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EXPEDIENTE

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

um projeto coletivo de intelectuais, acadêmicos, artistas que tem
distribuição gratuita pelo site revistapasquinagem.com.
Os artigos, ensaios, crônicas, análises políticas, econômicas e filosóficas são de responsabilidades de seus respectivos
autores.
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A Revista PASQUINAGEM aceita para publicação trabalhos inéditos, de autoria individual ou coletiva de
pesquisadores, intelectuais, ensaístas, poeta, fotógrafos vinculados a instituições de ensino supe-

rior, coletivos de artistas,
coletivos políticos, grupos de
estudos, ateliers, jornalistas, sob
a forma de artigos ou resenhas,
ensaio, poesia, portfólio de criação de autores nacionais e estrangeiros.
Os textos são publicados
na língua original dos seus respectivos autores, de preferência
em português, espanhol, francês
e inglês entre 8 e 40 páginas.
Quanto às resenhas o texto deverá ter dimensão variável entre 2
a 5 páginas, contendo o registro
e a crítica de livros, teses e dissertações publicados nos últimos
anos. Os ensaios fotográficos,
poesias e crônicas podem serem
individuais e coletivos.
A publicação de artigos
está condicionada a pareceres de
membros do Conselho editorial
ou de colaboradores ad hoc. A
seleção de artigos para publicação toma como critérios básicos
sua contribuição à comunicação
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E POLÍTICA à linha editorial da PASQUINAGEMT, a DIVERSIDADE TEMÁTICA. Eventuais
modificações de estrutura ou de
conteúdo, sugeridas pelos pareceristas ou pela Comissão Científica, só serão incorporadas mediante concordância dos autores.
Os revisores dos originais poderão ajustá-los aos padrões da
convenção escrita de modo a
contribuir para a adequação do
texto ao periódico.
O autor deve também fornecer dados relativos à sua maior
titulação, instituição e área em
que atua, bem como indicar o

endereço eletrônico e o endereço
completo, para correspondência.
Orientações para formatação e normalização
O texto deve ser digitado
em fonte Times New Roman,
corpo 12, com 1,5. O recurso itálico, no corpo do texto, deve ser
utilizado somente para palavras
estrangeiras. Para apresentação
dos elementos que constituem o
artigo utilizar as normas da
ABNT em vigor. Sugerimos não
acrescentar destaques, grifos e
etc. em citações diretas, pois são
informações ou detalhes que podem desaparecer após a normalização e/ou diagramação final.
• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informação e documentação. Artigo em
publicação periódica científica
impressa. Apresentação;
NBR 6023, 2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração;
NBR 6024, 2003 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de
um documento escrito - Apresentação;
NBR 6028, 2003 – Informação e documentação – Resumos - Apresentação;
NBR 10520, 2002 – Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação;
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de Janeiro, 1993.
• Responsabilidades
É de responsabilidade do
autor a correção ortográfica, sin5

tática e a revisão de digitação do
texto que será publicado conforme original recebido pela editoração, após as alterações recomendadas pelos avaliadores, se
houver.
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e
aceito para publicação, entende-se como automática a cessão dos
direitos autorais para a publicação na Revista PASQUINAGEM
em CREATIVE COMMONS,
com menção obrigatória da autoria (BY) e atribuição Não Comercial (NC) para ACESSO LIVRE E IRRESTRITO, sendo
vedada a derivação (reescrita)
dos trabalhos publicados por terceiros (ND).
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A CONDIÇÃO MESTIÇA
AMÁLIO PINHEIRO

poeta, tradutor e professor no Pós-graduação em
Comunicação e Semiótica da PUCSP. Coordena o Grupo
de Pesquisa “Barroco e Mestiçagem”,

LEZAMA LIMA
cas) contêm “as muscíneas dos começos” (Lezama Lima, 1981: 136),
a saber, comissuras entre fruta e
boca, proto-falas, sentimentos coloquiais de almoços dominicais,
incorporação da paisagem natural
na vocalidade erotizada, o pré-humano no quase-humano. Vale a
pena ouvi-lo algo mais:

Rehusad, y vosotros,
a posar las plantas
				
en la seguridad dupla de la Armonía.
				
Rehusad la simetría
a buen seguro.
(César Vallejo,
Trilce XXXVI)
					
			
Mestiçagem: Lezama e Haroldo
Mestiçagem não é apenas cruzamento de raças, mas muito mais:
interação entre objetos, coisas, for				mas, linguagens e imagens da cultura. A mestiçagem não opera por
fusão, que apaga as diferenças, nem
por mero reconhecimento das diversidades, que as mantém isoladas.
Não se chega, pela mestiçagem, a
qualquer invariante matricial dominante, no passado ou no futuro. Não
nasce de nenhuma origem exclusiva, separadamente una ou essencial;
não chega a qualquer unidade ou
identidade substancial isolada.
Nunca é ilha mas sempre arquipélago. Alimenta-se do heterogêneo
díspar, gozosa de estar no outro,
para articulá-lo assimétrica e obli10

quamente; sempre de través, geometria da multiplicidade irregular, que
nunca se aproxima do domesticável
homogêneo. A mestiçagem descarta o fácil e o igual pela paixão da
mistura. Pois são muitas as Áfricas,
muitos processos tupinizantes, africanizantes etc., muitos migrantes/
imigrantes, em nomadismo a céu
aberto, carregando suas vozes, objetos, imagens. Muita natureza enroscada milimetricamente nas séries da cultura. É muito material em
crisol e lava, embaixo/em cima de
tudo. Foi esta natureza que recebeu
e cravejou nas suas tramas já barroquistas a decisiva “arribada a uma
confluência (...) húmus fecundante
de que se evaporavam cinco civilizações” (Lezama Lima, 1994: 272).

Confluência decisiva (jamais influência!) porque agente mestiço ativo
de composição dentro da multiplicidade irregular. A alegria da composição como continuum de múltipla pertença exclui a lógica binária
da identidade ou da oposição.

Mas na paisagem americana, e agora o insistimos
outra vez, o barroco é a natureza. (...) Como esses combates entre divindades lunares e
solares, tão frequentes na Índia, a manga guarda em sua
casca como que a diversidade
de uma paleta crepuscular, ou
umas valvas moluscoides do
amanhecer. Meia-lua arroxeada, espirais amarelos, crescentes verdejantes, guardam
o oferecimento de uma polpa
solar cadenciada. O iodo que
decanta, estima das capilaridades, está nas muscíneas dos
começos. (...) Nosso gosto
paga sempre uma onça por
este assombro de gérmen solar. (...) Forma plena essa da
fruta, é a primeira lição de
clássica alegria. (Lezama
Lima, 1981: 135-6)

O caldeirão mestiço disparou
nesse espesso e paciente espaço/
tempo da natureza como core-som, esse gesto nativo de ver-ouvindo se transformando em fala de
floresta, vilas falantes e litorais dançantes, com seus mares e rios tremeluzentes de sonoridades e luminosidades quase silábicas. Não por
acaso Lezama diz que frutas como
Daí o indispensável contia indiana manga (subespontânea
nuum, dos ritmos frutais à boca e à
tradução frugívora destas Améri11

voz, só quebrado pela mediocracia
lexical das línguas flexionais quando
usadas linearmente (Flusser, 1998;
Meschonnic, 2010). São cruciais as
situações de passagem: os ambientes
acústicos da natureza, com suas variadíssimas pautas de paisagens sonoras, embutem-se na voz, filtram-se pelas oralidades e grafias,
passam a literaturas da escrita e da
voz; e daí às falas, cantos, danças e
telas audiovisuais, em corpúsculos
e conglomerados de múltiplas pertenças e aptidões poético-cognitivas; fonogramas e/ou pictogramas
enxertam-se assim nas grafias,
imantando as cores e os sons da paisagem. Séries confluentes interespecíficas e intercomplementares: não
dá pra saber o que veio antes ou
depois. Estão aí as passagens em
processos anamórficos ininterruptos, sob a forma de ritmos. Mas isto
somente se perfaz através de uma
nervação filigranada, reentrâncias
intersticiais de coisas a coisas. Fica
exposta a relação inextricável entre
a mente, o cérebro e o corpo todo.
Há inúmeros dispositivos
operatórios (Campos, 2001: 95) que
interligam os códigos universais aos
intracódigos endêmicos da paisagem sonoro-visual da cultura, o que
os torna propícios à difícil e necessária tradução criativa. Haroldo de
Campos já sabiamente acrescentara

ao seu primeiro Ideograma, de
1977, num Prefácio à 3ª edição, intitulado Fenollosa revisitado, a ideia
de que a iconicidade do pictograma
chinês agencia as relações, do ponto de vista táctil-visual, entre linguagem e natureza. O poeta das
Galáxias adere à fala de Shutaro
Mukai: “Enquanto as línguas ocidentais tenderiam à anemia, ‘o kanji, em contraste, continua até hoje
capaz de absorver a essência poética da natureza, radiando exuberantemente com brilho-sentido’” (Campos, 1994: 18-9). As mesmas
variantes de iconicidade e hipoiconicidade, agora táctil-sonoro-vocais, valem para os fonogramas,
nestas nossas línguas mestiças fônico-aglutinantes não-ocidentais. A
voz carrega os vocemas e vocigrafias, fonogramas e pictogramas, já
encharcados da paisagem sonora,
para dentro das linguagens. Basta
escutar o tremor erótico-vocálico
do jambu no carimbó Jamburana de
Dona Odete, de Belém, ou o “samba
amazônico”, de Arthur Espíndola. A
atmosfera reluzente envolve coisas,
instrumentos e palavras em situações de passagem múltiplas. Jamburana torna-se uma expressão sonoro-vegetal táctil. Julio Maria (2014:
5) esclarece algo das incorporações
mestiças, em continuum, entre o
tecido rítmico da natureza, da cultura, do corpo e do canto:
12

A percussão do tantã é
substituída pelo artesanal
curimbó, assim como o reco-reco sai para entrar o maracá. O banjo do carimbó também é uma atração à parte. Só
conhecido na região, tem seu
corpo feito de frigideira e suas
cordas produzidas com linha
de pesca. O braço é de um
tronco de árvore e a caixa revestida com couro. A caixa de
marabaxo, ritmo muito usado
na vizinha Macapá, Amapá,
também tem espaço. As células rítmicas do samba foram

estudadas para que pudessem
ser combinadas com frações
de batidas do carimbó e do
boi-bumbá.

tivas, por crescimento linear ou aderência postiça.) Sarduy nos dá boas
pistas dessa extraordinária morfose
no seu Sobre el castellano en América (2000: 174-5):

Thomas Kuhn já apontou sagazmente que, nesses casos, há
Primeira teoria: havia
“como uma mudança no modo pelo
muitas, muitíssimas coisas às
qual as palavras e as frases se relaquais era preciso dar nome, e
cionam com a natureza, quer dizer,
para as quais o termo em casuma mudança no modo com que se
telhano, por assim dizer, não
determinam seus referentes” (Kuhn,
era suficiente: os rios eram
1989: 87). Digamos para compledemasiado grandes para ser
mentar que não podem mais ser
simplesmente rios; faltava um
designados propriamente por refetermo como braço de mar. O
rentes, visto que são miríades de
termo bosque é tão minúscurelações de força rítmicovocosonolo, tão “silvestre”, que faz penrovisuais que escaparam da dualisar em pastores e ninfas, em
dade do signo, uma sorte de “seflautas de Pan e em ruínas
mântica da prosódia” (Meschonnic,
gregas, em coisas que nada
2010: 113), agentes ativos e conjuntêm que ver com a selva, com
tos de relação intrínseca da naturea jungla, com suas jiboias,
za no corpo e nas linguagens. Grancom seus milhões e milhões
de aumento da complexidade na
de insetos, pássaros que falam
alegria e da alegria na complexidae macacos-aranha. É necessáde, através de sucessivas passagens.
rio acrescentar – esta é a sePalavras e frases embutidas e matigunda teoria – que na Amézadas das vozes da natureza, com
r i c a , e m re a l i d a d e , o
sua própria incrustação do vozerio
castelhano não muda. Ele
das culturas migrante-imigrantes.
experimenta, dizendo melhor,
Isto quer dizer: as multiplicidades
um fenômeno de enxerto tão
migrante-imigrantes inclusas bormeticuloso e frequente que às
dadas nas multiplicidades inclusas
vezes chega à desfiguração.
da natureza geram um aumento imprevisível das possibilidades de
composição e tradução rítmicas.
Verbete enxerto no dicioná(Inclusas aqui significa: nunca adi- rio: “Operação que consiste em in13

troduzir uma parte viva dum vegetal em outro vegetal, para que neste
se desenvolva como se desenvolveria na planta de onde saiu” (Aurélio,
1986: 670). A palavra paraná (no
tupi: para ná, “semelhante ao mar”),
pelo seu vozerio em cascata de sílabas aglutinantes em a, acumula na
boca, na sua pronúncia e escansão,
a paisagem com grande volume de
água, rio e mar. Consiste num acontecimento de linguagem que não
tem fim e se estende nas mais variadas combinatórias por todo o dicionário e fora dele, revelando um âmbito incomensurável do continente,
em que as palavras estão mergulhadas na sua morfose anterior às palavras. Colhamos a esmo este caso
do ambiente doméstico e arquitetônico: enxu-da-beira-do-telhado.
“Inseto himenóptero, da família dos
vespídeos (Polybia scuttelaris), de
coloração preta, com dois traços
amarelos, transversais, quase unidos, no meio do dorso. Constrói o
ninho, esférico, com quase dois palmos de diâmetro, nos beirais das
casas ou nas janelas. [Sin.: camoati,
camoatim, canguaxi, cabamoatim]
(Aurélio, 1986: 670). Trata-se de
uma aproximação poética e probabilística do nheengatu: o que interessa não é o significado (represado
difusamente nos bastidores da palavra), mas a intensa relação entre o
aspecto gráfico-visual, o fonograma,

a voz e a paisagem sonora.
Formou-se no continente
uma capa de dobras linguísticas humorístico-sensuais, em constante
montagem e expansão, que quer
romper, para quem sabe ouvir, a fixidez dos conteúdos. Conforme
aponta, por exemplo, Rosenfeld
(2006: 38), nas suas viagens pelo
Brasil: “Para todo esse arco-íris de
gente e costumes, há termos populares cuja enumeração encheria um
vasto dicionário especial”. É aquilo
que Osvaldo Lamborguini denominou, segundo nos mostra Astutti
(2010: 255) no Fausto gauchesco de
Estanislao del Campo (1955), como
“inmensa llanura de los chistes”:
espaço vertiginoso, em redemoinho,
de traduções, paródias e incorporações entre voz/canto/palavra/paisagem/mitos campeiros e urbanos,
que impugna qualquer tendência
unitária de elevação progressiva.
Revela-se assim o caráter poético e
político da mestiçagem. Uma política poética encravada de saída na
formação cultural da língua. Ou
como avisa aos incautos leitores José
Hernández (1976: 67-69) no seu
Martín Fierro: “Aquí me pongo a
cantar / al compás de la vigüela (...)
Soy gaucho, y entiendanló / como
mi lengua lo esplica”. A língua a serviço dos ritmos-do-habitante-na-paisagem.

-as, experimentamos um profundo sentido de pertencimento. A descoberta desses
sons, seu registro e proteção,
é o trabalho de uma emergente escola de pensamento chamada ecologia acústica.

Mestiçagem e natureza
Daniel Velasco cita Alexander
von Humboldt, a respeito dessa ecologia poético-acústica, sinestésica,
do ambiente sonoro-visual dos trópicos: “Os árabes têm o inteligente
dito figurativo de que a melhor descrição é aquela que transforma o
olho em ouvido”. E aprofunda o
tema com Hildegard Westerkamp:

E ainda o mesmo autor arremata sua curiosidade sobre as
consequências dessas descobertas
a partir de Humboldt para a investigação em curso: “Tal apreciação traz à luz uma combinação de
interesse científico, novidade sobre as regiões quentes, prazer estético e temas filosóficos que surgem a partir das relações entre
povo e natureza no Novo Mundo”
(Velasco, 2000: 21-4).

