M., 
morador de um pequeno conjunto 
de sobrados, bem à direita do bos-
que. Sei quando sai de casa, quando 
regressa, que é friorento e que nos 
dias sem chuva gosta de passear 
com seu cãozinho beagle. Imagino 
que seja um homem amargurado, 
mas sereno diante das dificuldades, 
uma espécie de Giuseppe Corte, 
personagem de Buzzati, o que me 
faz pensar que seria uma pessoa 
muito bem-vinda em meus aposen-
tos, com quem teria grande prazer 

de trocar umas palavras. 
Hoje pela manhã, acom-

panhei seus passos regulares até 
entrada do parque, quando subi-
tamente se deteve. Em circunstân-
cias normais seguiria pela alameda 
das quaresmeiras, porém ficou ali 
parado, olhando para o chão, com 
as mãos nos bolsos. Um gorro cin-
zento o protegia do chuvisco per-
sistente e nem o risco de se molhar 
o afastou daquele ponto. Perma-
neceu por um largo tempo dando 
pequenos volteios, desolado em sua 
indecisão.

1.Pesquisador, Docente e 
Escritor. Possui doutorado em Ciên-
cias Sociais pela PUC de São Paulo, 
área de concentração, Sociologia 
(2009) e mestrado em Comunica-
ção & Semiótica, também pela PUC 
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Geografia, pela Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH/USP) (1992). É membro 
participante do Grupo de Pesquisa 
em Memória, Comunicação e Con-
sumo (MNEMON) do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação 
e Práticas de Consumo da ESPM, 
liderado pela Profa. Dra. Mônica R. 
F. Nunes, com participação em pro-
jetos de pesquisas financiados pelo 
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O caso fora aba-
f a d o  p e l a s 
autoridades. 
Ultraje seria 
se isso vazasse 

e manchasse o nome de uma das 
maiores universidades públicas do 
país. Não é como se fosse possível, 
na era da Internet, manter todas 
as informações em confidencial, 
mesmo que poucos foram os que 
realmente viram o corpo da garota 
desfalecida no banheiro. Apesar das 
fotos, e isto digo com segurança, 
terem sido todas apagadas ou mani-
puladas a fim de parecerem monta-
gens, não podemos salvaguardar a 
instituição dos boatos.

Não houve, até então, uma 
explicação plausível para o que foi 
visto, fato que culminou a neces-
sidade de sigilo da instituição e 
até mesmo do Estado. Os pais da 
garota estavam, agora, em um pro-
cesso contra a universidade para 
obterem o mínimo de justiça e paz 
de espírito. Em um outro caso, eu 
poderia até dizer que este processo 
é, na verdade, a tentativa de ganhar 
algo com o contexto do sofrimento 
familiar, como a farta indenização 
garantida. Porém, trata-se de uma 
família muito bem conceituada 
entre os nomes altos do mercado 

imobiliário local.
O caso segue em aberto com 

a falta de suspeitos ou culpados, 
apenas os grupos estudantis com 
o quais a garota havia se envolvido 
foram interrogados com veemência. 
Durante as entrevistas, os policiais 
alegaram suicídio para não levan-
tar suspeitas. Alguns entrevistados 
haviam tido pouco contato com a 
vítima, poucos colocaram-se como 
próximos ou que conheciam a 
jovem.

— Tinha a ver com o... tumor? 
Ela dizia que estava tendo um pro-
blema com um... Nas costas, mas 
que faria cirurgia. — a estudante de 
nariz achatado e trancinhas falou, 
os olhos inchados e a indagação sin-
cera. Pude perceber do outro lado 
do vidro-falso.

Os laudos médicos foram a 
primeira diretriz que a equipe de 
investigação levantou, estes apon-
tavam o surgimento de uma pro-
tuberância na região das costas 
da garota pelo menos cinco meses 
antes do ocorrido. Nos registros do 
hospital, há a descrição de peque-
nas calcificações que formavam algo 
comparado com unhas.  Houve um 
aumento no volume do que fora 
descrito como cisto, este laudo indi-
cava a última vez que a garota teria 

ido ao médico.
Já a primeira consulta tra-

tava-se justamente do surgimento 
da primeira unha logo abaixo da 
escápula esquerda. Segundo a mãe, 
acordara com uma coceira abaixo 
do ombro que a fizera levantar-se 
cedo, notando a vermelhidão que 
contornava o pedaço calcificado. O 
relato dos pais acrescentou que a 
menina havia passado as férias na 
França para enfim se matricular no 
sonhado curso de Arquitetura, e o 
pensamento que trouxera do exte-
rior, uma influenza grave, fizeram-
-nos temer o pior. Essa informação, 
por exemplo, fez com que a equipe 
forense considerasse uma suposta 
exposição a material nuclear, tendo 
em vista o estado em que o corpo 
fora encontrado. Foram refeitos 
os trajetos da jovem pela Europa, 
o GPS e os Check-In facilitaram o 
trabalho da equipe. Nada fora do 
comum foi levantado.

O celular da garota foi con-
fiscado para averiguação do mate-
rial digital. Ao que se esperava por 
fotos, arquivos de vídeos ou áudios 
que mostrassem os estados do 
avanço da tal anomalia, mas  nada 
encontrado. De fato, parece impos-
sível que não haja registro algum do 
progresso do que antes era apenas 
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uma calcificação, depois uma protu-
berância para que enfim se tornasse 
o que, claramente, causou a morte 
da jovem. A falta desses dados intri-
gou a todos nós.