A paisagem sonora é a
manifestação acústica do “lugar”, onde os sons dão aos
moradores um “sentido de
lugar”, e a qualidade acústica
do lugar é formada pelas atividades e comportamentos
dos habitantes. Os significados de um lugar e seus sons
são criados precisamente por
causa dessa interação entre
paisagem sonora e povo.
E o próprio Velasco prossegue, mapeando, a partir de Humboldt, as particularidades de assimilação tradutórias, dadas de partida,
pela musicalidade da biosfera tropical:
Humboldt é indubitavelmente o não reconhecido
precursor desse movimento.
(...) Para ele, os trópicos são
14

verdadeiramente um fenômeno da natureza em larga escala e ele acredita que podem
mostrar aos europeus a diversidade e esplendor da natureza se adequadas impressões
desta forem transmitidas pela
escrita. (...) Todo lugar tem
seu próprio e diferente quadro sonoro, suplementando
nossa história pessoal e social,

e do mundo em geral, com
importantíssima informação.
Esses sons característicos
compõem “áreas” nas quais
um lugar particular tem sua
singularidade não apenas em
termos de geografia ou de aspectos físico-temporais, mas
também por suas propriedades acústicas. Ouvindo-as,
reouvindo-as e relembrando-

a conclusão do Fausto II entusiasmou-se particularmente pela teoria de Martius sobre a “tendência espiral das
plantas”, apoiando¬-se nessa
hipótese para redigir, em
março de 1831, um estudo
para integrar a edição franco-alemã, preparada por Soret,
de sua Tentativa sobre as metamorfoses das plantas. (Mazzari, 2010: 469)

Vale a pena seguir nessa digressão botânico-poética para perseguir aquele barroco mestiço saído
da natureza, sob a figura do arquipélago e da trepadeira enredados de
ritmos e palavras (conforme o flagrara Lezama com seu barroco frutal (1981), lugar palatal e alegórico
Uma aguda conjunção é de toda imagem e incorporação
trazida por Mazzari, vinculando tradutória).
a forma espiralada das plantas do
Brasil, as pesquisas de Martius, a
É, portanto, na Natureobra de Goethe e a ideia de uma
za brasileira – de “feracidades
natureza onipresente e particiexcepcionais” e “infinitamenpante em Espinosa como fundate prodigiosa”, para citar vermento ético e estético da vida.
sos de Manuel Bandeira,
grande leitor e tradutor de
A extraordinária Flora
Goethe – que se enraíza essa
brasiliensis, obra em vários
amizade, simbolizada, assim
volumes em que Martius tratalvez se possa dizer, na espébalhou ao longo de 40 anos (e
cie de malvácea que ocorre
concluída apenas em 1906),
apenas no Brasil a que MarGoethe leu e releu até o fim
tius e o botânico Christian G.
da vida, e enquanto elaborava
D. Nees von Esenbeck deram
15

o nome de Goethea, o que comoveu profundamente o poeta. “O que significa então
perscrutar a Natureza? / Encontrar Deus tanto fora como
dentro de si”: com este dístico
saudou Goethe o “brasileiro”
Martius em 1827. A filosofia
panteísta com sua expressão
deus sive natura vem logo à
mente e, se desde a juventude
Goethe foi leitor de Spinoza,
aqui se constitui outra afinidade eletiva com o botânico,
que em maio de 1825 escrevia
ao poeta que nada o preparara tanto para a viagem brasileira como o pensamento de
Spinoza e o Fausto. (Mazzari,
2019: 469-470)

o arredondamento rítmico-sintático
e gráfico-visual das vogais, das nádegas frutais e do són do bongô na
paisagem marinha fêmea de Havana. Compreende-se por que Haroldo de Campos se valeu tanto, para
traduzir o Fausto, da bateria carnavalizante fornecida por um Bakthin,
que lhe permitiu apliques transcriativos saídos da fala diária, da música popular e das invenções fônico-solares do Guesa de Sousândrade
(Campos, 1981). Porém agora não
se trata apenas do “princípio de
equivalência da função poética, que
projeta o paradigma no sintagma”
(Campos, 2013: 89), no conhecido
dizer de Jakobson, mas de uma intromissão mútua, miniatural e salivar, entre língua e natureza, através
de seus ritmos vocais. Não se pode
mais separar as estruturas da sociedade das estruturas da natureza, a
não ser nos lugares em que a sociedade se estrutura como narrativas
de poder. A troca não é mais dual
ou descontínua, entre significado e
significante, ou entre signo e referente, mas do corpo da natureza no
corpo da fala e vice-versa, num continuum imersivo repassado por matas e águas.

O ponto central é que por
aqui a natureza, com suas frutas e
malváceas “em espiral”, se filtra e se
difunde, pelos efeitos de uma orquestração silábica festiva, já em
estado de marchetaria filigranada,
dentro das artérias das aglutinações
afro-luso-tupinizantes das vozes de
todo o dia. Para quem saber ver e
ouvir, trata-se de uma densidade
sonora, capilar entre sílabas e plantas, que está em toda parte. O título
de poema “Sóngoro cosongo”, de
Aquilo que Meschonnic
Nicolás Guillén (1990), relaciona, (2010: 111) vê como movimento
pelo menos, no seu encadeamento fundamental no Hamlet de Shakestremeluzente de encaixes sonoros, peare, de dificílima tradução, “o
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nome de Ofélia” redistribuído numa
religação contínua por todo o texto,
como “uma espécie de efeito de vasos comunicantes, difusão das consoantes de seu nome nas palavras
que se avizinham”, entre nós, nestas
selvas e mares de todo dia, irrompe
como força tectônica vindo dos sons
quase ou pré-vocálicos dos elementos naturais e do ambiente acústico.
Há uma troca e uma composição
entre afetos, alegrias e paisagens,
que se entrelaçam nesses melismas,
sejam cantáveis ou não. A paisagem
natural rumoreja nas entranhas da
língua que, nessas artérias, fervilha
de coisas da natureza. Olho vivo:
isso não se mostra apenas nos códigos visíveis da língua, mas principalmente nessa interlíngua, nos
intracódigos, entonações, cadências
e fiorituras. Trilce, título “sem significado” da obra revolucionária de
César Vallejo, de 1923, é uma pauta
sonora que espalha pelo escrito, em
anagramas e bustrofédons, as danças e festas eróticas urbanas, o nome
das amadas, o canto agudo (em castelhano: tiplesonancia) ou flauteado
das aves procelariformes do Pacífico
peruano, e mais ainda tudo isso que,
arquipélago mestiço em estado de
permanente insurgência, nunca se
fecha em tríades.
O arquipélago mestiço

zante no alheio, em vaivém ziguezagueante; montagem em arabesco
móvel dessas multidões de outros,
suas linguagens e civilizações. Pode
se perfazer em incrustações e tessituras na madeira, na pedra, nas páginas e nas telas ou de vozes na língua falada, cantada e escrita. Alegria
da multiplicidade simultânea. Não
foi por acaso que Oswald de Andrade (1978: 5), no seu Manifesto da
Poesia Pau-Brasil, começa com esta
lista de acontecimentos cotidianos
da paisagem da cultura:

A mestiçagem de que falamos
não se interessa apenas pelas grandes diferenças explícitas, que podem, invejosas de poder e de centro,
se coagular em grupos de perseguidos que passam a perseguir os perseguidores que os perseguiram,
mantendo a estrutura binária da
dominação; nem pelas fáceis dife-

rençazinhas da moda forjadas pelas
tecnociências a serviço dos consensos da grande mídia e do mercado
capitalista. A mestiçagem vem de
baixo, dos poros, das plantas dos
pés e dos escaninhos e labirintos da
cultura. É um conhecimento das
entranhas e do múltiplo em metamorfose a partir do salto canibali17

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e
de ocre nos verdes da Favela,
sob o azul cabralino, são fatos
estéticos.
O Carnaval no Rio é
o acontecimento religioso da
raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A
formação étnica rica. Riqueza
vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança.
A mestiçagem não dá trégua
às alteridades separadas: encadeia-as sempre nos tecidos nervosos que
fazem a liga entre os componentes
de fora e de dentro. É preciso transformar o diverso, molecularmente,
em arquitetura orgânica: Inhotim.

Desconsiderar o duplo vínculo do
tipo lógico importado. Como um
copo de barro impregnado da borra
do vinho, em que a composição retrata a alegria ativa da participação
mútua, mantendo-se uma complexidade em expansão muito para
além e aquém da identidade ou
oposição. Ou como a própria transcrição dicionarizada do nheengatu
xaxim: “1. Bras. O tronco de certas
samambaias arborescentes da família das ciateáceas, muito usado em
floricultura, e cuja massa fibrosa se
constitui inteiramente de raízes adventícias entrelaçadas. 2. Qualquer
dessas plantas. [Sin. Gen.: samambaiaçu.]”. (Aurélio, 1986: 1796.) A
mesma palavra, ou quase-palavra,
samambaiaçu, ou xaxim, contêm,
por força do mimetismo das aliterações, algo dessas “raízes adventícias entrelaçadas.” Trata-se de acontecimento botânico da cultura/
natureza, presente na memória e no
cotidiano. Está, por exemplo, nas
obras de Churriguera e Aleijadinho,
na Casa da Cascata de Frank Lloyd
Wright, no Museu a Céu Aberto
Inhotim e nas igrejas barrocas, onde
sempre estão interligados o pequeno e o grande, a arquitetura e a paisagem. Sobre a mestiçagem ígnea e
fáustica de Aleijadinho, diz Lezama:

português. Já maduro, o destino o engrandece com uma
lepra (...). Com sua lepra, que
está também na raiz proliferante de sua arte, encrespa e
multiplica, rebate e dilata o
hispânico com o negro. Caminha rente às edificações da
cidade. Ele mesmo, poder-se-ia dizer, é o mistério gerador
da cidade. (...) Na noite, no
crepúsculo de espessa folhagem sombria, chega com seu
mulo, que aviva com novas
chispas a pedra hispânica
com a prata americana, chega
com o espírito do mal que,
conduzido pelo anjo, opera na
graça. São as chispas da rebelião, que, surgidas da grande
lepra criadora do nosso barroco, está nutrida, já na sua
pureza, das golfadas da verídica mata americana. (Lezama Lima, 1988: 245-6)

Essa multiplicidade cabocla/
cafuza/mulata/quimbunda/tupi/etc.
não cabe em nenhuma classificação
ou catálogo, mas tem sua matemática e sua geometria a partir de outra cartografia: sempre vai além do
1 e 2, mas nunca se fecha no 3; foge
das linhas e dos ângulos retos; adora os advérbios “também” e “ainda”;
Sua mãe era uma negra detesta as alternativas duais expresescrava. Seu pai, um arquiteto sas pela conjunção “ou”. Isto se dá
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com e apesar dos sujeitos:
estes, muitas vezes limitados a si, a seu meio, família, grupo (ou seja, ideologia, saber, poder ou
verdade) nem sempre
aceitam e abrigam essas
potências marginais de
fora, da natureza e da rua.
A mestiçagem não
é só a teia das interações
e traduções no sentido
horizontal e sincrônico,
esta que embute as narrativas de todos os tempos
e lugares nos contos, cantos, vozes e mitopoéticas
locais; é também, conjunta pregnância, uma lava
de calombos e murundus
vindos em espirais fêmeas
da música das plantas e
bichos, subindo pelas células e membros até à carnadura de vozes plurais
dos bairros, litorais e matas. Por isso, essa sua paixão pelo concreto mirim-açu e açu-mirim que
cavoca em miniatura a
paisagem e a transforma
em intracódigos de quase-palavras. Barroco barrento, sarapintado jaguaretê comedor de palavras:
neste não cabe nem vigo-

ra mais a angústia ética da oposição
entre o espiritual e o material, dada
a sua nova vulcânica rítmica, “telúrica y magnética” (César Vallejo),
em que o pulsar da razão arranca do
pulsar dos corpos e dos objetos.
Verdadeiro sacudir de tambor, passagem incessante, ir-e-vir entre o
matagal, o som, a voz e a quase-palavra. O que importa aí são as comissuras, que são co-misturas, linhas de junção; não são fronteiras,
são suturas nativo-imigrantes; campos de sentido e de ação rítmicos de
uma a outra passagem entre mentes,
corpos e coisas. Os ritmos da mestiçagem e suas variadíssimas cadências (por exemplo, prosódicas, orais,
sonoras, pictóricas) levam a complexidade das paixões de alegria (o
espinosista Deus sive natura) a um
patamar bastante alto, dado o arquipélago de interações botânicas/animais/minerais/humanas em continuum. Os r itmos mestiços
aumentam as composições mais
adequadas aos corpos que Espinosa
(2009) denominou como noções
comuns (comuns: envolvendo vários corpos e coisas, comunitárias).
A mestiçagem se forma e se
expressa, portanto, insistimos,
aquém das lógicas binárias das
identidades e das oposições. A dualidade centro/periferia não lhe serve. A mestiçagem é uma onça-árvo19

re alegre que se alimenta de todas
esses entres e outros (bichos, gentes,
objetos) escondidos, abandonados
e rejeitados. O que importa são todos esses outros que se multiplicam
variando (mostrando as suas microcélulas relacionais) e deixam de ser
Um-só para devirem Entre-Outros,
dobras e reentrâncias de plantas-bichos-gentes-coisas em estado de
xaxim. Os sistemas binários das “lógicas” do capitalismo internacional
e dos grandes e pequenos grupos de
qualquer ordem “identitária” detestam essas marginalidades multiplicantes que, sempre em “salto alegre
ao desconhecido” (Lezama Lima),
com uma atenção rigorosamente
dirigida às nervuras desviantes intercombinadas, estão aí por debaixo
e nunca se adaptam aos sisteminhas
vencedores.
Da São Paulo que vale a pena
Antonio Candido disse certa vez:
“Em São Paulo, hoje, o italiano está
na filigrana”(2002: 141); isto quer
dizer então que a cidade, para quem
sabe ouvi-la, é um gigantesco Adoniran Barbosa em filigrana. As forças, afetos e potências negrocafuzas,
ítalocaipiras e lusocaboclas da cidade podem desprezar as novas tecnotelediferenciazinhas (modas/tédios/ambições competitivas das
mediocracias) dançando nos terreiros, ranchos, rodas e blocos do

Grande Carnaval de tudo isso que
vai de-cada-um-gingando-a-todos-os-outros e de-todos-os-outros-gingando-a-cada-um.
A mestiçagem passa sempre
longe das totalizações epocais sucessivas: ser moderno, não-moderno, pós-moderno ou contemporâneo lhe é um alimento esporádico e
desprezível de superfície, já que ela
pensa, come e trabalha por aglutinações fora-dentro e alto-baixo, de
inúmeros e mútuos pertencimentos,
camadas e competências corpovocalcognitivas. Os conflitos entre o
velho e o novo não lhe bastam, porque inevitavelmente opositivos,
querela trivial de gerações. Habita-se, ao mesmo tempo e desde sempre, da multiplicidade da variação
mirim em relação contínua. As aliterações como orquestras de marés
e ventos dentro dos versos. A ideia
açumirim, aquela que melhor lhe
convém, é o arquipélago, pelo seu
pendor ao múltiplo semovente em
palimpsesto.
Adora os paradoxos, os avessos, as chanfraduras e as inversões,
todos os movimentos progressivo-regressivos e oblíquo-espiralados
qual vaivém oximoresco de bumerangue: “Sagarana” (Guimarães
Rosa); “Es um imperio / aquella luz
que se apaga / o una luciérnaga?”

(Borges, 1990); “Índio antes
del hombre y después de él!
(Vallejo, 1979: 135)”.
Oswald dá o tom desse instinto fêmeo-Caraíba: “Catiti Catiti / Imara Notiá / Notiá Imara / Ipeju.” (Andrade,
1978: 16). Ou o “Mar Paraguayo” de Wilson Bueno,
escrito em brasilguayo “malhado de guarani” (Néstor
Perlonguer, 1992: 8): “Un
aviso: el guarani es tan essencial en nesto relato
quanto el vuelo del párraro,
lo cisco en la ventana, los
arrulhos del português ô los
derramados nerudas en
cascata num solo só suicídio de palavras anchas. Una
el error dela outra” (Bueno,
1992: 13). Oralidades rítmicas entroncadas por cipós.
Intralínguas salivares, mestiças como cachaça, cabaça,
ferrugem ou zinabre das
metamorfoses. Mar caiçara:
oveva, prejereva, manjuba,
pirabiju. Os nomes é que
fazem os peixes pularem
para a boca; ou os peixes é
que pularam pras bocas antes com os nomes? E todos
os lusocastelhanoiorubás:
bunda quimbunda, bunda-bongô que soletra ritmos e
marinhas, com as cuícas
20

guaranis de fundo. Vitalismo coloquial e público, animismo xamanístico dos
instrumentos de percussão
na paisagem: “Chegô a
hora, chegô chegô; / meu
corpo treme e ginga qual
pandeiro. / Chegô a hora e
o samba começou; / e foi
chamar o tango pra parceiro.” (Amado Régis, “O samba e o tango”).
Não lhe é suficiente o
hibridismo, pois que à mestiçagem não interessam
apenas as proximidades e
aglomerações quantitativas
de fronteira, mas principalmente as inclusões e conexões assintáticas e pré-sintáticas, assemânticas ou
plurissemânticas, através de
todos os procedimentos de
toda e qualquer linguagem,
através de todos os desconhecidos procedimentos
dos magmas e lavas anteriores às linguagens, que transformam o separado, seja
distante ou próximo, em
retículas, ourivesaria ou labirintos de alteridades em
ação e reação. Muito mais
do que os limiares fronteiriços valem os deslimiares
dentro dos outros e dos ou21

tros dentro de cada um. Não é um
pensamento da fronteira, mas uma
potência das dobradiças ou gonzos
dentro de todas essas alteridades,
pessoas/animais/plantas/coisas ritmadas no bojo de mares/rios/sóis.
A imagem do arquipélago lhe serve
também pela sua proliferação alegórica: desde a paisagem físico-química superabundante de conjuntos
intercomunicantes de ilhas imersas/
emersas e formas de vida animais/
vegetais/minerais -- em morfose e
metamorfose interno-externa de
todos os formatos, espécies e tamanhos -- a toda e qualquer composição textual e cultural cuja estrutura
tenha como fundamento a interação
assimétrica complexa, móvel e nômade entre níveis, extratos e camadas. E o Sol entrando e saindo de
tudo.
A mestiçagem respira com a
tradução. Repudia a noção de influência, pois vive das incorporações.
Não aceita deuses exclusivos, ou que
não queiram dançar. Não se satisfaz
com a diferença, a não ser que esta
também se misture e desdiferencie:
desdiferenças que desdiferem e interdiferem e rediferenciam e transdiferenciam para diferir rasgando
as diferenças. Não tem de “respeitar” o outro, porque ela “está” no
outro. Vive no devir do outro, de
partida e para sempre. É uma infi-

nita dobra no agora.
Sendo marchetaria, pigmentação, filigrana, cerzidura não-ortogonal, tessitura miniaturalmente
concreta da cultura em arabesco,
desde sempre nômade e multitudinária, nunca está só nos conteúdos
das mensagens: entra nas páginas,
imagens e telas como forma significante em devir; pode estar nos babados dos quadris que andam e
dançam ou nos corpúsculos frutais
de um poema, canção, filme ou novela. Está na relação íntima entre
cores e tons, corpos e paisagens.
Interliga os paradoxos, o estranho e
o desconhecido. Habita-se das galáxias e dos arquipélagos. Expulsa
os objetos e conceitos fixos e definíveis. Instaura uma necessária confrontação entre a sua velocidade
lúdica de ritmos/gestos e as velocidades quantitativo-evolutivas da
telemática e dos algoritmos.
Esta mestiçagem não se explica pelo discurso dos meios, poderes
e instituições: atua, coletiva e anonimamente, nos porões da história
e nas séries da cultura cotidiana,
como enorme laboratório e almoxarifado da memória, dos acontecimentos urbanos e da natureza, desde um simples objeto de uso
doméstico aos grandes espetáculos
populares. Sem ela não há mediação

possível. Daí que suas melhores
imagens procedam das paisagens
botânicas, onde todos os fatores ambientais, pra cima e pra baixo, pra
dentro e pra fora, atuam, tectonicamente e ao ar livre, em vaivém espiral, sem fim ou começo: xaxim,
trepadeira, caramanchão. Devir-planta, “entre o devir-animal e o
devir-mulher” (Perlonguer, 1992:
9).
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SOBRE PRINCÍPIOS, PRÍNCIPES E
PRINCESAS, SAPOS E FÁBULA
DALVA APARECIDA GARCIA