Algumas mensagens, entre-
tanto, pareciam mostrar que a 
entrada da garota na universidade 
foi marcado por um período de 
intensa socialização dentro dela. 
Históricos de conversas desde o 
início das aulas indicavam que a 
jovem, bem recepcionada, se envol-
vera com todos de maneira aprazí-
vel e cordial. Cronologicamente, a 
primeira consulta da garota ocorreu 
logo após a primeira quinzena de 
aula. Antes mesmo de sua entrada 
para os grupos de estudos em que 
pudemos averiguar. Foi um destes 
estudantes que dissera que cada 
vez mais a colega de curso andava e 
compartilhava dos espaços constru-
ídos dentro do diretório acadêmico.

—Foi mesmo suicídio? Ou 
assassinato? Ela nunca se queixou 
de depressão ou ansiedade... Sempre 
tão disposta. Dizia que estava pas-
sando por um choque de realidade, 
se liga? Alguma coisa com os pais, 
sei lá. Mas nada que fosse o sufi-
ciente pra que ela tirasse a própria 
vida. Ela teria dado algum sinal. Isso 
pra mim, não cola. — dissera um 

colega de classe, interrogado sobre 
a conduta da vítima na faculdade.

Quando retornamos algumas 
informações aos pais, indagando 
se houvera alguma mudança no 
comportamento da garota, estes 
demonstraram impaciência. Cul-
param a instituição de estarem 
influenciando a garota a ter pensa-
mentos doutrinários. Sempre estu-
dou nos melhores colégios particu-
lares e era a primeira vez que viam 
a filha com tais discursos "ideoló-
gicos". A mãe acrescentou que por 
vezes parecia cansada, revoltada. 
Pararam de falar, a meu ver, quando 
perceberam que a agressividade em 
seus tons poderia indicar alguma 
suspeita sobre eles.

Outros relatos apontavam-
-nos um perfil de uma jovem que 
até o momento de ingresso na 
faculdade pouco tivera contato 
com alunos de outras escolas, o que, 
naturalmente, espera-se de uma 
educação de nível integral em um 
colégio de renome. Outra estudante 
disse que, de início, foi complicado 
conviver com alguém que ques-
tionava coisas ditas óbvias, como 
a falta de renda de muitos colegas 
para compra de materiais de estudo. 
Descobrimos, aqui, que a garota se 

dispusera para comprar algumas 
apostilas para seus colegas.

—No início foi irritante. 
Estranhando tudo, perguntando 
sobre o dinheiro da xerox, mas ela 
não era esnobe, ela não me parecia 
alguém ruim... Até deu cópias dos 
textos pra um monte de gente. Teve 
quem achasse isso arrogante. Mas 
com o tempo, ela foi se soltando, 
sabe? Teve também o problema 
dela nas costas, um cisto que foi 
crescendo. — Interrogada, a aluna 
prosseguiu. — Tentava disfarçar 
com os casacos, dizia que ia operar 
nas férias. Até que passava batido, 
ela sabia disfarçar bem...

No horário em que o corpo 
foi encontrado, por cerca das 23 
horas, os zeladores estavam fazendo 
a última ronda de limpeza após a 
última aula. Nesse dia, a aluna teria 
aula de Planejamento de Paisagens 
até o último horário noturno e antes 
do término dirigira-se ao banheiro 
com sua bolsa. Os colegas espera-
ram-na. Como seu celular estava 
desligado, resolveram ir para casa. 
Disseram que tinham que pegar o 
ônibus, sabiam que ela ficaria bem, 
já que se transportava com seu carro 
próprio.

— Ela se queixou de uma 
coceira, nada mais, saiu da sala 
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normalmente... Não tô entendendo 
o porquê disso tudo. Ninguém 
nunca fez nada com ela. Ela era 
uma boa pessoa. Estava aprendendo 
tanto... Oh Gi... — a terceira garota 
entrou em prantos e tivemos que 
liberá-la.

Quanto ao corpo, os pais fize-
ram o reconhecimento do cadáver, 
mas a recusa sobre a anomalia pare-
cia tê-los cegado. O pai negou-se a 
tentar identificar do que se tratava 
aquilo. Nessa altura, os colegas do 
curso, indignados, preparavam uma 
passeata em homenagem à colega, 
compraram o discurso de suicídio, 
pois a manifestação tratava-se de 
algo relacionado à saúde mental e 
o ensino superior.

Após os interrogatórios. O 
delegado chamou-me para suas 
considerações. Tínhamos ali um 
problema muito peculiar. Não podí-
amos simplesmente deixar o corpo 
da garota como estava, e pare-
cia absurdo liberá-la assim para a 
funerária sem nenhuma explicação 
lógica. Afinal, tendo terminado as 
procuras e os interrogatórios sem 
uma solução cabível, o corpo deve-
ria ser entregue à família para suas 
condolências.

Toda a equipe de investi-
gação estava exausta, tratar desse 
caso estava tornando-se um grande 
elefante branco no escritório. Sem 
respostas, não havia o que ser feito 
a não ser criar um laudo com uma 
explicação qualquer para lançar-
mos o caso ao ostracismo. Sei que 

será necessário muito tempo para 
que todos possam superar o que 
foi visto e especulado durante essa 
operação. Quem teve contato com 
o caso, principalmente com o que 
foi visto naquele banheiro, deverá, 
decerto, entrar em terapia ou procu-
rar meios para que as imagens não 
os assombrem durante seus sonhos.

Eu, particularmente, confesso 
que a curiosidade não deixa ame-
drontar-me tão facilmente e tenho 
fé em Deus por demais para acredi-
tar que isso tenha sido obra de algo 
sobrenatural, pois não creio nisso. 
Apenas aceito que há mistérios que 
nunca iremos decifrar, e um deles 
certamente será o caso dessa garota 
que desenvolvera um terceiro mem-
bro, brotado de suas próprias costas, 
que a enforcara até sua morte.

  - L.M.H
Estudante de Letras - Portu-

guês pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC); estuda com foco em 
Literatura.
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Como sobrevi-
ver a uma pan-
demia? Como 
resistir física 
e psicologica-

mente a uma quarentena? No final 
do século XIV, o século da crise 
medieval, o professor e escritor 
italiano Giovanni Boccaccio nos 
ofereceu uma alternativa: retiro 
artístico, amizade e estórias. Deca-
meron é um conjunto de 100 estó-
rias e contos escritos entre 1348 e 
1353 – tempos da peste bubônica 
na Europa. Boccaccio dá voz aos 
jovens num antídoto contra o tédio 
do isolamento e o desespero perante 
à praga impiedosa.

Boccaccio e seus mestres
O escritor florentino teve dois 

grandes mestres: Santo Ambrósio 
(século IV) e Dante Aleghieri (XIII). 
Ambrósio reescreveu o Gênesis na 
obra Hexameron (palavra grega que 
significa  “seis dias” ). Nela, Deus 
criou a luz. Depois, o céu e o firma-
mento, a Terra e as águas no terceiro 
dia. Em seguida, veio o Sol, a Lua 
e as estrelas, as plantas, os animais 
marinhos e as aves no quinto dia. 
No sexto e derradeiro dia, o Senhor 
criou os homens, as mulheres e os 
bichos terrestres.

O Santo nos brinda com uma 
das mais belas interpretações bíbli-
cas: no sétimo dia, Deus descansou 
eternamente em sua criatura. Ou 
seja, toda a obra divina foi realizada 
para os homens e mulheres. Deus 
está em todos nós, pois ao mesmo 
tempo em que nos criou, ao des-
cansar em nosso interior, passou a 
ser parte e confundir-se com nossa 

existência. Por isso, Deus é onipre-
sente, em verdade porque somos 
um só. Comungamos.

Do poeta maior italiano, 
Boccaccio tirou o esmero e a arte. 
Passou a vida estudando e dando 
conferências sobre Dante. Ele admi-
rava de tal forma A Comédia que, 
em suas palestras, só citava a obra 
como “A Divina Comédia”. Talvez 
seja o único caso na história literária 
que um admirador tenha alterado 
o nome original da obra. De cada 
um deles Boccaccio tirou um pouco. 
Do Santo seguiu a estrutura: 10 dias 
ou decameron, em grego. Do poeta, 
tentou imitar o estilo e a maestria.

O contexto medieval e a 
estrutura de Decameron

O século XIV é conhecido na 
história como o “século da crise”. 
Anterior a ele, após quase dois 
séculos de guerras contra o Oriente, 
batizadas de Cruzadas, o Ocidente 
cristão reabre as rotas comerciais 
mediterrâneas. Aos poucos as 
cidades começam a renascer. Fei-
ras, comércio ambulante e ofícios 
diversos se espalham por entre os 
feudos e às vezes no entorno des-
tes. Nasce uma classe social: a bur-
guesia. Circulação de mercadorias 
necessitam de irrigação de moedas 
e financiamentos. O capital inicia 
a sua jornada. A evolução econô-
mica é freada, porém, com as quatro 
grandes crises do século XIV.

Entre 1310 e 1330, a Europa 
passou por três invernos rigoro-
síssimos que fizeram despencar 
a produção agropecuária e levar 
fome para milhões de servos. Após 
a “grande fome”, os feudos passaram 

a buscar novas técnicas agrícolas e 
formas de armazenar melhor e em 
maior quantidade seus alimentos. 
Inglaterra e França mantiveram 
conflitos militares dispendiosos e 
permanentes. A Guerra dos Cem 
Anos se estendeu entre 1337 a 1453. 
Formava-se o exército nacional e os 
reis se fortaleciam, apoiados pelo 
dinheiro da burguesia.

Nos feudos, a revolta na 
segunda metade do século era 
crescente. Nessa época, o nome 
mais comum dos servos entre os 
franceses era Jacques. Em 1358, 
explode a maior rebelião dos tra-
balhadores servis em todo a Idade 
Média. Lutavam contra a fome, a 
exploração no trabalho e a violên-
cia do senhor feudal. Os senhores 
feudais se armam e massacram os 
insurgentes. Mais de 45.000 servos 
são mortos nas batalhas conhecidas 
como “Jacqueries francesas”.