T

enho recentemente dado boas
risadas com postagens acerca do
combate ideológico contra ativismo, ideologia de
gênero e o tal “marxismo cultura” l
criticado pela extrema direita, por
meio do guru que se auto proclama
filósofo. Embora não compreenda
com precisão conceitual o que esses
clichês significam, ainda assim, sou
capaz de vislumbrar a amplitude
deles.
A polêmica afirmação da ministra da família sobre o rosa ou
azul é uma metáfora como ela mesma afirmou em entrevista a Globo
News. As metáforas são uma rica
forma de comunicação se soubermos nos distanciar do estreitamente linguístico que nos devora. Em
sua entrevista a ministra afirma que
meninos e meninas podem ser princípes e princesas. O poder da fábula nos acompanha. Zumbi príncipe
do quilombo. Pais de esquerda, direita, centro ou transversais (como
afirmou a ministra de políticas públicas para a família brasileira) designam suas filhas de “minha princesa”. Chico Buarque sonhava ser
rei, bedel e também juiz. Manuel
Bandeira fez seu itinerário para Pa-

sárgada. Construções metafóricas
oriundas da fabulação.
As fábulas sempre foram formas eficazes de educar, já reconheciam os renomados fabuladores do
século XVIII. Na avenida Paulista,
todo domingo, contemplava uma
menina vestida de princesa, acompanhada de microfone e do pai ,
fazendo pregação religiosa como
político em palanque. O imaginário
do poder político fundamentalista
tinha ali sua explicação no encanto
do conto de fadas e na promessa
do paraíso que reafirma o “foram
felizes para sempre” causavam aglomerados de gente na calçada da
Paulista, equivalentes ao público do
rock ou do forró. Devo confessar
que a princesinha pastora me encantava pela coragem de menina de
9 anos de viver sua fábula. Mas também intrigava: estaria a menina no
circo armado pelo pastor ou pai?
Gostaria de brincar de faz de conta
com ela, me contenho. Antes da
pandemia, todo domingo estava lá
a menina vestida de princesa cor de
rosa pregando com seu microfone
aos berros.
O faz de conta é a verdade, o
real, declaração de princípios dogmáticos proclamados com fé na religião, no mito forjado do Bolsona26

rismo.Aprendi desde cedo que com
fé não se brinca. Na fé o sapo vira
príncipe sem fabulação, o capitão
vira presidente, e as meninas são
princesas pastoras e protagonistas
corajosas e destemidas. Quem nunca quis ser princesa na fabulação:
Bela Adormecida, Branca de Neve,
Carmem Miranda, Frida ou Madonna? A fabulação é rica e diversa.
O problema é quando o príncipe ou
princesa nos aparece como ortodoxia fundamentalista: Afirma Walter
Benjamin no texto “O narrador:
considerações sobre a obra de Nicolai Lescov”: “O conto de fadas nos
revela as primeiras medidas da humanidade para libertar- se do pesadelo mítico...ensinou há muitos
séculos à humanidade, e continua
ensinando hoje às crianças, que o
mais aconselhável é enfrentar as forças do mundo mítico com astucia e
arrogância. Chapeuzinho desobedece mas enfrenta o lobo, Rapunzel
tece as tranças para a fuga do cárcere...” Talvez o que nós e a excelentíssima “ministra da família,da mulher
e dos direitos humanos” possamos
aprender com Walter Benjamin é
que fabular reforçando mitos polítiqueiros é reduzir a potencialidade
da fábula. Retirar dela o encantamento para finalidades fascistas e,

agora, de assassinato em massa
diante da pandemia. Talvez, por
isso , o ex ministro da Educação
tema pensadores como Benjamin
ou Adorno. Representantes do que
denominam marxismo cultural. Na
sua pretensa genialidade o ex ministro sem qualquer rigor, à luz do tal
“guru filósofo” Olavo de Carvalho,
mistura tudo, joga tudo na mesma
panela. Há muitos seguidores deste
tipo: a personagem do filminho da
produtora Disney “ Frouzen” é comunista e lésbica, colocada por Damares no índex das produções proibidas. Assim como a rede Globo é
comunista, bem como, os cientistas
que se dedicam a estudar os efeitos
da pandemia. “ A revolta das vacina” é estudada à luz do mito da liberdade incondicional dos indivíduos. As mortes por descaso de um
Estado assassino é mera questão de
opinião. Afinal, todos podem gritar
e pregar com vestidos azul ou rosa,
se forem usadas as cores adequadas
a cada sexo. Embora sejam infinitas
as matizes do arco íris… Gênero é
questão de opinião. Blá, blá ,blá de
comunistas pervertidos. Não há sequer história factual como supunha
a velha tradição do cientificismo.
Estudo e investigação é mera questão de opinião. Se cada um pode ter

a sua opinião que vença o que a violência, o desrespeito, o indivualismo
tacanho forjar. Não há história, não
há sequer fatos. Apenas fake news,
palavra cunhada no domínio linguístico americano, como o cyber
Bullying. Nome de um projeto enfiado goela abaixo de professores
para atribuir aos alunos e professores a culpa dor fracasso do Centro
de Mídias do Estado de São Paulo.
A culpa é da serpente, ou melhor
dos alunos que desrespeitaram o
Estado questionando o empreendimento, enquanto diante da fome
pediam a merenda. Processos fraudulentos de hospitais de campanha
e equipamentos zombando da dor
de parentes dos que se foram nessa
pandemia. No Rio de Janeiro em
investigação, em São Paulo a fase
amarela da epidemia exige compromisso individual de professores e
pais de alunos da Rede Pública, assumindo através de um termo de
compromisso, ou seja, a responsabilidade individual que oculta o
desprezo e irresponsabilidade do
Estado. O absurdo da falta de política pública para educação, saúde e
meio ambiente é responsabilidade
dos indivíduos que devem ter opção
e opinião desde se conserve o respeito à tirania. O resto é blá, blá, blá
27

de feministas, negros, travestis, senhoras desqualificadas como eu que
sequer tiveram competência para
arrumar marido. Vamos casar de
princesas vestidas de branco e usar
rosa para as meninas e azul para os
meninos. Os mortos se enterram, é
passado. O que interessa para grande parte das pessoas é a tirania com
o nome de futuro e progresso. O que
passou passou? Por isso se nega a
ditadura, a tortura, a violência na
periferia… Que se salvem os melhores, os atletas arianos com sua
fardas diante do “espelho” como no
conto de Machado de Assis. Machado de Assis, o que é isso? Já passou
como um soluço!! Talvez fosse ele,
amado mestre, adepto comunista e
terrorista do marxismo cultural que
devemos execrar. Atenção: não se
trata a “escolinha do professor Raimundo” . Não é quadro de comédia
de Chico Anisio as lágrimas das
mães que perderam seus filhos para
violência do Estado, ou o que perderam toda a família na pandemia.

BREQUE DOS APPS
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AS MARGENS DE GUIMARÃES ROSA:
O VAZIO E O ABANDONO ENTRE A
LINGUAGEM E O DIREITO
Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega1
Pedro Henrique Correa Guimarães2

Resumo
“A terceira margem do rio” é
um conto escrito por João Guimarães Rosa que compõe o livro “Primeiras Estórias”, publicado em1962.
É um conto em primeira pessoa em
que o filho narra a passagem de um
pai, entre margens. No diálogo direito e literatura buscamos significado às margens roseanas que nunca se cruzam, a margem do filho que
não encontra a margem do pai. Tomamos por referência de análise a
hermenêutica, a desconstrução de
Derrida, a crítica filosófica de Byung
Chul Han, a poética de Caetano Veloso e Manoel de Barros, a narrativa
a partir de François Ost.
Palavras-chave.
Direito e literatura; a terceira
margem do rio; abandono afetivo.
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Abstract
“A Terceira margem do rio” is
a short story written by João Guimarães Rosa that composes the
book“ Primeiras Estórias ”published
in 1962. The tale is narrated in first
person, in which the son narrates a
father’s passing between riversides.
In the dialogue between Law and
Literature we look for some meaning to the Roseana’s margins that
never cross, the margin of the son
who does not find the margin of the
father. We take as reference of analisis the hermeneutic and the deconstruction of Derrida, the philosophical criticism of Byung Chul
Han, the poetics of Caetano Veloso
and Manoel de Barros, the narrative
from François Ost.
Keyword
Law and literature; the third
bank of the river; affective abandonment

I. INTRODUÇÃO
Proa da palavra
Duro silêncio, nosso pai
Margem da palavra
Entre as escuras duas
Margens da palavra
Clareira, luz madura
Rosa da palavra
Puro silêncio, nosso pai
(Caetano Veloso)
Na despedida
as costas!
Solitário
vento de outono.
(Bashô)

um conto em primeira pessoa em
que o filho narra a passagem de um
pai; passagem sem início nem fim,
sem partida nem chegada, entre
margens.
Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu. Um adeus para
a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e
trouxa, não fez a alguma recomendação (...). Nosso pai
não voltou. Ele não tinha ido
a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio,
de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não
saltar, nunca mais.

“A terceira margem do rio” é
O partir silencioso do pai enum conto escrito por João Guima- tre em paralelo do filho que fica à
rães Rosa entre as décadas de 50 e espreita, na margem, seu poder par60 do século passado. O conto com- tir, sem poder chegar.
põe o livro “Primeiras Estórias” publicado pela primeira vez em 1962.
Nossa mãe terminou
As vinte estórias que comindo também, de uma vez,
põem o livro têm temas e personaresidir com minha irmã, ela
gens variados, mas cada um circunestava envelhecida. Eu fiquei
da o núcleo rural e mítico atrelado
aqui, de resto. Eu nunca podia
a infância do autor. São pequenas
querer me casar. Eu permaneestórias, carregadas de poeticidade,
ci, com as bagagens da vida.
que já adiantou a mítica e a mística
Nosso pai carecia de mim, eu
que fariam do escritor mineiro o
sei — na vagação, no rio ermo
grande romancista brasileiro do sé— sem dar razão de seu feito.
culo XX.
“Terceira margem do rio” é
Mas o que vem a significar
34
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essas margens roseanas que nunca
se cruzam, a margem do filho que
não encontra a margem do pai, a
itinerância, a indeternabilidade?
Lançaremos aqui algumas redes de sentido, já sabendo que o
todo não se captura, mas esperando
que algum fruto seja colhido: 1) a
linguagem da indeterminação do
sentido; 2) o abandono enquanto
promessa do por-vir; Redes que serão costuradas a partir da desconstrução de Derrida, do crítica filosófica de Byung Chul Han, da poética
de Caetano Veloso e Manoel de
Barros.
2. Proa da Palavras – as ondas
de sentido e hermenêutica jurídica
O conto de Guimarães Rosa
suscita uma gama de discussões que
propõe intelecções variadas da narrativa, como afirma José Miguel
Wisnik, apontado a cisão entre luto
e melancolia3. Mas é também “um
dos contos mais luminosos, encantados, indizíveis”.4 É conversando
com a vida que o conto se deixa
ler.”5
Em primeiro momento chama-nos a errática, a itinerância da
linguagem no próprio texto. As palavras do pai são um dizer desdizer,
ele diz, não diz, o adeus não tem
a-deus. O sentido está, como o pró-

prio barco, jogado no rio dos significantes.
Jacques Derrida, filósofo
francês, construiu a sua desconstrução sobre essa impossibilidade de
fixar o sentido da linguagem. Os
sentidos se interpelam continuamente e por isso ele fica sempre entre-margens. Derrida também conclama suas margens, Margens da
Filosofia 6, seguindo o rastro da
diferença que se instala entre a substância (ousia) e a palavra (gramme).
Jacques, chamado de egípcio7, a-locou-se entre o poço e a pirâmide
para criticar o modo de construção
da filosofia ocidental.
Ao timpanizar a filosofia,
como ele própria diz, Derrida interroga no limite, no silêncio esse outro que não pode ser apreendido
pelo ‘eu’, como o filho não pode
apreender o ser do pai, no conto de
Guimarães Rosa. Em fato, somos
insuscetíveis às injunções do outro.
O outro que está além das
margens:
A filosofia ateve-se
sempre a isso: pensar o seu
outro. O seu outro: o que a
limita e aquilo que ela supera
na sua essência, na sua definição, na sua produção. Pensar o seu outro: isso não reconduz apenas a superar
(aufheben) aquilo de que ela

dimana, a não abrir a marcha do seu método senão
passando o limite? Ou então o limite, obliquamente,
de surpresa, reserva sempre
um golpe mais ao saber fIlosófico?Limite/passagem 8.
A impossibilidade de fixar
a linguagem do outro é a própria
tessitura do sentido. Por isso, o
outro está sem estar. Eis o dilema-limite da própria filosofia ocidental.
A filosofia ocidental que se
constitui, até mesmo no limite de
sua crítica, como em Heidegger9
, como delimitação entre margens
específicas: eu e outro, ser e nada,
substância e vazio, corpo e mente...
e o texto continua....continua porque as margens não cessam.
O rio é a itinerância do sentido, a mudança contínua, o mundo
que não pode ser aprisionado pelo
sujeito. Realidade que o direito não
arresta. O pai está no rio, só não rio.
Ele não possui substância, ele é pura
passagem. Passagens que Derrida
chama de tímpano, hímen, khora.
A ideia de substância sempre
guiou assim a construção do sentido
da filosofia ocidental. Por isso,
Byung Chul Han vê no zen budismo
uma instância transformadora, porquanto no zen budismo a ideia de
substância é esvaziada. O vazio bu36

da palavra se torne tora, para que o
barco suspenda as diferenças. A terceira margem do rio, é para montanhar o rio, e riar a montanha.

dista é o ser-não-ser, o eu-mundo,
o corpo-mente, a substância-nada
(é a potência do hífen: “O mundo
zen budista, que se baseia no vazio,
é esvaziado tanto de antropos quanto de theos”10
O conto de Guimarães Rosa é
assim uma antifilosofia ocidental,
porque ele conclama o fundamento
último da poética que é deixar o
sentido aberto – o aberto é a antisubstancialidade do texto.
E assim, a antimetafísica ocidental é a terceira margem. A errância enquanto estado de passagem.
Nós, ocidentais, somos os filhos,
queremos escolher entre uma margem e outra, mas Rosa alerta “o real
não está na partida nem na chegada,
o real se dispõe na travessia”11

E assim podemos dizer com
Han e o monge zen budista Dogen:
No campo do vazio, porém, onde montanhas e rios
brincam uns nos outros, a saber, no âmbito da in-diferença, a montanha “realmente”
flui. A montanha não flui
como o rio, mas sim a montanha é o rio. Está suspensa
aqui a diferença, baseada no
modelo da sustância, entre a
montanha e o rio12 .
Rosa, o monge zen do sertão
brasileiro, brinca com as palavras,
para que os rios sejam montanhas,
montanhas que fluem. Para o vazio

quando as palavras encontram sua
imanência nas coisas do mundo. O
direito não está nos corpus, mas nas
pessoas, nas coisas, nos seres. O direito está no espaço rompido pelas
Caetano percebe esse sentido não certezas. O intérprete é aquele
poético fundamento ao compor seu que está sempre atento, sem marcanto homenagem, que merece aqui gem.
ser reproduzido:
3. Abandonos – margens da
Hora da palavra
brasilidade.
Quando não se diz nada
Por outro lado, sem ser lado,
Fora da palavra
ou melhor dizendo, por outra corQuando mais dentro aflora
renteza a temática do conto de GuiTora da palavra
marães Rosa pode ser lido com uma
13
Rio, pau enorme, nosso pai
poética do abandono. Um abandono rompante na familia brasileira.
A hora da palavra é o
momento onde o nada, que é
mais dentro, aflora. O rio é
tora, é pau, é a palavra. A terceira margem é sentido imanente que escapada de todas
as coisas.
Mas o que Rosa, Derrida, Han e Caetano tem a ver
com a hermenêutica jurídica,
deve estar perguntando o leitor? Dizemos: a ideia de que o
sentido das palavras podem
ser aprisionadas em normas é
um pressuposto substancial.
Mas o direito não está nas normas, nem nos textos. Porque
o mundo não cabe na normatividade.
A compreensão se dá
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Um abandono naturalizado na brasilidade.
Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para
a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e
trouxa, não fez a alguma recomendação. 14
O abandono percorre o texto,
persegue a narrativa. Vai “conversando com a vida”.15
O filho está abandonado:
abandonado por seu pai ausente fisicamente, mas presente no espírito
do rapaz, abandonado pelo restante
de sua família, presente fisicamente,
mas ausente em sentido.
Eu fiquei aqui, de resto.
Eu nunca podia querer me
casar. Eu permaneci, com as
bagagens da vida. Nosso pai
carecia de mim...
Por fim, o filho abandona-se
ao pai em si, carregado da culpa de
todas as ausências e da dor de todos
os abandonos.
Ele me escutou. Ficou
em pé. Manejou remo n’água,
proava para cá, concordado.
E eu tremi, profundo, de repente: porque, antes, ele tinha

levantado o braço e feito um
saudar de gesto — o primeiro,
depois de tamanhos anos decorridos! E eu não podia...
Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de
lá, num procedimento desatinado. Porquanto que ele me
pareceu vir: da parte de além.
E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão.
O filho está assim também
entre as margens, na terceira margem, pois ela não está nem lá, nem
cá. Está no meio, jogando do mundo e desprovido de qualquer sentido. O filho é um ser-aí.
Na tradição filosófico o abandono atingiu seu cume em Heidegger. Nietzsche já professava que o
homem íntegro é aquele que estava
rodeado somente de si, mas foi somente às margens da floresta negra
que a filosofia do abandono atingiu
o seu sentido final.
Para Heidegger o ser-no-mundo era um ser-lançado-aí
(Geworfenheit) e, portanto, o desamparo (Befindlichkeit) é uma situação originária. Ser é estar em
desamparo – eis a modalidade constitutiva do ser-aí. O pensador alemão diz:
o seer abandona o ente,
entregando-o a si mesmo e
deixando-o se transformar no
38

objeto da maquinação. Tudo
isso não é simplesmente “decadência”, mas
é a primeira
história do
próprio seer, a
história do primeiro início,
do que é dele
derivado e do
que fica necessariamente
para trás. Mas
mesmo esse ficar para trás
não é nenhum
mero “negativo”. Ao contrário, ele traz à
tona, em seu fim, pela primeira vez, o abandono do ser 16

terminado de ser e
uma possibilidade do
ser-aí. A ameaça é ela
mesma indeterminada, não chegando,
portanto, a penetrar
como ameaça neste
ou naquele poder-ser
concreto e de fato. A
angústia se angustia
pelo próprio ser-no-mundo (...). o mundo não é mais capaz
de oferecer alguma
coisa nem sequer a
co-presença dos outros. A angústia retira, pois, do ser-aí a
possibilidade de, na
decadência, compreender a si mesmo a
partir do mundo e na interpretação pública 17

O início do ser, o ser-filho, é
um ser abandonado. O filho é o representante da própria condição
humana. O homem vive sobre essa
terceira margem que é estar no
mundo, sem qualquer amparo. É,
mutatis mutandi, aquilo que Sartre
chamou de “a existência precede a
essência”.
E em Ser e tempo afirma Heidegger:
O por quê a angústia se
angustia não é um modo de-

O filho de Guimarães Rosa é
um filho sem filiação, sem herança.
E nisso estamos todos no mesmo
barco. O barco enquanto ser-para-a-morte.
Para além do nível existencial,
é possível ler no conto de Guimarães Rosa o abandono em nível ético e jurídico, uma leitura a partir da
ontogênese das personagens.
Personagens que transmudados em pessoas com estatuto jurídico, na encenação da vida social,

mostram a face dura do patriarcado
que construiu a nação brasileira e
perenizada até os dias de hoje. O
patriarcado como um sistema político e econômico estabelecido a partir de linguagens que determina um
universo de sentido, retroalimentando a hegemonia do que o masculino representa, como fonte primeira das assimetrias que violam o
universo feminino.
É antes de tudo, um universo
de sentido violentador, agressivo,
destruidor, instituinte de normas
estabilizadoras fundadas sobre gênero, sexualidade, racialidade, normalidade psíquica, propriedade de
terras e capital.18 Normas postas
garganta abaixo daqueles que as
tem de engolir.
A gente teve de se
acostumar com aquilo. Às
penas, que, com aquilo, a
gente mesmo nunca se acostumou, em si, na verdade.
Tiro por mim, que, no que
queria, e no que não queria,
só com nosso pai me achava:
assunto que jogava para trás
meus pensamentos.
Normas estabilizadoras que
fundam verdades a partir de racionalidades inventadas, improváveis,
como a fragilidade feminina. A
mulher cordata, a mulher incapaz
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de gerir os negócios, a necessidade
da figura masculina:
“Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; “
:
.
“Nossa mãe muito não
se demonstrava.
Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda
e nos negócios.”
A normalidade psíquica esta-

belecida em padrões questionáveis

vertiginosas da vida, correndo todos os riscos advindos dessa escolha 19

Sem fazer véspera. Sou
doido? Não. Na nossa casa, a
palavra doido não se falava,
Lorenzo Pappete, em siminunca mais se falou, os anos lar visão, comenta:
todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é
O filho, ligado estrudoido.
turalmente àquela rotina
que o mantém longe da diO universo do conto roseano
mensão do agir paterno,
é um universo patriarcal. O pai é o
ainda precisa das duas marmando. O pai é a referência e é em
gens clássicas para poder
torno dele, e de seu abandonar, que
orientar-se, e é por ele,
caminham os destinos dos vários
como por todos os outros,
personagens.
que o pai busca e interpreta
A relação central de abandoo mistério, o enigma da terno é uma relação pai-filho e não
ceira margem...20
mãe-filho, ainda que nessa última
possa se ver uma relação reflexa.
Guimarães Rosa, viajante e
Quem parte é o pai, o pai sem nome. viajado, em sua saga sagarana soQuem fica é o filho sem nome. O bre o sertão brasileiro compreenfilho é aquele que fica, é a queda.
deu bem um problema brasileiro:
Nesse sentido comenta André o abandono paterno. No Brasil os
L. Rodrigues:
filhos sem pai é a imagem mais
comum da paternidade. E as mães
A interpretação mais que ficam à margem com uma
coerente com a leitura que família inteira para sustentar. O
venho fazendo seria pensar as pai, até décadas atrás, detentor do
frases finais do narrador no pátrio poder. Autoridade inconcontexto do arrependimento teste no âmbito familiar. Catalizapor não ter conseguido rejei- dor dos direitos e das emoções
tar, nem mesmo na velhice, a familiares. As mães sem maridos,
segurança dos “rasos do mun- as mães solteiras, as mães abando” para, na esteira do exem- donadas, socialmente marginaliplo paterno, se lançar nas pro- zadas.
fundezas turbilhonantes e
Margara Russotto21 , anali40

sando na literatura
latino-americana a
formação da família
(latino-americana) já
apontara naturalização dos muitos abandonos nesse universo
patriarcal. As violências ali praticadas. Os
desenlaces, a constituição de outras e outras famílias abandonadas.22
Mas como no
conto roseano, apesar
do abandono material
a presença do pai moral, o pai todo poderoso permanece dirigindo o destino de
todos. A família é
consignatária da culpa das ausências sofridas. O desmoralizado, o culpado é o
abandonado- o filho
pede perdão, a filha
não tem festa de casamento, a mãe envelhece e aquieta-se.
Rosa, faz assim,
em sua terceira margem, uma leitura crítica da paternidade,
que deixa um rasgo
constitutivo sobre as
famílias.

Além do abandono físico e
material, o escritor mineiro, desvela o que no mundo jurídico tem se
chamado de abandono afetivo e ensejado reflexões e respostas.

A justiça pede a reparação,
senão moral, ao menos material
dessa dor construída nas esferas familiares, em que desafeiçoes e desafecções são naturalizadas, por que
o outro se coloca na hierarquia paPode-se conceituar o triarcal, numa sociedade extremaabandono afetivo quando há mente machista, como a nossa.
um comportamento omisso,
Mas o direito é incapaz de dar
contraditório ou de ausência conta dessa realidade vivida.
de quem deveria exercer a
O direito está nas pessoas. O
função afetiva na vida da direito que pede o filho de abandocriança ou do adolescente
nar o pai em si. O arrependimento
como punição, que o acompanha.
O filho é um abandono de
afeto, porque mesmo imaginando o
Sou o culpado do que
pai presente, o pai que poderia ser
nem sei, de dor em aberto, no
sempre visto, mas nunca tocado, é
meu foro. Soubesse — se as
um pai que está, mas não está. É ascoisas fossem outras.
sim um pai que cessou o fluxo de
afeto com o filho. O filho ama e deSe, como afirma Ost24 o direiseja o pai, e o pai não recolhe esse to (entendemos posto) codifica a
afeto. E o filho, por fim, ainda perde realidade, a institui por meio de
perdão ao pai.
uma rede de qualificações convencionadas, a encerra num sistema de
Nem queria saber de obrigações e interdições, a literatunós; não tinha afeto? Mas, por ra põe em desordem as convenções,
afeto mesmo, de respeito, suspende as nossas certezas, abre o
sempre que às vezes me lou- tempo e o espaço das utopias criavavam, por causa de algum doras. A literatura Roseana desmanmeu bom procedimento, eu cha o enredo qualificador da linguafalava: — “Foi pai que um dia gem e põe as instituições jurídicas
me ensinou a fazer assim…”; e sociais na posição de espectador
o que não era o certo, exato; atônito. Inventa outra convenção
mas, que era mentira por ver- de linguagem. Recria uma estética
dade.23
para a linguagem e retrata uma realidade inalcançada pela ordem
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posta.

Em a outra margem do rio,
todas as certezas são suspensas. Nenhuma instituição é capaz de resgatar a ordem na simplicidade de uma
vida.
A literatura roseana nos mostra que os nossos corpos pulsam
fora da normatividade que nos é
(im) posta. Nosso corpo pulsional
viola a normatividade. O direito positivo pressupõe uma normatividade aceita na autoridade jurídica, no
constituído campo linguístico, na
tautologia e na prescrição dos costumes.
O pai é a ordem. É o sujeito
nos padrões.
Nosso pai era homem
cumpridor, ordeiro, positivo;
e sido assim desde mocinho e
menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas
pessoas, quando indaguei a
informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais
triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto.
Mas há um outro pai. Um pai
vivente, cujo pulsar da natureza o
joga para dentro do rio. Que o mete
na canoa e o faz negar tudo para o
que viveu até então. Que o põe a
abandonar, a desafetar. Há o rom-

pimento com a ordem.
Nosso pai entrou na canoa e
desamarrou, pelo remar. E a canoa
saiu se indo — a sombra dela por
igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai não voltou. Ele não
tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer
naqueles espaços do rio, de meio a
meio, sempre dentro da canoa, para
dela não saltar, nunca mais.
O pulsar em razão do qual
rejeitamos a normatividade posta e
nos metemos nas nossas próprias
canoas, feitas nas nossas medidas,
em que somente nós cabemos e nos
lançamos às nossas próprias paisagens. Por que, no mais essencial
somos irredutíveis às injunções do
outro. E o filho demonstra isso com
toda a clareza, quando se nega a tomar o lugar do pai, o que outrora
havia prometido. Quando recusa a
morte porque lhe grita a vida, a pulsar.
E falei, o que me urgia,
jurado e declarado, tive que
reforçar a voz: — “Pai, o senhor está velho, já fez o seu
tanto... Agora, o senhor vem,
não carece mais... O senhor
vem, e eu, agora mesmo,
quando que seja, a ambas
vontades, eu tomo o seu lugar,
do senhor, na canoa!...” E, assim dizendo, meu coração
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bateu no compasso do
mais certo.

atam-se e desatam-se relações que
parecem hesitar entre derrisão e
ideal. E. o direito vê-se abalado em
suas certezas dogmáticas e reconEle me escutou. Fi- duzido às indagações essenciais...”
cou em pé. Manejou remo
Assim veio o padre, o soldan’água, proava para cá, do, ...
concordado. E eu tremi,
profundo, de repente: porMandou vir o tio nosso,
que, antes, ele tinha levanirmão dela, para auxiliar na
tado o braço e feito um
fazenda e nos negócios. Mansaudar de gesto — o pridou vir o mestre, para nós, os
meiro, depois de tamanhos
meninos. Incumbiu ao padre
anos decorridos! E eu não
que um dia se revestisse, em
podia... Por pavor, arrepiapraia de margem, para escondos os cabelos, corri, fugi,
jurar e clamar a nosso pai o
me tirei de lá, num proce‘dever de desistir da tristonha
dimento desatinado. Porteima. De outra, por arranjo
quanto que ele me pareceu
dela, para medo, vieram os
vir: da parte de além. E
dois soldados. Tudo o que
estou pedindo, pedindo,
não valeu de nada. Nosso pai
pedindo um perdão.
passava ao largo, avistado ou
diluso, cruzando na canoa,
O direito não é casem deixar ninguém se chepaz de dar ordem a uma
gar à pega ou à fala. Mesmo
realidade mais justa. Ninquando foi, não faz muito,
guém, nada, nenhuma insdos homens do jornal, que
tituição traz para os limites
trouxeram a lancha e tencioda normatividade do que
navam tirar retrato dele, não
está direito, o espaço libervenceram: nosso pai se desatário das utopias criadoras.
parecia para a outra banda,
Nem a repressão do
aproava a canoa no brejão, de
estado, nem a força do
léguas, que há, por entre junmercado, a religião ou a
cos e mato, e só ele conhecesmídia.
se, a palmos, a escuridão, da25
Ost afirma que enquele.
tre “direito e narrativa
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João era imanentista, sabia
que entre o rio e a montanha não
(Considerações finais)
existe a substância, mas o vazio. O
vazio é o ser-não-ser. O vazio é o
Carlos Drummond de Andra- além do ser-aí, do ser-no-mundo,
de escreveu que:
do ser-lançado-aí. O vazio é ser-tão.
gens.