Por último, temos a grande 
peste bubônica. A doença entrou na 
Europa em 1348 e deixou um rastro 
de morte sem precedentes na histó-
ria. Em 1352, quando a imunização 
natural derrotou o bacilo, aproxi-
madamente um terço da Europa 
morrera da peste. Algo em torno 
de 150 milhões de pessoas. Portu-
gal perdeu 420 mil dos seus 700 mil 
habitantes. A Igreja e a sociedade 
medieval elegeram seu primeiro 
culpado: os judeus. Muitos deles 
foram presos, outros apedrejados 
em praça pública e centenas deles 
mortos por puro preconceito.

Depois e por muitos sécu-
los ainda, a culpa passou para os 
ratos. Vindos do Oriente, os ratos 

pretos (rattus rattus), domesticados 
pelos hindus, trouxeram a doença 
negra (a cor do vômito dos mor-
tos). Somente no fim do século XX, 
os estudos revelaram a verdade: a 
doença era transmitida pela pulga 
que vivia nesse rato. Muito parecido 
com a história dos coronavírus sur-
gidos no século XXI. Animais antes 
selvagens passam a conviver entre 
homens, seja pela destruição do 
seu habitat ou por se tornarem ali-
mentos na destruição antrópica dos 
últimos dois séculos e meio.

Portadores dos vírus, como 
o atual Covid-19 (abreviatura de 
corona vírus desease- 2019), estes 
animais acabam por transmitir a 
doença aos homens. Com a peste, o 
excesso populacional desaparecera. 
Sobravam terras aos senhores. Os 
reis começam a concentrar terras. 
Os burgueses que financiavam as 
dívidas da população desesperada 
e doente, enriqueceram brutal-
mente com a dor e o sofrimento de 
milhões.

Foi nessa atmosfera que 
Boccaccio escreveu Decameron. 
A novela se passa entre os anos de 
1348 e 1353, anos da peste. Na his-
tória, sete jovens mulheres (Filo-
mena, Elissa, Pampineia, Neifile, 
Lauretta, Flammetta e Emilia) e três 
jovens homens (Dioneo, Panfilo e 
Filostrato) retiram-se para um palá-
cio nos altiplanos de Florença. Ali, 
durante dez dias, eles entregam-se 
a um passatempo para enfrentar 
a peste: contar histórias. Cada um 
tem de contar uma história nova 
todo dia.

Ao final da décima narrativa, 

os dez jovens cantam, dançam e 
recitam poemas. Depois, escolhem 
o rei ou a rainha do dia seguinte. O 
escolhido sempre deverá apresentar 
um “mote” para as histórias conta-
das no dia seguinte. Por 10 dias, os 
10 jovens contam as 100 histórias 
do Decameron. A grande maioria 
era conhecida da população euro-
peia. Boccaccio apenas recriou-as, 
deu-lhes maior força narrativa e 
entrelaçou-as à perfeição.

Mesmo a narrativa da peste é 
cópia de um texto do século VIII. 
Boccaccio permanece porque reu-
niu todo um arsenal de tradições 
medievais e deu-lhes um novo 
colorido. Mas podemos destacar 
também suas inovações: o papel da 
burguesia, uma crítica sutil ao teo-
centrismo e a importância do amor 
na vida humana, como no conto de 
Lisabetta da Messina e a panela de 
manjericão. 

Nesta narrativa, desenvol-
ve-se o contraste Amor/Fortuna. 
Lorenzo é um simples vendedor, 
bonito e gentil, com todas as quali-
dades para despertar o amor numa 
jovem. Lisabetta, que pertence a 
uma família mercante originária 
de San Gimignano, personifica a 
energia heroica daqueles que resis-
tem à fortuna apenas com a força 
do silêncio e das lágrimas de quem 
ama. Os três irmãos são os garan-
tidores da honra familiar, eles não 
toleram o relacionamento da irmã 
com alguém de posição mais baixa. 

O trio é forçado a inter-
vir para trazer as coisas de volta e 
restaurar o equilíbrio subvertido 
pela loucura de amor de Lisabetta. 

Lisabetta é um exemplo de amor 
com aspectos trágicos. Na obra 
de Boccaccio existem outras figu-
ras femininas trágicas nas quais o 
escritor realiza a plenitude de vida 
e a inteligência que ele chama de 
“grandeza da mente”.

Aliás, em várias passagens, ele 
dedica toda a obra às mulheres que, 
segundo o florentino, são as únicas 
capazes de absorver a riqueza da 
literatura – um feminista em pleno 
século XIV. No final da narrativa, 
Dioneo convence a todos de que a 
população de Florença iria estra-
nhar o sumiço de três homens e 
sete mulheres, e isto levaria a acu-
sações virulentas contra as moças. 
Passados os dez dias, os 10 amigos 
descem das colinas e voltam à Flo-
rença. Os três moços ficam pelas 
ruas e as sete moças entram na 
igreja de Santa Maria. Estavam elas 
protegidas de duas pestes: a doença 
e a língua humana.

Dois contos de Decameron
As 100 estórias possuem 

temas diversos. Sempre revelando 
aspectos da sociedade florentina do 
século XIV. Traições políticas, intri-
gas sociais, aproveitadores, parábo-
las com lição de moral, tragédias, 
comédias, sexo e relações humanas 
conturbadas. Boccaccio navegava 
com fluidez por todos os estilos. 
Fiquemos em dois exemplos:

A narradora é a jovem Elissa: 
Monna Tessa é uma esposa virtuo-
síssima. Tão virtuosa que prepara 
um jantar especial para seu amante, 
Frederico. Só que naquela noite o 
marido Gianni voltou inesperada-
mente. Monna Tessa tenta disfarçar 
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e serve-lhe o jantar. Logo após, dei-
tam-se e Monna finge cair no sono. 
Gianni a acorda e fala que alguém 
estava a bater na porta.