4- Paragens das terceiras mar-

João era fabulista
João é o nosso pastor da palafabuloso
vra. João é a nossa terceira margem.
fábula?
Sertão místico disparando
no exílio da linguagem comum? 26
Joao era fábula, místico, misterioso, na sua biografia incomum,
de médico à escritor, que não morreu, ficou encantado 27
João era fabulista, contista,
romancista, cronista. Escrever uma
epopeia numa poética, escreveu poemas na prova, desescreveu a linguagem. Rosa escrevia a filosofia, a
mitologia, a sociologia.
João era um exilado na linguagem: nonada . O arcaico e o mo- REFERÊNCIAS
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O

projeto ELDFA- ESCOLA LIVRE DIREITO,
FILOSOFIA E ARTE
visa, em suma, a aproximação de acadêmicos,
pesquisadores, artistas, por meio da promoção
de diálogos, com vistas à popularização e à
democratização do ensino de tais disciplinas,
por meio de uma linguagem lúdica, e criativa,
em especial por meio da produção de “lives”,
“podcasts”, vídeo-aulas, buscando uma nova
linguagem, além das palavras e da imagem. O
projeto das lives contará sempre com a participação de convidados especiais, aproximando-se assim o mundo acadêmico do não acadêmico. Neste sentido, busca-se aproximar o
direito da filosofia e das artes, por meio de
uma visão interdisciplinar, no sentido de uma
proposta de uma teoria inclusiva do direito,
com a inclusão do maior número possível de
perspectivas no estudo do Direito, visando

alcançar novas comunicações, linguagens, devires, porvires. Visa-se a recuperação da ligação, na verdade indissolúvel, que existe entre
direito-filosofia-arte, rompida na modernidade, com o formalismo. A interdisciplinaridade
e a ligação do Direito com a Filosofia e arte faz
parte de nossos estudos e propostas teóricas e
práticas desenvolvidas desde mestrado, posteriormente em sede de doutorado e docência,
em pós-doutorado (EGS- European Graduate
School) e objeto de nossos livros, de minha
autoria e de Willis S. Guerra Filho publicados
pela Editora Lumen Juris, “Teoria poética do
direito” (Willis S. Guerra Filho e Paola Cantarini), “Teoria erótica do direito (e do humano)”, Antígona (fruto do doutorado em Filosofia do Direito – PUCSP - Paola Cantarini),
e “Conhecimento imaginário do direito” (fruto do doutorado em filosofia na UFRJ, por
Willis S. Guerra Filho). Trata-se de um projeto em desenvolvimento, em construção, um
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work in progress, in fieri, denominado “Unfinished∞poiesis - Underground Railroad Poiesis”, que visa a alcançar uma abordagem parresiasta, no sentido de uma coragem da
verdade, poética-erótica-humanizadora do
Direito. -> por um Direito popular e democrático, includente.
Postulamos por uma nova compreensão
do Direito e da Filosofia, poiéticos, poéticos,
ligados às potências da vida, à produção, à
criatividade, e não apenas à técnica, ligados a
uma reprodução estéril do mesmo, em um
círculo vicioso. Uma abertura dos saberes própria ao ser aberto que somos. Desta forma, o
pensar se torna uma atividade propriamente
política, ressaltando-se o vínculo, portanto,
entre filosofia e política. O pensamento assim
é conectado com a resistência ao pensar simplesmente conforme o senso comum, ou com
os cânones ligados ao biopoder, possuindo
uma função de desconstrução, sendo o filoso-

far, no entender de Nietzsche, uma prática
poética. Buscamos, promover o questionamento e o pensamento crítico, como desterritorializante. Pretendemos vir a contribuir
para o desenvolvimento de uma teoria/prática
sensível à criatividade e à reflexividade.
Nossa proposta tem uma perspectiva de
HUMANIZAÇÃO DO DIREITO através das
Artes e da Filosofia, um Direito aberto aos
demais saberes, fértil, ocorrendo a fertilização
entre os saberes. Na esteira do denominado
TEATRO FILOSÓFICO de Foucault, um espaço epistêmico e heterotópico de multiplicidade, relacionado não apenas a uma estética
da existência (ou seja, de forma limitada aos
conceitos de etopoética, cuidado de si, estética da existência, parresia, transformando a
vida em obra de arte), mas a uma poética (produção, ação e resistência), mesmo porque a
obra de Foucault é considerada por Deleuze,
um de seus principais estudiosos e um dos
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maiores filósofos da contemporaneidade,
como poética. É uma tentativa de “abrir uma
ferida na linguagem”, nas palavras de Foucault,
assim como Nietzsche foi responsável por
abrir uma “ferida na linguagem filosófica ao
“multiplicar os gestos filosóficos”, aproximando-se do que Foucault entende ser Filosofia,
um trabalho múltiplo que modifica a nossa
relação com a verdade e a forma de nos conduzir. A arte vincula-se ao atravessamento de
devires, forças que criam resistências perante
os dispositivos do biopoder. Trata-se de abrir-se a uma possibilidade de uma Filosofia prática, na esteira da crítica de Foucault, conjugando-se o que se ensina com o que se pratica,
transformando-se a Filosofia em uma prática,
por meio de uma prática de si, transformando-se a vida em obra de arte.

O CRESCENTE FENÔMENO DO
“EXPOSED” E O PANOPTISMO
DAS REDES SOCIAIS
JULIA MACHADO

O

crescente fenômeno do “exposed” e o panoptismo das
redes sociais
Como uma sociedade autovigilante passou a utilizar o espetáculo punitivo e a lógica do constrangimento como forma de controle
sobre o corpo e sentença condenatória.
Julia Machado
“Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está
sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível”, Michel Foucault.
A pandemia do coronavírus,
que hoje marca mais de um milhão
de casos no Brasil, fez com que pessoas do mundo inteiro se distanciassem socialmente em suas casas.
Como efeito deste isolamento, o
tempo médio na internet aumentou
e o universo das redes sociais passou a ser explorado de novas maneiras por seus usuários.
Um exemplo disso é o “exposed”, fenômeno que inundou o Twit52

ter nos últimos meses e consiste em
tornar público relatos de crimes
cometidos, condutas imorais, antiéticas, abusivas ou mau comportamento, tanto de figuras públicas
como de anônimos.
Ao apresentarem desvios de
conduta intoleráveis pela sociedade
e principalmente pelo tribunal da
internet, essas pessoas são expostas
e sequencialmente “canceladas”, outro termo muito utilizado pelos internautas. O cancelamento é uma
forma de punir, e surgiu como um
novo método de se fazer “justiça”,
visto que as instâncias de poder do
Estado muitas vezes não são efetivas. Assim, novas instâncias de poder são construídas e o controle do
Estado passa pra própria sociedade.
Como tratamos do mundo
virtual, essas punições normalmente envolvem a perda de seguidores
e “dislikes” em fotos, mas também
podem se estender até o mundo
real, afetando a vida profissional,
pessoal e até financeira dos “réus”.
Nos casos mais extremos e de acordo com o conteúdo revelado pelo

exposed, podem até virar caso de
polícia.
É difícil especificar o momento exato em que esse fenômeno ganhou forças, porém, podemos
apontar como evento principal do
contexto, a lista criada por mulheres
para denunciar seus abusadores e os
crimes que a elas foram cometidos,
como assédio verbal, sexual e estupro. A ação passou a inspirar mulheres em diversas regiões do país a
fazer o mesmo. Entretanto, devido
à repercussão da lista, esses indivíduos passaram a perseguir as mulheres que os denunciaram, explicitando ainda mais a violência de
gênero e resultando em diversos
processos de difamação.
O assassinato de George
Floyd nos EUA pela polícia de Minneapolis, que desencadeou pelo país
uma série de protestos antirracistas
e contra a violência policial, também resultou em uma longa lista de
exposeds. Após declarações racistas
do presidente Donald Trump sobre
o caso, o grupo de hackers Anonymous, que ficou fora dos holofotes

da mídia por muitos anos, ressurgiu
divulgando um vídeo com a promessa de expor todos os “pecados
do governo americano ao mundo”.
Logo após a ameaça, o grupo
revelou informações de que Trump
estaria envolvido em crimes de tráfico infantil e pedofilia, além de divulgar fotos íntimas do presidente,
bem como fotos ao lado de menores
de idade.
No Brasil, Jair Bolsonaro e
seus apoiadores também foram alvos do grupo. Dados bancários, informações pessoais e senhas de
e-mail foram liberadas no perfil do
Anonymous pelo Twitter. O resultado: milhares de compras no nome
do presidente, e a promessa de que
nenhuma dessas transações poderia
ser rastreada.
Outro caso que também pode
ser citado é o da blogueira Gabriela
Pugliesi, que apareceu em seus stories do Instagram promovendo uma
festa em plena quarentena. A mobilização da internet contra o descumprimento das medidas de isolamento social foi instantânea, e
53

como punição, a blogueira perdeu
contratos, patrocínios e, após receber diversas críticas, desativou sua
conta no Instagram com mais de 4
milhões de seguidores. As marcas
que patrocinavam Pugliesi também
foram obrigadas a se pronunciar, e
aquelas que não o fizeram, sofreram
boicote, perdendo seguidores e consumidores.
A criação de perfis anônimos
no Instagram que recebiam denúncias e publicavam fotos e vídeos de
pessoas que estivessem promovendo festas e aglomerações durante a
quarentena, também causou grande
repercussão nas redes. O objetivo
era causar constrangimento aos
transgressores, o que resultou em
ataques e ameaças aos perfis que
foram expostos.
Vale lembrar que este artigo
não tem como objetivo realizar um
juízo de valor acerca dos crimes ou
maus comportamentos cometidos
por aqueles que viraram réus no tribunal virtual, mas sim, analisar a
repercussão de cada evento dentro
do fenômeno das redes sociais e dos

exposeds.
De acordo com Foucault em
seu livro “Vigiar e Punir”, no final
do século XVIII e começo do XIX,
os suplícios, as humilhações públicas e as “festas de punição” começam a perder força como principal
maneira de castigar os “criminosos”,
dando lugar às prisões. A punição
muda as suas engrenagens e “pouco
a pouco deixa de ser uma cena”.
Podemos observar então que
a cultura do exposed e do cancelamento resgata o espetáculo punitivo
apontado por Foucault como forma
de controle sobre o corpo, aliada as
“punições mentais” que se desenvolvem com a lógica do constrangimento. “A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma,
prisão do corpo”. Essa sentença condenatória, hoje, não parte de aparatos legais e jurídicos do Estado, mas
sim, de milhões de usuários que
direcionam suas forças e mobilizações pela internet, fazendo com que
prevaleçam as punições em praça
pública, no sentido de um grande
espetáculo.
“Os sistemas punitivos devem
ser recolocados em certa “economia
política” do corpo: ainda que não
recorram a castigos violentos ou
sangrentos, mesmo quando utilizam
métodos “suaves” de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata — do corpo e de suas forças, da

utilidade e da docilidade delas, de
sua repartição e de sua submissão”,
afirma o filósofo.
Vemos então uma sociedade
que faz o seu próprio papel de vigilância, e as redes sociais se tornam
prisões panópticas onde cada indivíduo vigia o outro e a si mesmo. O
papel de vigilância constante parte
do engajamento de todos que contribuem com esse mecanismo de
controle para o “bem” de todo o
corpo social.
Dessa forma, nunca sabemos
se estamos sendo observados, mas
temos a certeza de que sempre podemos ser. Ao compartilharmos
nossas vidas nesta rede infinita de
informações, fornecemos dados e
subsídios para que esse controle se
torne cada vez mais eficiente.
Como efeito deste panoptismo nas redes sociais, percebemos
nossos comportamentos serem
moldados, e nos culpamos e buscamos nos adaptar as normas vigentes, que sempre se alteram rapidamente de acordo com a abundância
de informações e eventos que transformam a sociedade e a esfera pública. “Por outro lado, o panóptico
pode ser utilizado como máquina
de fazer experiências, modificar o
comportamento, treinar ou retreinar os indivíduos. Experimentar
remédios e verificar seus efeitos.
Tentar diversas punições sobre os
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prisioneiros, segundo seus crimes e
temperamento, e procurar as mais
eficazes.”
“Daí o efeito mais importante
do panóptico: induzir no detento
um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o
funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja
permanente em seus efeitos, mesmo
se é descontinua em sua ação… enfim, que os detentos se encontrem
presos numa situação de poder de
que eles mesmos são os portadores.”
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Resumo:
No filme Roma (México/
USA, 2018), ao rememorar traumas
pessoais e da história mexicana, o
diretor Alfonso Cuarón parte em
busca de uma espécie de efeito de
reparação ao trazer para o protagonismo a empregada Cléo, personagem de sua infância. Porém, o que
emerge é a alteridade de um distanciamento intransponível, que guarda similaridades àquela assumida
por João Moreira Salles ao tentar
retratar o mordomo que serviu sua
família no documentário Santiago
(Brasil, 2007). Diretores patrões e
seus subalternos personagens que,
por caminhos distintos, reencenam
arraigadas concepções de uma hierarquia social que perpassa o cinema latino-americano.
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Filmes de mirada patronal ou como
filmar o subalterno
O patrão que filma seus empregados está literalmente na matriz, no fundamento daquilo que
conhecemos como cinema. Em
1895, no filme de 50’ em que os empregados saem da fábrica dos Lumière, as mulheres à frente e os homens logo depois (figura 01), há
uma encenação repetida ao menos
três vezes, com os mesmos personagens em horários diferentes, conforme lembra Thierry Frémaux2,
diretor do Institut Lumière em
Lyon.
Neste cinema primordial era
frequente que empregados encenassem situações laborais. Havia uma
preocupação com o comportamento, com a vestimenta e com os procedimentos diante da câmera, afinal
estavam todos ali a serviço, sob ordens, num período em que direitos
trabalhistas básicos ainda estavam
distantes do horizonte da classe trabalhadora. Trabalho é um tema recorrente nesta filmografia primeva.

seja na máquina, operando
em sistema de seriação ou nas relações hierárquicas intrínsecas à organização do capital. Para o teórico
britânico Raymond Williams (19211988), foram características como a
reprodutibilidade intrínseca ao proSe o cinema carrega na sua cesso produtivo e a possibilidade de
gênese a lógica industrial, ela se alcance transnacional, principalapresenta das mais diversas formas, mente na sua fase silenciosa, em que
a língua não era um grande obstáculo, que acentuaram a estreita conFigura 01: Cena do documentário Lumière! L’aventure commence (França, 2016).
Fonte: https://imovision.com.
br/lumiere-the-adventure-begins/
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junção entre cinema e capitalismo
pois,
Tampouco é surpreendente, dado o fator básico da
produção centralizada e da
rápida distribuição em larga
escala – tão diferentes de
muitas tecnologias culturais
anteriores –, perceber o desenvolvimento de formas relativamente monopolistas
(em termos mais estritos, formas corporativas) de organização econômica em uma
nova fase significativa do capitalismo, movendo-se da
propriedade da mídia para a
escala transnacional. Muitas
tentativas foram feitas, ao menos para a preservação das
corporações domésticas, mas
a escala transnacional reprimiu muitas delas de modo
significativo. O caminho para
Hollywood estava, de certa
forma, já inscrito […]
(WILLIAMS, 2011, p.113).
Além de criar o ambiente
propício sobre o qual ocorre a consagração do modelo industrial
hollywoodiano, as relações entre
cinema e capital se desdobram pelos
campos da própria matéria fílmica
em que transcorre este processo,

atuando como um potente instrumento de disseminação do ideário
capitalista. Ação explícita desde os
primórdios em filmes documentários sobre a industrialização e o extrativismo feitos na América Latina
nas primeiras décadas do século
XX. Em A Sociedade Anônima Fábrica Votorantim de Armando
Pamplona (Brasil, 1922) exibido no
centenário da independência em
1922, no centro de um óbvio enaltecimento ao processo industrial,
cuja narrativa silenciosa por meio
de cartelas obedece ao princípio de
visita guiada que apresenta a lógica
do processo produtivo, observamos
o transcurso das atividades sem
qualquer aparente tensionamento.
É frequente ali o uso de um plano
panorâmico, movimento de câmera
que amálgama o trabalhador aos
bens da empresa, ou seja, às máquinas, equipamentos e instalações.
Uma imagem de “progresso” apaziguadora, apesar dos vários conflitos
por melhores condições de trabalho
em curso naquele período. Conflitos retratados por Lauro Escorel no
curta-metragem Libertários (Brasil,
1976). Fazendo uso de algumas sequências do filme de Pamplona,
apresenta a formação do movimento operário, as greves e a intensa luta
anarquista por melhores condições
de trabalho na cidade de São Paulo.
No cinema chileno há o fil58

me El mineral “El Teniente” (Chile,
1919), curta-metragem do italiano
Salvador Giambastiani encomendado pela empresa estadunidense Braden Cooper Company, que controlava a então maior mina subterrânea
de cobre do mundo, na região de
Rancagua. Ali vemos capturada por
panorâmicas e travellings cenas de
exploração do trabalho infantil harmoniosamente integradas ao patrimônio da corporação.
Ainda no Brasil, Silvino
Santos com seu No Paiz das Amazonas (Brasil, 1921) que, com menos movimento de câmera, apresenta pescadores capturando peixes-boi
e caçando jacarés em um processo
duplamente exploratório, do homem e, principalmente ali, da natureza.
Contudo, é importante ressaltar que apesar de estarmos no
registro do documentário e não da
ficção, esta distinção aqui que não
terá tanto relevo ao consideramos
uma perspectiva crítica de análise,
em que documentário e ficção são
facetas, portais de acesso ao mesmo
“tecido consensual do real”, como
aponta o filósofo Jacques Rancière
(1940-)…
Crítica é a arte que desloca as linhas de separação,
que introduz separação no
tecido consensual do real e,

por isso mesmo, embaralha as
linhas de separação que configuram o campo consensual
do que é dado, como a linha
que separa o documentário
da ficção: distinção em gêneros que separa principalmente dois tipos de humanidade,
a que sofre e a que age, a que
é objeto e a que é sujeito. A
ficção é para os israelenses e
o documentário, para os palestinos, dizia ironicamente
Godard (RANCIÈRE, 2012,
p. 75).

tor brasileiro ao reconhecer a intransponível alteridade,
transformando-a na reflexão que
fundamenta seu filme. Tema similar
que foi trazido de forma mais ampla
no seu filme posterior. Logo no início de No Intenso Agora (Brasil
2017), Salles descreve a cena de uma
filmagem familiar anônima feita em
1968, considerando que filmes de
família feitos sob encomenda desde
o início do século 20 apresentam
claros registros de rituais de poder
e lógica hierárquica, há um status
evidente em postar-se diante de
uma câmera:

Assim, ao analisarmos alguns dos procedimentos de direção
A câmera pensa que
e entrevistas de Alfonso Cuarón,
está registrando apenas os
diretor de Roma (México/USA,
primeiros passos de uma
2018), observamos a configuração
criança, sem querer mostra
de um “filme de remissão patronal”,
também as relações de classe
que busca por um efeito de reparano país. Quando a menina
ção conciliatória com o seu passado
avança a babá recua, ela não
trazer para o centro da narrativa a
faz parte do quadro familiar e
personagem de sua infância. Recumuito provavelmente, sem
peração de um passado por meio de
que ninguém peça, vai ocupar
um personagem subalterno que diao fundo da cena, onde se conloga com o documentário Santiago
funde com os passantes
(Brasil, 2007) que, por sua vez, conNem sempre a gente
ta a história do mordomo Santiago
sabe o que tá filmando (NO
Badariotti Merlo (1912-1994), que
INTENSO AGORA, 2017,
serviu a família do diretor João Mo00:02:00).
reira Salles por toda a sua infância
e adolescência.
Assim, as ponderações leEntretanto, há uma distin- vantadas por Salles a respeito de
ção na postura assumida pelo dire- seus percalços e reavaliações fun59

cionam aqui na qualidade de um
método, no sentido de um olhar
investigativo na direção da forma
fílmica, capaz de ser reaplicada a
outros contextos similares, como no
caso da obra mexicano-estadunidense. Como uma espécie de meta-análise, fornece algumas reflexões
sobre o próprio cinema sob a perspectiva de uma classe e, principalmente, sobre os procedimentos adotados pelo patrão que filma seus
empregados, focando principalmente na presença da voz e do espaço na construção da mise en scène.
A “homenagem” em Roma
Nas diversas entrevistas dadas para promoção de Roma ao redor do mundo, o diretor mexicano
reitera o caráter autobiográfico de
sua obra. Numa experiência marcadamente autoral, mergulha nas memórias de sua infância assinando,
além da direção, a construção do
roteiro, etapas de produção e fotografia.
Por meio de uma imagem
espetacularizada de cineasta
hollywoodiano, Cuarón rememora
episódios traumáticos de sua vida e
da história do México, principalmente o Massacre de Corpus Christi ou El Halconazo quando, em 10
de junho de 1971, mais de 120 estu-

dantes foram mortos por um grupo
paramilitar treinado pela CIA, “Los
Halcones”, que usaram artes marciais, como o Kendo e depois armas
de fogos, sendo acobertados pelo
então governo de Luis Echeverría
Álvarez (1970-1976).
No último plano do filme
observar-se que ele é dedicado a
Lebo, fato reafirmado nas diversas
entrevistas de Cuarón, e assim, trata-se de uma homenagem a sua babá-empregada Liboria Rodríguez,
mulher de origem indígena nascida
na aldeia de Tepelmeme no Estado
de Oaxaca, que cuidou dele e de sua
família desde os seus primeiros meses de vida.
Nesta reflexão nos deteremos sob aquilo que o próprio diretor denominou explicitamente
como homenagem que, nas suas
intenções de conduzir um processo
autoral, abre-se a aspectos mais amplos, que ultrapassam este olhar
afetivo e enveredam pelo campo
político. Fato acentuado pela influência exercida por um produto audiovisual premiado,3 distribuído por
um poderoso sistema de streaming
de alcance global.
Ao assisti-lo, uma das questões envolve a reformulação no sentido do termo “protagonismo”, ou
na maneira como ele é construído
pelo diretor em relação a personagem Cleo, jovem indígena de vida

obliterada pela estrutura social meco a un núcleo de seres
xicana. Se ao longo do filme ela se
malditos”
expressa em espanhol com os paSalles: Não isso não
trões e em mixteca nas conversas
precisa, esse lado a gente não
com sua colega de serviço e demais
vai… (SANTIAGO, 2007,
personagens, contudo, sua subjeti1:14:00).
vidade permanece inacessível ao
longo da trama, envolta na extenuAssim como Cléo ao final de
ante e cíclica ação laboral no espaço Roma, na sequência na praia em
burguês doméstico.
que salva as crianças do afogamento sem saber nadar, confirma-se
A voz de Cleo
uma conciliação de classes costurada com o discurso de afeto, mas sem
Em Santiago, Salles admite a escuta. Na única manifestação de
ter filmado seu personagem ainda desabafo após a personagem ter
na condição de seu mordomo, situ- passado ao longo de toda a narratiação que o fez “travar” por treze va por um terremoto, um incêndio,
anos (1992) quando tentou fazer o uma gravidez indesejada, um aborfilme pela primeira vez, mesmo ten- to, um protesto violento, um testedo em mãos 9 horas de filmagem. munho de traição matrimonial e
No filme brasileiro incon- um assassinato, além do desprezo,
cluso a voz de Santiago é ouvida, humilhação, abandono e um quase
mas tratada como pitoresca, exótica. afogamento, não há diálogo:
É ouvido mas não escutado. O que
ele pensa não interessa, a não ser as
Sofía(mãe): Você está
reminiscências de sua força de trabem?
balho. Salles admite isso na cena em
Cleo: Eu não a queria!
que não ligou a câmera mas, curioSofía(mãe): O que?
samente, gravou o áudio:
Cleo: Eu não a queria!
Sofía(mãe): Eles estão
Salles: E no fim, quanbem
do Santiago tentou me falar
Cleo: Eu não queria que
do que lhe era mais íntimo, eu
ela nascesse
não liguei a câmera
Sofía(mãe): Te amamos
Santiago: Escuta Joãomuito Cleo, de verdade!
zinho...Joãozinho, agora poCleo: Pobrezinha
deria agregar…”Eu pertenesSofía(mãe): Te amamos
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muito, muito (ROMA, 2018,
2:02:00)
Experiência inversa a de filmes que estão fora deste escopo de
análise como o documentário Doméstica (Brasil, 2012) de Gabriel
Mascaro que, ao oferecer a possibilidade dos jovens patrões filmarem
a rotina de suas empregadas, construiu uma perspicaz estratégia para
revelar o não-dito, o interdito, tão
presente nas relações de trabalho do
ambiente doméstico brasileiro e latino-americano.
Entretanto, curiosamente, o
diretor Cuarón menciona em mais
de uma entrevista sua preocupação
em ouvir Lebo:
Durante esse trabalho,
tive extensas conversas com a
Cléo da vida real. Escrevendo
seu personagem, fui então
forçado a me aproximar dela
pela primeira vez na vida. E
vê-la como uma mulher, e
uma mulher com todas as
complexidades de sua situação. Uma mulher que vem de
uma classe social mais desfavorecida, que também vem de
uma herança indígena em
uma sociedade que é dominada por uma classe, mas muito
perversamente, como em
todo o mundo, raça e classe

são questões íntimas
(CUARÓN APUD KEEGAN,
2018, on line).
Portanto, se Santiago apresenta-se como um mea-culpa com
uma dupla ação, voltar há treze anos
e à infância do diretor para reconstruir um sentido para aquelas sequências em que interpela seu empregado, no filme mexicano a ideia de
uma reconstrução de reparação
parece não obter os resultados almejados, apesar da atenção declarada abertamente por Cuarón sobre
este aspecto. Se Cléo não teve voz
nas reminiscências do diretor, continuará a não tê-la agora como personagem de cinema.

Os planos
Em Santiago, as imagens
produzidas à época encerram seu
personagem em um espaço exíguo
de serviçal: “Apresente pra gente a
cozinha” pedia o então diretor patrão. O enquadramento o aprisiona,
com a imagem de túmulos, sepultura e morte sendo evocadas diversas
vezes pelos diálogos (Figura 02).
Rigidez de enquadramento inspirada pelo cineasta japonês Yasujiro
Ozu (1903-1963), conforme intenção de Salles, que vão decorrer em
efeito similar aos movimentos de
câmera em Roma. Ambos, por meio
de uma narratividade na composição espacial, aprisionam, achatam e
criam uma unidimensionalidade de
seus personagens para com seus espaços laborais (Figura 03). Trabalho
e trabalhador fundem-se numa só
coisa, personagens reificados.

Figura 02: Cena do filme Santiago (Brasil, 2007).
Fonte: http://www.revistacinetica.com.br/santiagocleber.htm
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De uma estilística maneirista, Cuarón assume também a direção de fotografia, composta por
recorrentes e engenhosos planos-sequências. Enquadramentos socialmente hierarquizados que, ao mesmo
tempo
em
que
“monumentalizam” seu passado,
intensificam a distância para com a
personagem que pouco se expressou

gura 04). Entremeado por um céu
distante, por onde cortam aviões
transportando outras vidas e abaixo
a terra cheia de cocôs de cachorro e
a lama do bairro popular, a água
(balde, pia, chuva, praia) como elemento natural limpa mas restitui
tudo ao mesmo lugar, revela o que
sempre esteve lá. Assim, como uma
câmera de vigilância sobre seu próprio passado, Cuarón, como todo

Figura 04: Cena do filme Roma (México/USA, 2018).
Fonte: https://www.netflix.com/title/80240715

Figura 03: Cena do filme Roma (México/USA, 2018).
Fonte: https://www.netflix.com/title/80240715

Se a subserviência é marca
tanto do personagem brasileiro
como da mexicana, a casa é o lugar
a ser devidamente explorado pela
câmera. Acentuado pelo uso de preto e branco, os planos-sequência de
Cuarón com a ARRI Alexa 65 que
simula digitalmente uma película 65
mm, tem a voracidade de tudo abarcar, possuir todos os cantos, captura e posse em composições que condensam a presença da empregada
no interior casa onde ela atua (Fi-

bom patrão, confere se seus
bens, sua casa, seus carros e suas
memórias estão devidamente protegidos, preservados de qualquer
julgamento contemporâneo. Opera
como um fantasma que assiste a
tudo para oferecer um quadro coerente e orgânico do seu passado,
reconciliando-o à consagração social que o próprio vive no tempo
presente.
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Em ambos os filmes, patrões
almejam domesticar funcionários
personagens pela condução da narrativa e pela imagem, asfixiante no
brasileiro e espetacular no mexicano. Em Roma, o lugar de Cleo e seus
pares de classe são extremamente
bem demarcados, não há espaço,
físico, ou mesmo no enredo, apesar
do protagonismo. Forma-se um painel social distanciado, indiferente,
porém meticuloso no registro,
como uma memória digital.
No caso do filme brasileiro,
apesar do tom pesaroso e reflexivo,
a naturalização deste processo de
controle sobre corpos ao final ainda
se impõem. No desfecho, Salles recupera uma cena de Ozu em que
uma personagem diz: “as coisas não

fazem mesmo muito sentido”.
Em 2018, Cuarón termina seu filme
com a frase na tela “Shantih Shantih
Shantih”4 um mantra do Hinduísmo que significa paz, tranquilidade,
cessação.
E, assim, Cuarón filma aquilo que Salles de certa forma se nega
a fazê-lo. Ambos se confraternizam
como cineastas socialmente sensíveis, percebem o quadro social mas
se mostram imobilizados diante
dele, reencenam o discurso conformista de classe dominante, “assim é
e assim sempre será”. Não sabem o
que fazer com seus personagens,
apenas o figurino de uma servidão
inconteste lhes é oferecido.
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QUE COM O LOCKDOWN
MISERÁVEIS IRIAM
SAQUEAR COMÉRCIOS.
O QUE VIMOS FORAM
POLÍTICOS SAQUEANDO
OS MISERÁVEIS...
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SEM LUZ, SEM SALÁRIO...
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O CAPITALISMO EM METÁFORA
INTERESTELAR
JOAO PEDRO ROSSETTI TOGNONATO

P

ara além das turbinas, do cockpit,
do propulsor, dos
bocais e de outros
aparatos considerado extremamente importantes
para o funcionamento de um foguete espacial, os diversos tanques de
combustível – dentre os quais (no
caso das naves bipropolentes,) estão
misturas de hidrogênio líquido e
hidrocarbonetos – acoplados como
contrapeso em sua base, são hoje
um dos maiores percalços para o
avanço do homem na descoberta de
outros planetas. A complexa equação que resolveria essa intrigante
questão tira o sono dos mais renomados físicos, e junto com o problema dos tombos lunares, precisam
ser solucionados para que se tenha
algum progresso.
Agora pensemos no capitalismo em sua origem. Na parte da
acumulação primitiva, eram fundamentais as colônias de extração na
américa, na África e nas ilhas do
atlântico. A função primária destes
territórios era trazer o recrudescimento da riqueza nas metrópoles
com intuito de promover o lucro de
seus idealizadores; e as colônias,
num dado momento, tornam-se
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dispensáveis, assim como os tanques de combustíveis.
Os movimentos de independência e libertação dos escravos
vieram em consonância com os novos valores criados do iluminismo;
como por exemplo, os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Ainda que esse ato de benevolência não respingasse fora da
esfera masculina caucasiana e dotada de posse, ela conseguiu dar cabo
da escravidão e de territórios desprovidos de qualquer regulamentação, como era o caso de Brasil – um
regime neo-feudal onde predominavam as relações domésticas
oriundas de um ressentimento aristocrático da nobreza por um histórico de crescente falta de poder
diante de monarcas absolutos.
Desacoplado o primeiro e
mais pesado tanque, o capitalismo
queimaria o combustível dos estados nações, e através destas sólidas
instituições – mantidas à base de
comunidades imaginadas; edificadas sob mitos, lendas modernas e
costurados com o advento do romance, da imprensa, e posteriormente do cinema – ele prosperaria
à base da indústria e dos modelos
fabris. Desse novo contrato de jano-

tas, o homem assistiria estupefato
sua própria criação tomar forma:
máquinas a vapor, ferrovias, portos,
exércitos equipados, modelos de
divisão do trabalho (taylorismo, fordismo e toyotismo) para depois de
200 anos de sangue derramado,
ocultações de interesses e opressões
direcionadas – no período conhecido como estado de bem-estar social
–, vivermos alguns anos de estabilidade.
Eis que, no fim dos ano 80,
aparentemente, os pilotos sem-face
deste modelo destrutivo acionaram
a central de controle para mover as
engrenagens responsáveis por manter preso a ele o 2º tanque de combustível; a tônica, agora, já profetizada por Marx, era a globalização.
Cada vez mais, empresas percebiam
seu caráter autônomo frente aos estados, que passaram a funcionar
como fundo de retaguarda para aliviá-las de crises, que invariavelmente, vez ou outra, acabavam ocorrendo. O domínio de território não se
daria mais por ocupações militares,
mas pela chegada de empresas multinacionais, produzindo mais por
menos, e desbancando a indústria
local. Criou-se a nova classe de

apoio à burguesia tradicional: os
tecnoburocratas, que geriam negócios de herdeiros filinhos de papai
– interessados em vernissages e hotéis de luxo nas Bahamas. Além disso, a pesquisa tecnológica e científ i c a t or n ou - s e v a l or r aro ;
aumentando a desigualdade entre
os países de primeiro mundo, e
aqueles imersos no eterno Work in
Progress.
Este mundo de processos
em que vivemos atualmente, também apresenta suas características
próprias, e talvez nessa metamorfose residam os indicadores do próximo passo. (1) A interconexão informatizada nas indústrias diluí ainda
mais seu caráter segmentado, e a
matriz de produção não irá precisar
importar peças de outros fornecedores, tendo dentro de seu espaço
físico a confecção dos itens isolados
necessários para a montagem. (2)
Isso permite a produção de produtos personalizados em larga escala,
e máquinas customizadas, em paulatina substituição às velhas linhas
de produção, criarão mercadorias
mais individualizadas e de alto valor
agregado. (3) Por fim, com a internet, através de algoritmos, as fábri69

cas terão um sistema capaz de tomar decisões por si mesma, ou seja,
se os trabalhadores foram substituídos por autômatos, quem deve em
breve dar adeus são os engenheiros
e técnicos especializados (a própria
máquina inclusive conseguirá enviar um sinal ao fornecedor caso lhe
falte algum eixo ou precise de mais
exemplares de um parafuso.)
Façamos então um exercício
de futurologia: o foguete, agora livre, ajeita suas coordenadas. Seus
pilotos estão tranquilos assistindo
por um visor a rota para o futuro e
o progresso. Contudo, sabe-se lá;
confiar nessa tecnologias pode ser
uma faca de dois gumes. Pois assim
como a internet as vezes falha, o
controle da TV nem sempre funciona direito e a impressora não responde na hora H, o GPS dos controladores, ao invés de conduzir a
espaçonave em direção à outras
galáxias, pode estar levando toda a
civilização em direção ao poderoso
e escaldante sol.

A partir do encontro em que se afixou o édito do cólera, no quartel da guarnição local começou o disparo de um tiro de canhão a cada quarto de hora, de dia e de noite, de acordo
com a superstição cívica de que a pólvora purificava o ambiente. O cólera se encarniçou
muito mais contra a população negra, por ser mais numerosa e pobre, mas na realidade
não teve com contemplação com cores nem linhagens. Parou de chofre como havia começado, e nunca se soube o número de suas vítimas, não porque fosse impossível estabelecê-lo, e sim porque uma de nossas virtudes corriqueiras era o pudor das próprias desgraças.
gabriel garcia marquez

GABRIEL GARCIA MARQUEZ
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LA MANCHA BRANCA
VITO ANTONIO ANTICO

A las doce en punto de lo
meio
El dia iêyvo a la grima y la
broma
A las doce en punto de lo medio
El dia llevo a la risa y el mujo
Ay que terrível meio, el dia
A la mancha, qheryda
Blanquita de ojos ratitos
Por menores... gerida
Eran las dulce de la graça em
todos los relojes
A la muerte, roja-ferida
La blanquita víbora del esolamiento
Blanquita-blanquita!
Yayá, yoyo?
Em punto,
Cisma
Eran los médios encantos,
Vivos hechos de las veces diY el llanto por Moisés Soachas
res y otros delésolamiento fúnebre.
De las fines voces
Del justicia
a mancha branca se
A las doce de lo médio
El punto...