– É um fantasma! - diz a 
esposa.

O amante enciumado escuta 
a voz da amante e volta a bater na 
porta. Monna dá uma ordem a 
Gianni:

– Eu vou rogar uma praga e 
depois você cospe no chão: ‘Suma, 
seu fantasma! Volte para as profun-
dezas. Fantasma, fantasma noturno, 
você veio pra cá em rabo de pé. Em 
rabo de pé daqui se vá. Passe no 
pessegueiro e coma o esterco das 
nossas galinhas pra nunca mais 
voltar.’ Pronto, agora cospe no chão, 
Gianni. Vamos Gianni!

E, ao ouvir o nome do 
marido, passou o ciúme do amante 
Frederico, ele deu meia volta e foi-se 
embora segurando o riso. No cami-
nho havia um galinheiro e o amante 
meteu uma bica e as galinhas pula-
ram assustadas e cacarejaram alto. 
Gianni tinha seu fantasma e Frede-
rico poderia voltar outro dia para 
encontrar a bela amante Monna.

A outra história é a parábola 
dos três anéis contada por Filo-
mena. Saladino era um egípcio que 
por meio dos negócios e da astú-
cia chegou ao cargo de sultão, líder 
político e moral de uma região. 
Profundamente endividado com as 
Cruzadas, ele vê o seu reinado em 
perigo. A única solução era con-
seguir dinheiro emprestado com 
o mais rico judeu do Oriente, o 

usurário Melquisedeque. O judeu, 
porém, possuía fama de avarento. 
Saladino primeiro pensa em apri-
sioná-lo, mas vê que seria difícil o 
intento. Então, o convida para uma 
reunião em seu palácio. Ali, Sala-
dino lança-lhe um desafio:

– Qual Deus é maior? O Deus 
hebraico, o cristão ou o mouro?

Melquisedeque começa a con-
tar a história dos três anéis:

“Certa vez, um homem muito 
honesto, rico e perto do fim da vida 
teria de decidir com quem deixa-
ria a sua herança. Como ele teve 
muitos filhos, a escolha era difícil. 
E para não criar conflitos futuros, 
mandou talhar um lindo anel de 
ouro com uma inscrição do nome 
familiar. Na noite derradeira, cha-
mou todos os filhos à sua cama e 
contou-lhes sobre o anel. Feito isso, 
entregou a joia ao filho mais valo-
roso e honesto. Este filho trabalhou 
a herança do pai, enriqueceu-a e, às 
vésperas da morte, escolheu o filho 
mais virtuoso para receber o anel.

E, assim, foram se suce-
dendo as gerações. Sempre o anel 
passando para o descendente mais 
respeitável. Até que um dia, um pai 
encontrou -se num dilema: os seus 
três filhos eram igualmente hones-
tos, trabalhadores e íntegros. Não 
havia como escolher. O pai, então, 
procura o mais famoso ourives da 
região e manda talhar outros dois 
anéis idênticos ao original. Pron-
tos os anéis, a semelhança era tão 
grande que ficaria difícil dizer qual 
era o original.

O pai reúne os três filhos, 

na última noite de sua vida, e 
conta sobre o anel, mas não sobre 
o segredo. À medida que cada um 
deles se despedia do patriarca, este 
entregava um dos anéis e dizia ser 
aquele o filho escolhido. E nenhum 
deles jamais soube a verdade. E nin-
guém jamais soube dizer qual o anel 
original.”

Saladino gostou tanto da solu-
ção dada por Melquisedeque que 
lhe conta a verdade: iria prendê-lo 
para conseguir o dinheiro, porém, 
havia desistido. O judeu empresta-
-lhe o dinheiro, o Reino floresce, o 
sultão paga tudo com juros e os dois 
tornam-se grandes amigos.

As duas histórias mostram 
uma sociedade medieval em trans-
formação. A Idade Média e o tempo 
da moral cristã estavam passando. A 
família centrada no homem, típica 
do medievo, também desaparecia. 
Monna Tessa é uma mulher inte-
ligente, que nos faz rir pelas estra-
tégias utilizadas para permanecer 
em paz no casamento e ao mesmo 
tempo com o seu amante. Traição 
amorosa, virtude dúbia, possibili-
dades de filhos “bastardos”. Tudo 
aquilo que a Igreja lutou contra por 
séculos.

Saladino e Melquisedeque, 
por sua vez, são homens do renas-
cimento comercial e da ascensão 
da burguesia. Uma história em que 
circula o dinheiro, um homem que 
vive do Capital. Uma parábola que 
descreve o direito à herança, algo 
burguês, profundamente burguês. 
A “Idade das trevas” (como é pejo-
rativa e erroneamente denominada) 

estava em seu outono.
Decameron e seu legado
A obra literária é um clás-

sico universal e, portanto, eterno. 
Seja pela narrativa inovadora e 
com temas os mais diversos, seja 
pela força das ideias ali expostas. 
Mais do que isso, Boccaccio prati-
camente criou o dialeto florentino 
com Decameron. Em relação ao iso-
lamento necessário em tempos de 

peste, Boccaccio nos mostra como a 
arte, a cultura, a poesia e a literatura 
podem entrelaçar as pessoas, for-
mar amizades inesperadas, enfren-
tar preconceitos diversos, aproxi-
mar nossa alma do divino e ainda 
assim fazer passar o tempo de forma 
prazerosa, longe do desespero das 
mortes e da desesperança.

Os jovens contadores de histórias do Decameron retratados pelo pintor 
brit}anico John William Waterhouse (A Tale from Decameron, 1916, Lady 

Lever Art Gallery, Liverpool
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Cadáveres. Néstor Perlongher
CADÁVERES

a Flores

Bajo las matas
En los pajonales
Sobre los puentes
En los canales
Hay Cadáveres

En la trilla de un tren que nunca se detiene
En la estela de un barco que naufraga
En una olilla, que se desvanece
En los muelles los apeaderos los trampolines los 
malecones
Hay Cadáveres

En las redes de los pescadores
En el tropiezo de los cangrejales
En la del pelo que se toma
Con un prendedorcito descolgado
Hay Cadáveres

En lo preciso de esta ausencia
En lo que raya esa palabra
En su divina presencia
Comandante, en su raya
Hay Cadáveres

En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte 
que se arroja
por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas
En el barquillero que se obliga a hacer garrapiñada
En el garrapiñiero que se empana
En la pana, en la paja, ahí
Hay Cadáveres

Precisamente ahí, y en esa richa
de la que deshilacha, y
en ese soslayo de la que no conviene que se diga, y
en el desdén de la que no se diga que no piensa, 
acaso
en la que no se dice que se sepa...
Hay Cadáveres

Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disi-
muladamente, al
espejuelo, en la
correíta de esa hebilla que se corre, sin querer, en el 
techo, patas
arriba de ese monedero que se deshincha, como un 
buhón, y, sin

embargo, en esa c... que, cómo se escribía? c. .. de 
qué?, mas, Con
Todo
Sobretodo
Hay Cadáveres

En el tepado de la que se despelmaza, febrilmente, en 
la
menea de la que se lagarta en esa yedra, inerme en el
despanzurrar de la que no se abriga, apenas, sino con 
un
saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anterio-
res, modas
pasadas como mejas muertas de las que
Hay Cadáveres

Se ven, se los despanza divisantes flotando en el 
pantano:
en la colilla de los pantalones que se enchastran, 
símilmente;
en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia, 
que no se casa
porque su novio ha
….........................!
Hay Cadáveres

En ese golpe bajo, en la bajez
de esa mofleta, en el disfraz
ambiguo de ese buitre, la zeta de
esas azaleas, encendidas, en esa obscuridad
Hay Cadáveres

Está lleno: en los frasquitos de leche de chancho con 
que las
campesinas
agasajan sus fiolos, en los
fiordos de las portuarias y marítimas que se dejan 
amanecer, como a
escondidas, con la bombacha llena; en la
humedad de esas bolsitas, bolas, que se apisonan al 
movimiento de
los de
Hay Cadáveres

Parece remanido: en la manea
de esos gauchos, en el pelaje de
esa tropa alzada, en los cañaverales (paja brava), en el 
botijo
de ese guacho, el olor a matorra de ese juiz
Hay Cadáveres

Ay, en el quejido de esa corista que vendía “estrellas 
federales”

Uy, en el pateo de esa arpista que cogía pequeños 
perros invertidos,
Uau, en el peer de esa carrera cuando rumbea la 
cascada, con
una botella de whisky “Russo” llena de vidrio en los 
breteles, en ésos,
tan delgados,
Hay Cadáveres

En la finura de la modistilla que atara cintas do un 
buraco hubiere
En la delicadeza de las manos que la manicura que 
electriza
las uñas salitrosas, en las mismas
cutículas que ella abre, como en una toilette; en el 
tocador, tan
...indeciso..., que
clava preciosamente los alfiles, en las caderas de la 
Reina y
en los cuadernillos de la princesa, que en el sonido 
de una realeza
que se derrumba, oui
Hay Cadáveres

Yes, en el estuche de alcanfor del precho de esa
¡bonita profesora!
Ecco, en los tizones con que esa ¡bonita profesora! 
traza el rescoldo
de ese incienso;
Da, en la garganta de esa ajorca, o en lo mollejo de 
ese moretón
atravesado por un aro, enagua, en
Ya
Hay Cadáveres

En eso que empuja
lo que se atraganta,
En eso que traga
lo que emputarra,
En eso que amputa
lo que empala,
En eso que ¡puta!
Hay Cadáveres

Ya no se puede sostener: el mango
de la pala que clava en la tierra su rosario de musgos,
el rosario
de la cruz que empala en el muro la tierra de una 
clava,
la corriente
que sujeta a los juncos el pichido – tin, tin... – del 
son-
ajero, en el gargajo que se esputa...