L

nos.

Los coloridos produtos borram o sangre de la mancha blanca
que chega em cheguinho, aos pounefasta aos pou- cos. Punto. Estoy cobierto por intecos. Penso que isso ro. Inteiro exceto pela vertigem caé tudo que há, por- l e i d o s c ó p i c a c o n s t r u í d a e
que quero pensar perfumada de um químico barato
que isso é tudo que há. E nada me- posto ao chão entre as formas vaza72

das que padecem a minha frente:
estes sóis que me guardam por um
esmeralda chucro, puído y contrário.
Três guarda-sóis travados em
seus cabeamentos constructos de
polímero, sustenidos à medida,
imagino eu, para guardar el bônus
odor christi patronal de um morto

achaque em meio ao seu esquife de
papelão e madeirite. Imagino. Eu?
Que não vejo mais os rostos
afetados pela mancha branca, eu,
que me pregunto por Dios y he entendido que se este no habla mais
que una linguaje-idioma, nada mas
percorre que as diretrizes de las linhas geográficas de uma nación
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cartografada em sus sílabas, eu,
yo?... Que ahora estoy muerto y me
arrisco a ser um bilíngue por dos
motivos:
O primeiro porque através de
meu idioma materno devo superar
a tragédia e a língua.
Y por supuesto, al segunda
predilección, porque quiero algo
más que el lamiento.
Por isso a bilinguisse, si supiera, em duplo três más sentidos.
No obstante, he fracassado
por eso, no porquê la tragédia no si
supiera a vista de suas dificuldades
perante los próprios sonrisas, mas
porque me disseram logo, hasta luego, e sem resposta aparente; fui. Les
dijeron:
- Altrabalho!
Enfim... muerto.
Empacotado pela nova propaganda de um produto mortífero
feito especialmente para pestes
agraciadas – yo? – propagadas por
las notícias de um supermarket
multinacional de la vontad servente,
a morte veste... Ahora, la lucha. De
um lado, a peste! De outro, o povo!
Bastaria una declaracion anunciada
para a Queda da Bastilha y la reinauguração de Auschwitz, para a
morte de Lampião e a sobrevivência
das milícias, para la renegociação
da dívida pública e la hambre, para
o asesino desconexo y el aborto parido.

Enfim... muerto. Ufa!
era para ser o branco, somente o
Sai uma chamada simples; do branco. Mas de branco pintaram o
tipo:
véu. E a cor do branco se perdeu.
Às 19 horas,
Por quarenta dias o branco superou
Chacina em Ato.
as forças coxas de sua hora, sobreLocal: Candelária
vivera. Agora, não mais. Está perfiQual o rosto da ira?! Partici- lado pelo acaso. O branco não exispe, se aliance. Somente assim, ven- te mais. E de brancor, não há
ceremos o mal!
ninguém.
E aqui estoy quase-sempreAo contrário do pensamento
-muerto y bilíngue pela forma de la em consenso científico de la cor de
muerte blanca, que não é a mesma la luz, o branco não há de ser mais
de la mancha. E pelo que se vêm à o justo sigma da aquarela ou da mopergunta, ya: qual a diferença de la narquia, mas a emperrada sina da
muerte y la mancha?
saúde, o branco é um morrevivente
Apenas uma, la confusion que de um mundo colorido entre másainda não foi plantada, como el de- caras latino americanas e covas
tenido de la vertigem del útero até clandestinas televisionadas. Mis
o processo del útero de la tonteria. memórias?
Por isso estou morto abaixo destes
#FFFFFF lo hexágono del déguarda-sóis como também existo cimo.
por aqui neste texto; y por eso soy
Depois da quebra, yo falarei a
un ocaso segregado de la confusion vocês: a minha existência em cotimaníaca, tanto que me sinto abor- diano vivo e simples é um atraso. Eu
tado en el afecto. Terríble? La pre- quero ser o autor de um crime, quegunta, Manchita Branca?
ro babar pelo silêncio canalha que
- E daí? Lamento. Quer que só o legítimo litígio nos dá. Viver,
eu faça o que?
realmente, pode ser um pouco mais
- É... a gente lamenta. A pes- do que revolucionário... realmente,
soa tá... realmente, em uma situação uma situação complicada. Viver
bastante complicada.
pode ser qualquer coisa... mas não
Que antes fosse más solamen- tanto quanto esta mancha branca
te un lamiento?
que nos consome, porque eso eres
- Vamos tocar a vida. Vamos um vício xucro. És lo malo de la
tocar a vida e buscar uma maneira nasciente. O colorido, varado às
de se safar.
mercadorias ideológicas da palavra,
Depois da quebra em paisaje, finalmente há de dobrar a rua...
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Era para ser o branco.
Os carros passam ativamente
pela fina poeira boreal do asfalto. À
esquina da padaria Requinte, um
homem negro, de máscaras ao queixo, baixo e magro. O sol arrebata os
seus olhos, agora dobrados pela claridade. Não disse o seu nome nem
pode declarar a sua idade. A fome
doía. A morte doía. Paulatinamente,
manco e quase cego, fumava um
cigarro vivo já pela metade. O sol
através de uma baforada bamba, ziguezagueava em bambolê por aqueles direitos manquitos. A luz amarela esbranquiçava-se diante os seus
olhos, lhe estourava o rosto. A sombra venérea passaria? A faixa de
pedestre ultrapassava os seus pés
aos poucos, plano a pista, pelo que
avistava, direcionado em passos lentos. A rua. Os carros. O espaço... À
sombra.
O farol ditava o seu tempo,
como o resto das coisas que ditavam
as fomes de muitas outras bocas que
dali padeciam junto a ele: netas e
bisnetas de um mundo pós pandêmico. No caso, as suas, que um dia
o chamariam em consanguinidade,
fosse vivo ou morto. Implorava a
cada farol vermelho o inaudível. E
quando recebia algo, olhava ao céu
com uma atitude luterana, presente;
e pelas pegadas de um ventre celestino, quase chorava à trindade. Fazia o sinal da cruz; e o sinal abria.

Esperançava: alguma moeda, comida, outro destino. E logo voltava ao
sinaleiro permitido as vidraças. Esperalçava: rogava; gritava em silêncio. Implorava com a vida ao meio
fio, a vida de um sangue próprio
carniço pela carne, e não um propriamente dito, pelo dito-só.
Vestia preto. E junto com algumas sacolas alçadas ao braço, o
semblante de desamparo aparecia.
Fazia sol. Mas pela sombra, olhou-me com os olhos brutos de um sinal vermelho. As sobrancelhas perpendiculares caiam. De um sinal
aberto:
- Você viu, né, eu não estou
mentindo. Aaai... – suspirou com a
testa pesada, o corpo em perfídia
– é para as minhas netas, minhas
bisnetas...
E com os olhos ainda brutos
pelo que fosse, um poço, ainda mais
fundo que bruto. Quase cego de futuro. Fazia sombra, escuro. Bradou
o imperdoável:
- Você me perdoa por isso?
Pelo que?
Pela fome? Pelas bocas de sua
família?
- Você me perdoa?
Pelo quê?
Por um parente morto, um
genocídio anunciado?
- Você me perdoa?
- Hum... Lamento...
Como perdoar o imperdoá-

vel? O poço surge, quer dar um passo a mais. Manco assim? Pediu com
os lábios... E o poço cada vez mais
sem voz-alguma que pudesse ser
ouvida; ativa:
- Eu queria morrer, tenho
vontade de me matar. Me ajuda
atravessar?
La calle?
- No compreendo. Lamiento...
Disse o imperdoável porque
o perdão não se escolhe. Imperdoável porque não sabemos por onde
ao certo reside a culpa, nem por
quem. Imperdoável porque seguimos pela memória sistemática de
um projétil de esquecimento, entre
excessos e retrocessos. Imperdoável
porque a fome do povo virou um
caso moral de perdão, de piedade.
Em seu fim, a fome se tornou
uma ideologia choca, descascada.
Algo que se come sem a boca no
café da manhã, como uma reza lúcida, translitera de comorbidade.
Mais ainda: a fome virou a
nova ideologia moral de um futuro
civilizado, em situação contrária ao
direito natural de cada cidadão fictício. A quebra da paisagem terminou por moer os ossos do espaço:
como se os dentes fossem meros
enfeites à boca, como se a boca fosse necessária somente ao perdão. Ao
ato seco de um perdão naufragado.
Imperdoável por não reconhecermos as variáveis bilíngues
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dos infinitos mundos subatômicos,
porque a poesia não consegue se
imaginar para além de sua miséria
fantasiosa; para o concreto do real,
em direção ao inexistente. Son
nuestras bocas em las huellas de las
calles em las huellas y las calles enveredadas em las huellas de las calles. Siempre. Por onde? Para o concreto do real fingido... Así. Ruas são
pegadas, passos, e o concreto também pode ser impresso pela imagem da fome. Así. Por el seguro: de
fome, não morreremos mais; del
hambre, somos mas que el transcendental.
- Ai, que alívio... Só faltava
agora a gente ter que alimentar
mendigo, gente pobre, fudido sem
dente...
Por fim, el artista nos hambre:
- Eu queria morrer... – diz um
Artista da Fome, por um eco que
ainda ressoa, um protoplasma de
voz-cariada.
De composto:
a
sua
voz.
Y el afecto?
Si te quiero... Eres solamente
así?
Para hablarmos del amor,
del futuro.
- Altrabajo. Liberta-te!
Son cosas que nos choran felizes por uma massiva tragédia bar-

roca. El aljamiado del latina hambre, daquilo que começa após o
perdão que não se perdoa, após o
lamento: a matança de um perdão
indecifrável. Por que seremos, em?!
Artistas de la hambre ou aquellos
recriados para la reescrita idêntica
del nuevo Dom Quixote de La Mancha, Blanca?
Son cosas que nos brotam aos
olhos feitios de son-fausto abundante um ímpio presente. Qual o rosto
da peste? Imagino yo, por estes
guarda-sóis marujos de una traducciste del Walmart morrevivente entre a escravidão e a autonomia. Logo
yo?
Que queria uma vida bilíngue
para um activo multilínguapo fruto
guaco de la realidad, yo, que no estoy muerto por um gusano fardado
y no-existente. E que, logicalizado,
está-existido, pois não há dúvidas
expostas em relação aquilo que antecede o transcendido; porque
quando a sensação da diferença se
junta com a ferocidade crítica da
opinião. Um perigo! O crime de
acreditar demasiado em solo, em si.
Nación. La pregunta, Manchita, por
onde anda a podridão desta sombra
venérea? Mancha Branca? Blanca?
La muerte?
- A pessoa quer comida, quer
roupa, quer ajuda e...
- Olhe, eu vou dizer pra você,
vou ser sincera. Eu rompi com to-

dos os laços materiais em relação
aos meus patrimônios. Hoje, eu não
tenho mais nada, nadinha.
- ...e quer tudo isso e não quer
ter responsabilidade?
- Um absurdo! Essa história
de patrimônio, não?! Fiquei passada!
- É, não é pra dar comida,
água, habitat, petisco... Vou te falar...
- Todos os meus patrimônios
estão superados também, sabe?!
Hoje, por exemplo, não moro em
casa alguma. Não tenho mais carro,
mais nada assim, que é comum a
todos. Me sinto livre, em paz. É... é
diferente... Sim, verdade; eu tenho
uma Mercedez, que não é bem um
carro, sabe?! É diferente, difícil de
explicar até.
- Sim, fiquei, ó, nem sei o que
dizer...
- Até a Angeli disse... Falou,
“É muito lindo mesmo, Dona Ângela, nem parece um carro de tão
bonito, brilhante!”. Algo assim, do
tipo, sabe?! Ela deve ter pensado
nisso; se não falou... E a arquitetura
do planejado? Tem cobertura, lareira, tudo clean, espaço aberto...
- Tijolo, cal, cimento, tinta,
massa corrida, tem?
- Deus me livre! Tem parede,
pintura, decoração, papel de parede... tem também, isso sim... Agora,
essas coisas de laje, não, não.
- E área de lazer?
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- Ah! Maravilhosa, arborizada, gramada, com piscina aquecida,
cerca elétrica, forca pra doméstica...
Não, não... fo-força pra elétrica...
né?! Ui! Muita energia, sabe?! Esses
dias ela quis pedir demissão, disse
que o marido comprou um carro,
que iam mudar para uma outra
casa, com garagem. Eu fui contra,
né?! Tô numa fase mais desapegada
também. Eu já te disse que eu superei essa dimensão do patrimônio,
né?! Mas vou falar de novo. Muito
conceitual toda essa patrimonialização das coisas, não acha?! Ah,
mas então... Disse a ela que não precisava se preocupar com isso, que
eu comprava um imóvel mais perto
daqui do planejado para ela, com
esse negócio de varagem que ela
queria, não sei pra que?! Mas ela
não quis... Ingrata, não acha?! A
gente tenta ajudar... Mas eles nunca
querem. Éh... Foi até bom. Ela demorava muito pra chegar aqui, pegava o... transporte súdito, ela falava. Ai... não era isso. Era meio que
um comboio assim, sabe?! Tenho
que procurar no dicionário depois.
Conhecimento nunca é demais, né?!
No fim, eu disse que lamentava
muito, e... Só um momento, tão me
ligando.
Oi?
Ô se quero! Tô morrendo de
saudades.

No de sempre?
...
Não...
Ah, tá na Castello? Mais tarde
então!
...
Lá no Auchwitz, né?!
Ai, é mesmo?!
O Senszala é ótimo também!

tudo!

...
É a reabertura... hoje?! Que
Um beijo, amiga!
Até!
...

Sim, um momento. Ya-ya...
- YJavôy
...
- Altrabàlhyo!
Que?
El IML
retyiràará
su cuòrpho
a las dulce,
...Até que lhe chegue a hora
depois da hora,
- Senhor, responda-me, por
favor,
- Dozê, doce?
Cydadão...
- Morreu de que, hijo de la
pu...?
Tenho fome.
- Está vivo... ou morto?

- Não ligue para isso. Não importa. Nada importa... Por aqui nós
temos todo o tipo de fome, para todos os gostos, não se preocupe:
fome de dinheiro e de comida, fome
de obviedade e carinho, fome de
amuleto e...
De qual fome tem seu posto?
- Documento, RG e habilitação...
De qual fome tem seu rosto?
- Fome flordelis e fome bilionária. Fome de la mancha... fome de
vingança e de consenso. Fome antropofágica. Fome de cor, sexo e
gênero. E o principal, nosso carro
chefe...
...
De qual fome tem seu gosto,
lábios, deseo, sabor? Decidiu?
- A las doc... em punt... de lo
me...dia...ci...d..ão.
tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuu...
O telefone encontra-se fora
de área.
O telefone encontra-se fora de
área.
...
El teléfono se encuentra fuera
de área.
...
...
...
.
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TEM GENTE QUE
TEM SORTE

A

lô... oi amiga, escuta
só, tem gente que
tem sorte, comadre.
Esquece aquele
assunto que te falei e
que você ficou horrorizada. Eu estava resolvida, mais do que resolvida, mas eu não queria fazer isto de
maneira precipitada e sem elegância.
Não faltam facas em casa, só
de pão tem duas bem boas, tem de
cabo de madeira. Enfim dava pra
resolver o problema, mas meu objetivo é mais nobre e, quando vi no
supermercado a promoção do Jamier Oliver, pensei: não tenho pressa, quem esperou 26 anos pode esperar mais um mês ou dois.
Antes de você me perguntar
quem é, é um cozinheiro estrangeiro, gato, gato. Tem muito carisma
na TV a cabo, me disse a Luiza que
eu encontrei na feira. Ele tá fazendo
uma promoção no supermercado.
É no juntou / trocou. A Luiza, a Dalva e a Sandra já estão bem adiantadas. Peguei a cartela no caixa e, já
na primeira compra, a menina me
deu 12 selos. Chegando em casa,
guardei a compra e sentei pra colar
os selinhos na cartela. É meio difícil,
mas dá um gosto.
São 95 casas, mas já na 30 tem
um “troque aqui” depois outro no
45, no 55 e até o último “troque
aqui” no 95.
Ele chegou, olhou por cima
de meu ombro e disse: “Tá fazendo
esta bobagem? É a crise, os caras
devem estar fraco de venda pra fazer esta promoção”. Eu não tinha
perguntado nada.
No 30 é uma Faca para Legu-