Hay Cadáveres

En la mucosidad que se mamosa, además, en la gár-
gara; en la también
glacial amígdala; en el florete que no se succiona con 
fruición
porque guarda una orla de caca; en el escupitajo
que se estampa como sobre en un pijo,
en la saliva por donde penetra un elefante, en esos 
chistes de
la hormiga,
Hay Cadáveres

En la conchita de las pendejas
En el pitín de un gladiador sureño, sueño
En el florín de un perdulario que se emparrala, en 
unas
brechas, en el sudario del cliente
que paga un precio desmesuradamente alto por el 
polvo,
en el polvo
Hay Cadáveres

En el desierto de los consultorios
En la polvareda de los divanes “inconcientes”
En lo incesante de ese trámite, de ese “proceso” en 
hospitales
donde el muerto circula, en los pasillos
donde las enfermeras hacen SHHH! con una aguja 
en los ovarios,
en los huecos
de los escaparates de cristal de orquesta donde los 
cirujanos
se travisten de ‘’hombre drapeado”,
laz zarigueyaz de dezhechoz, donde tatúase, o tajéase 
(o paladea)
un paladar, en tornos
Hay Cadáveres

En las canastas de mamá que alternativamente se 
llenan o vacían de
esmeraldas, canutos, en las alforzas de ese
bies que ciñe – algo demás – esos corpiños, en el azul 
Iunado del cabe-
llo, gloriamar, en el chupazo de esa teta que se expri-
me, en el
reclinatorio, contra una mandolina, salamí, pleta de 
tersos caños...
Hay Cadáveres

En esas circunstancias, cuando la madre se
lava los platos, el hijo los pies, el padre el cinto, la
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hermanita la mancha de pus, que, bajo el sobaco, que
va “creciente”, o
Hay Cadáveres

Ya no se puede enumerar: en la pequeña “riela” de 
ceniza
que deja mi caballo al fumar por los campos (cam-
pos, hum…),o por
los haras, eh, harás de cuenta de que no
Hay Cadáveres

Cuando el caballo pisa
los embonchados pólderes,
empenachado se hunde
en los forrajes;
cuando la golondrina, tera tera,
vola en circuitos, como un gallo, o cuando la bondio-
la
como una sierpe “leche de cobra” se
disipa,
los miradores llegan todos a la siguiente
conclusión:
Hay Cadáveres

Cuando los extranjeros, como crápulas, (“se les ha 
volado la
papisa, y la manotean a dos cuerpos”), cómplices,
arrodíllanse (de) bajo la estatua de una muerta,
y ella es devaluada!
Hay Cadáveres

Cuando el cansancio de una pistola, la flaccidez de 
un ano,
ya no pueden, el peso de un carajo, el pis de un
‘’palo borracho”, la estirpe real de una azalea que ha 
florecido
roja, como un seibo, o un servio, cuando un paje
la troncha, calmamente, a dentelladas, cuando la va 
embutiendo
contra una parecita, y a horcajadas, chorrea, y
Hay Cadáveres

Cuando la entierra levemente, y entusiasmado por el 
su-
ceso de su pica, más
atornilla esa clava, cuando “mecha”
en el pistilo de esa carroña el peristilo de una carroza
chueca, cuando la va dándola vuelta
para que rase todos.. . los lunares, o
Sitios,
Hay Cadáveres

Verrufas, alforranas (de teflón), macarios muermos: 

cuando sin...
acribilla, acrisola, ángeles miriados’ de peces espadas, 
mirtas
acneicas, o sólo adolescentes, doloridas del
dedo de un puntapié en las várices, torreja
de ubre, percal crispado, romo clít ...
Hay Cadáveres

En el país donde se yuga el molinero
En el estado donde el carnicero vende sus lomos, al 
contado,
y donde todas las Ocupaciones tienen nombre….
En las regiones donde una piruja voltèa su zorrito de 
banlon,
la huelen desde lejos, desde antaño
Hay Cadáveres

En la provincia donde no se dice la verdad
En los locales donde no se cuenta una mentira
–Esto no sale de acá–
En los meaderos de borrachos donde aparece una 
pústula roja en
la bragueta del que orina-esto no va a parar aquí -, 
contra los
azulejos, en el vano, de la 14 o de la 15, Corrientes y
Esmeraldas,
Hay Cadáveres

Y se convierte inmediatamente en La Cautiva,
los caciques le hacen un enema,
le abren el c... para sacarle el chico,
el marido se queda con la nena,
pero ella consigue conservar un escapulario con una 
foto borroneada
de un camarín donde...
Hay Cadáveres

Donde él la traicionó, donde la quiso convencer que 
ella
era una oveja hecha rabona, donde la perra
lo cagó, donde la puerca
dejó caer por la puntilla de boquilla almibarada unos 
pelillos
almizclados, lo sedujo,
Hay Cadáveres

Donde ella eyaculó, la bombachita toda blanda, 
como sobre
un bombachón de muñequera como en
un cáliz borboteante - los retazos
de argolla flotaban en la “Solución Humectante” 
(método agua por
agua),

ella se lo tenía que contar
Hay Cadáveres

El feto, criándose en un arroyuelo ratonil,
La abuela, afeitándose en un bols de lavandina,
La suegra, jalándose unas pepitas de sarmiento,
La tía, volviéndose loca por unos peines encurvados
Hay Cadáveres

La familia, hurgándolo en los repliegues de las sába-
nas
La amiga, cosiendo sin parar el desgarrón de una 
“calada”
El gil, chupándose una yuta por unos papelitos des-
leídos
Un chongo, cuando intentaba introducirla por el 
caño de escape de
una Kombi,
Hay Cadáveres

La despeinada, cuyo rodete se ha raído
por culpa de tanto “rayito de sol”, tanto “clarito”;
La martinera, cuyo corazón prefirió no saberlo;
La desposeída, que se enganchó los dientes al inten-
tar huir de un taxi;
La que deseó, detrás de una mantilla untuosa, des-
dentarse
para no ver lo que veía:
Hay Cadáveres

La matrona casada, que le hizo el favor a la mucha-
cho pasándole un
buen punto;
la tejedora que no cánsase, que se cansó buscando el 
punto bien
discreto que no mostrara nada
– y al mismo tiempo diera a entender lo que pasase 
–;
la dueña de la fábrica, que vio las venas de sus obre-
ras urdirse
táctilmente en los telares-y daba esa textura acompa-
sada...
lila...
La lianera, que procuró enroscarse en los hilambres, 
las púas
Hay Cadáveres

La que hace años que no ve una pija
La que se la imagina, como aterciopelada, en una 
cuna (o cuña)
Beba, que se escapó con su marido, ya impotente, a 
una quinta
donde los

vigilaban, con un naso, o con un martillito, en las 
rodillas, le
tomaron los pezones, con una tenacilla (Beba era tan 
bonita como una
profesora…)
Hay Cadáveres

Era ver contra toda evidencia
Era callar contra todo silencio
Era manifestarse contra todo acto
Contra toda lambida era chupar
Hay Cadáveres

Era: “No le digas que lo viste conmigo porque capaz 
que se dan
cuenta”
O: “No le vayas a contar que lo vimos porque a ver si 
se lo toma a
pecho”
Acaso: “No te conviene que lo sepa porque te ampu-
tan una teta”
Aún: “Hoy asaltaron a una vaca”
“Cuando lo veas hacé de cuenta que no te diste cuen-
ta de nada
...y listo”
Hay Cadáveres

Como una muletilla se le enchufaba en el pezcuello
Como una frase hecha le atornillaba los corsets, las 
fajas
Como un titilar olvidadizo, eran como resplandores 
de mangrullo, como
una corbata se avizora, pinche de plata, así
Hay Cadáveres

En el campo
En el campo
En la casa
En la caza
Ahí
Hay Cadáveres

En el decaer de esta escritura
En el borroneo de esas inscripciones
En el difuminar de estas leyendas
En las conversaciones de lesbianas que se muestran la 
marca de la liga,
En ese puño elástico,
Hay Cadáveres

Decir “en” no es una maravilla?
Una pretensión de centramiento?
Un centramiento de lo céntrico, cuyo forward
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muere al amanecer, y descompuesto de
El Túnel
Hay Cadáveres

Un área donde principales fosas?
Un loro donde aristas enjauladas?
Un pabellón de lolas pajareras?
Una pepa, trincada, en el cubismo
de superficie frívola...?

Hay Cadáveres

Yo no te lo quería comentar, Fernando, pero esa vez 
que me mandaste
a la oficina, a hacer los trámites, cuando yo
curzaba la calle, una viejita se cayó, por una biela, y 
los
carruajes que pasaban, con esos crepés tan anticua-
dos (ya preciso,
te dije, de otro pantalón blanco), vos creés que se 
iban a
dedetener, Fernando? Imaginá…
Hay Cadáveres

Estamos hartas de esta reiteración, y llenas
de esta reiteración estamos.
Las damiselas italianas
pierden la tapita del Luis XV en La Boca!
Las ‘’modelos” –del partido polaco–
no encuentran los botones (el escote cerraba por 
atrás) en La Matanza!
Cholas baratas y envidiosas – cuya catinga no compi-
te – en Quilmes!
Monas muy guapas en los corsos de Avellaneda!
Barracas!
Hay Cadáveres

Ay, no le digas nada a doña Marta, ella le cuenta al 
nieto que es
colimba!
Y si se entera Misia Amalia, que tiene un novio fede-
ral!
Y la que paya, si callase!
La que bordona, arpona!
Ni a la vitrolera, que es botona!
Ni al lustrabotas, cachafaz!
Ni a la que hace el género “volante”!
NI
Hay Cadáveres

Féretros alegóricos!
Sótanos metafóricos!
Pocillos metonímicos!

Ex-plícito !
Hay Cadáveres

Ejercicios
Campañas
Consorcios
Condominios
Contractus
Hay Cadáveres

Yermos o Luengos
Pozzis o Westerleys
Rouges o Sombras
Tablas o Pliegues
Hay Cadáveres

– Todo esto no viene así nomás
– Por qué no?
– No me digas que los vas a contar
– No te parece?
– Cuándo te recibiste?
– Militaba?
– Hay Cadáveres?

Saliste Sola
Con el Fresquito de la Noche
Cuando te Sorprendieron los Relámpagos
No Llevaste un Saquito
Y
Hay Cadáveres

Se entiende?
Estaba claro?
No era un poco demás para la época?
Las uñas azuladas?
Hay Cadáveres

Yo soy aquél que ayer nomás...
Ella es la que…
Veíase el arpa...
En alfombrada sala...
Villegas o
Hay Cadáveres
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FADWA TOUQAN

 Suficiente para mim

Eu não peço mais nada
do que morrer no meu país
me dissolver e  me fundir com a grama,
dar vida a uma flor
Que uma criança do meu país colherá
tudo que eu peço
é permanecer no seio do meu país
como solo,
grama,
uma flor.
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