ALAIN FRESNOT

mes e Frutas, mas tem de pagar
mais 29,99 reais, vê se pode! Pra
pagar só 4.99 reais precisa juntar 45
selos. A faca é assinada pelo Jamier.
Mas essa é pequena, sem presença.
Depois vem a Faca Utilitária
pra peixe, frango, é faca de prato,
ainda pequena e precisa chegar em
55 selos.
Com 65 selos, é a Faca de Pão,
o tamanho é bom, mas é de pão,
precisa de muito vai e vem, de forma que minha idéia sempre foi a
Faca para Fatiar, grande, do mesmo
tamanho que a de pão, mas fio reto,
sem dentes, como eu.
Como minha idéia desde o
começo era fatiar bem fatiadinho,
de tal maneira que o Rex pudesse
colaborar, meu objetivo ficou sendo,
desde o começo, 75 selos mais os
4.99 reais.
No começo do mês, na minha
frente no caixa de idosos tinha um
senhor que comprou um carrinho
cheio: Vinhos, azeite, salmão, várias
bandejas de filé. Na hora de pagar a
menina contou, ele tinha direito a
51 selos!! E não é que o velho não
tinha paciência. A menina disse
que ele poderia levar na hora a faca
de Legumes e Frutas. Tem velho que
fica assim, sem paciência.
Aí, não sei o que me deu, mas
sem querer eu falei: Se o senhor não
quiser, eu coleciono. E não é que o
velho disse pra menina: -Dá pra ela,
pode dar pra ela. Menina, sorte é
sorte! Não acreditei! Bom, era sorte demais, de repente eu tinha 63
selos!
A minha compra era mirrada,
só 8 selos, mas ele não perdia por
esperar, só me faltavam 3 selos. Se
78

eu fosse esperta tinha voltado, pego
mais alguma coisa ou pago os 44,99
autorizados para quem só tem 30
selos e pegar a Faca para Fatiar.
No folheto diz que no comercio custa 319,99 reais, puta negócio,
né comadre?
Aí, vou te contar, vou te contar porque não precisa mais se preocupar comigo.
Hoje é quarta, certo? Então!
Fui ontem no supermercado, qualquer comprinha, pelo menos 6, 7
selos. Eu estava tensa, ansiosa, parecia uma adolescente. Passei as
compras. Atrás de mim outra senhora. Paguei... Olho pra caixa e
nada. Nada! A menina não se mexia
e olhava pra mim com cara de “qual
é”?
Eu pedi minha faca, minha
faca e meus selos, quer dizer, meus
selos e minha faca. Tirei da bolsa a
cartela e a menina - Hã, mas a promoção já terminou, senhora. Hoje
é dia 9, entregamos selos só até dia
30 do mês passado e os brindes só
até dia 5 agora, sinto muito.
Afe... nossa senhora! Foi
duro, menina como se eu tivesse
levado uma facada, fazer o que? Só
desgosto, né não, amiga? ... É, a
gente sofre... Voltei pra casa murcha, murcha.
Mas tem uma coisa: com faca
velha é que não vou fazer o serviço,
não é meu estilo. Então é o que te
digo: Tem gente que tem sorte!
E olhe, mas pensando bem,
eu não gostaria de ter envolvido o
Jamie Oliver num crime conjugal.
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NA DÚVIDA, FIQUE DO LADO DOS POBRE.
PEDRO CASALDÀLIGA
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IMACULADA

J

uizes defecam, advogados cagam, eu prefiro
obrar. Meu temperamento de artista e minha admiração pela
cultura nordestina me definem,
além, é claro, do quanto mais elegante, sutil, quase delicada, é esta
expressão.
Dito isto e falando disto, preciso compartilhar uma das experiências mais extraordinárias que já
tive, mesmo considerando todos os
campos que compõe a vida de um
elemento como eu, 69 anos, avô,
curioso, cineasta de profissão, leitor
avido de jornais, pintor e sambista
de fins de semana.
Devo precisar que, apesar de
69 anos recém completados, estou
bastante bem de saúde e aparência,
tendo a convicção que, sou mais bonito hoje do que quando era jovem.
Não que isto seja muito, pois aos 20
era um estrupício.
Preciso também deixar claro
que não sou admirador da escatologia, apesar de curioso quanto a
cropofagia. Harghe!
Qualquer pessoa que caga, e
somos a esmagadora maioria da população, sabe bem que esta atividade pode se manifestar de inúmeras
maneiras ao longo de uma vida. O
pai lembra do cocozinho verde das
primeiras fraldas de seu filho/a. Todos lembramos também das consequências de um porre, de uma intoxicação alimentar ou de simples
desarranjo e de suas consequências
fluidas. Estes são momentos difíceis,
desagradáveis, mas obrar também
pode trazer alegrias e sentimento do
dever cumprido.
É um destes momentos que
quero registrar pois, além de prazei-

ALAIN FRESNOT
roso, de realização pessoal, teve um
elemento de suspense, à la Poe, ou,
melhor, de transcendência, digna de
um Melville, na radicalidade dos
mistérios do mundo natural e no
que eles podem significar frente a
nossa insignificância.
Temo estar escorrendo numa
literatice talvez presunçosa, quando
na verdade, trata se só de merda,
mas fui marcado por uma experiência profunda, a ponto de precisar
registra-la para deleite e consumo
futuro dos leitores, ou exorcizá-la
talvez.
Estava eu então no trono, fazendo os primeiros esforços para
auxiliar a mãe natureza, quando fui
me dando conta de que, o que vinha
pela frente, (se é que possa usar esta
expressão no caso), não seria o trivial cotidiano. Senti a dor me sinalizando que o calibre da coisa era
excepcionalmente largo, quase me
rompendo. Como na vida há momentos de não retorno, não me restava opção a não ser a de forçar mais
e me livrar daquilo o quanto antes.
Segui na lida e, quase sem folego,
me dei conta de que o esforço finalmente fazia efeito, era fácil imaginar
que a vanguarda do bolo já despontava. Suando consegui respirar, pois
sabia que dalí pra frente tudo seria
alegria, o pior tinha passado. Neste
momento de profunda realização
acreditei que nada mais me surpreenderia. Tola ilusão.
Seguiu se aquela sensação de
escorregada, de lento deslizar que
todos conhecemos, mas para minha
surpresa, o que costuma ser rápido,
durou alguns segundos, e seguiu
durando. Sem dúvida este bolo fecal seria um dos maiores e mais perfeitos de minha lavra. Uma excep82

cionalidade digna de nota e registro.
E seguiu deslizando, ainda de
bom calibre, a ponto de me surpreender pensando que talvez a força
da gravidade não estivesse rompendo a obra porque talvez a vanguarda
já mergulhasse na água na qual,
como todos sabem, os corpos pesam menos que no ar. Mas, fato é
que finalmente, na sensação do dever cumprido, deu se a piscada final
que imprime conicidade ao fruto.
Ansioso por conferir o feito,
ergo o corpo e olho o vaso. Nada!
Nada. A privada alva, brilhando.
Imaculada. Não era possível! Inacreditável...em 69 anos nunca tinha
vivido algo assim.
Imaginei que, talvez, dado o
comprimento da coisa, ela tivesse
deslizado diretamente para a tubulação, mas isto nunca acontece.
Além do mais, a água estava plácida,
lisa como um espelho, nenhuma
movimentação, nem mesmo as ondas concêntricas que rodeiam o
ponto de penetração do sólido que
entra na água.
Um rastro de passagem? A
famosa freiada de bicicleta? Nada
mesmo. O vaso estava virgem, um
Everest invertido de tão branco.
Moral da estória? Não tem. Explicação? Não tenho.
Não acredito em teletransporte, nem desmaterialização, mas se
em outra dimensão alguém viu surgir a minha obra desaparecida, saiba que o melhor que a gente faz é
sempre para os outros, nunca para
si.
Alain Fresnot
14 Agosto 2020

Amarelo_Verde_ 3
Ao contrário da maioria das fotografias deste ensaio, onde os barbantes com fitinhas são colocados por mutirões de moradores de uma mesma
rua, estes foram parte de uma ação de marketing
dos postos de combustível com bandeira das
mesmas cores. Um bem grande e movimentado
na Rua Humaitá.
Ao contrário de cidades mais planas, o Rio de
Janeiro aloca os pobres e os muito pobres nos
pontos mais elevados de sua esplêndida topografia, mirando abaixo os remediados, os ricos e os
mais ricos ali com o pé na areia. Mais à frente,
mas não muito longe, o mar infinito por onde
os portugueses entraram na baia da Guanabara.
Fico imaginando o encantamento e emoção com
o primeiro avistamento do skyline das pedras e
morros do que viria a ser São Sebastião do Rio
de Janeiro.
Salomon Cytrynowicz
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Amarelo_Verde_6
Cruzamento da Av. Goiás com a
rua Amazonas, Santo Antônio, São Caetano do Sul, S.P., visto de cima de um
prédio de sete andares, com lojas no
térreo e apartamentos acima. A sinalização de solo padrão para cruzamentos
de vias largas e movimentadas, conhecida como “marcação de área de conflito”, é uma quadrícula de cor amarela, a
prefeitura usou licença poética: cores
do Brasil em um desenho distinto e original.
Fiquei lá em cima por um pouco
menos de uma hora. Durante este tempo, o vendedor de bandeiras correu,
saltou e dançou pelo cruzamento, mais
aí apareceu um daqueles presentes que
a fotografia dá para a gente: Um Fusca
Verde!
Salomon Cytrynowicz
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A fotografia de ontem foi feita no bairro da Tijuca, Rio de
Janeiro, e esta em São Caetano do Sul, São Paulo, cidades
onde ando realizando este ensaio fotográfico.
A ocorrência destas manifestações vai aumentando à medida que nos afastamos das áreas centrais e dos bairros
mais chiques, sinaliza os sítios urbanos onde as pessoas
se reúnem para assistir aos jogos, e comemorar ou chorar
coletivamente.
Outra apropriação cromática foi feita pela Folha de São
Paulo com o Amarelo. Assim como outras marquetagens
oportunistas para ganhar os leitores progressistas como a
das Diretas já , o jornal que equipara Dilma a Bolsonaro,
e empresta viaturas para a repressão durante a ditadura
não pode falar em Democracia.
Salomon Cytrynowicz
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NÃO À TAXAÇÃO DOS LIVROS
Nóis tem AK trovão
Mira de aproximação
12 de repetição
Dando tiro à queima roupa
Fuzil com mira laser
Apontando pra Blazer
Descarregando o pente de submetralhadora
A boca tem armamento usado no vietnã
Mp7 anti-blindado de fabricaçao alemã
Pistola Intratec
Fuzil de assalto leve
Tiro de Fazan, luneta na Winchester
Só pra fazer teste na mina terrestre
Vindo do exército do norte da América
Os menor com munição
Da união soviética
Pra derrubar o águia
Com arma antiaérea
Sem dar mole pra comédia
Mantenho a estratégia
O patrão mandou botar no beco
Barricada, Mp4 adaptada
Com lança-granada
Mensagem no muro

Pros morador ficar em casa
Glock no kit-rajada
Colete à prova de balas
Metralhadora Gap Colt M16
AR-15, a FN Fal
Outra opção
Stamberg, Magnum, 357, Carabina e G3
Mac 10, Sigsawa, Pistola 45,
Mini Uzi israelense
Também Desert Eagle
Ponto 30, 50, bazuca e lança-míssil
Smith&Wesson, 38
Cuspindo 5 tiros
Essa é as parada que eu convivo
Imagina se cada nome de arma dessa que
eu falei
Fosse o nome de um livro...
Trecho cantado por Dk 47 em live (https://
www.youtube.com/watch?v=tDmkca6ovZc&t=3016s)
Defenda o livro
Não à taxação dos livros

88

89

Quem me apresentou à Lapa foi meu amado amigo
cineasta Lael Alves Rodrigues (in memoriam), diretor dos filmes Bete balanço, Rock Estrela e Rádio
Pirata, roteirista e montador. Ele adorava o Bar Brasil, um bar/restaurante na rua Mem de Sá, na Lapa
carioca, que até o Brasil declarar guerra aos países
do Eixo se chamava “Zeppelin”; o antigo e famoso
Bar Luís, na Rua da Carioca atendia pelo mimoso
nome de “Adolf ”. Muito frequentado pelo pessoal
do samba, pelo Bar Brasil passaram Paulinho da
Viola, Beth Carvalho, Sérgio Cabral Pai entre outros
tantos. No Rio gosto muito de fotografar a Lapa e o
Centro, onde as manifestações verde-amarelas são
abundantes e criativas.
Salomon Cytrynowicz
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Amarelo_Verde_ 4
Grandes entroncamentos urbanos são pontos preferenciais
para o comércio informal de todo tipo de mercadoria relacionada à Copa do Mundo: bonés, botons, faixas, bandeirinhas, bandeirolas e bandeironas. O grande bambolê
viário que é a Praça Panamericana fica repleto de vendedores. O da fotografia caminhava descrevendo o grande
círculo da praça, agitando vigorosamente suas grandes
bandeiras para os automóveis, que nos horários de pico
movem-se muito lentamente entrando e saindo no grande
círculo91por oito vias distintas. Fica um nó górdio!
Salomon Cytrynowicz
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A BALBÚRDIA COMO VENENO
ANTIFASCISTA
FREDERICO MORIARTY1

M

arietta Baderna desceu no
Porto do
Rio em
1849 aos 23 anos. Dançarina de sapateado, aqui incorporou as danças
africanas, em especial os batuques
angolanos do lundu e a sinuosa arte
de movimentar as cinturas com roupas curtíssimas, denominada de
umbigada, já que a famosa e dese-

Marietta Baderna. Fonte Wikipedia
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jada barriguinha ficava exposta,
como ela aprendeu com as quilombolas.
A sociedade Imperial se escandalizava com a artista, mas ela
possuía uma legião de fãs: os baderna. Machista como sempre, racista
ao extremo, o cidadão e a cidadã do
bem a acusaram de todo o tipo de
putarias e vilanices (nenhuma delas
real, por óbvio). O sobrenome da
italiana virou adjetivo, sinônimo de
vagabundo.
Saber a origem das palavras
nos conta muito sobre os costumes.
Perceber a boca que as profere nos
ensina demais. Muito mais que saber grego ou esperanto.
Federico Fellini foi cineasta
das obras-primas. Amarcord (1973)
é, aparentemente, uma leve relembrança da infância do outro italiano
famoso. Logo no início, ele nos
apresenta a escola fascista e católica
da cidadezinha da ‘Bota’. Fotos para
a posteridade. Todos civilizados,
amantes da Pátria e do bom costume. E, claro, com Deus acima de
todos.
A caricatura dos mestres não
é sem sentido. A maioria dos professores que tive em meu período
primário no final dos anos 70 (em
plena ditadura militar brasileira)
nada mais eram do que cópias dos
personagens fellinianos.
Autoritários, cegos ao aluno,

repetindo conhecimentos sem sentido, obrigando-nos a obter uma
mera informação de caráter mnemônico e ausente de conteúdo.
Mestres que se protegiam na altura
(apenas física) de suas cátedras e
com a permissão de nos impor castigos físicos e psicológicos. A humilhação era uma constante. O desestímulo ao estudo era quase total. O
aprendizado beirava à nulidade.
Fellini mostra o professor de
grego, o de história, a opulenta de
matemática ou ainda o padre e seu
catecismo de forma hilária e abjeta.

Contra o tédio e a falta absoluta de
aprendizagem, restava a baderna, a
balbúrdia e o menosprezo por uma
educação cívica que só deseducava
e pretendia criar cordeirinhos,
como os balillas fascistas de Mussolini.
Seis anos após Amarcord, o
conjunto inglês de rock progressivo,
Pink Floyd, produz uma ópera rock
de sons, sentidos, imagens e mensagens contundentes: The Wall. A
Inglaterra também praticava a pedagogia do opressor.
Na cena em que o idoso pro-

fessor dá ordens violentas e desrespeitosas ao menino de cabelo alinhado e terninho (não é à toa que a
rebeldia do rock explodiu nas ilhas
britânicas na década de 60), temos
um flashback da submissão doméstica do mestre, uma metáfora da
submissão do trabalhador no capitalismo. O menino tem uma visão
do sistema com as cadeiras de escola e a esteira de uma fábrica com a
trilha sonora fantástica de Another
Brick in the Wall (assista ao clipe da
música no final do post).
Todos os alunos são peças de

Os Balilla. Cena de Amarcord de Fellini
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The Wall. Pink Floyd.
uma gigantesca engrenagem, são
levados por uma imensa esteira rolante, atônitos e aparentemente dopados. Ao final, eles caem numa
grande trituradora e transmutam-se
em carne moída. Eram apenas um
tijolo na pared
O menino desperta e grita: “Professores, deixem nossas crianças
em paz!!!” Estoura uma rebelião na
escola. As cadeiras são quebradas,
o professor fascista é massacrado. A
instituição é incendiada.
Balbo é uma palavra latina
que significa pejorativamente gago.
Balbúrdia é uma assembleia de gagos, uma barulheira ensurdecedora
e ininteligível. Os alunos descritos
pelos roqueiros do Pink Floyd só
fazem balbúrdia. O professor sádico
que apanhava da esposa e despejava
seu ódio nas crianças – numa clara
vingança contra sua impotência e
fragilidade -, fora escorraçado pelos
baderneiros.
Mas de que lado está a verdade, de quem tudo arrasta ou das
margens que nos oprimem?
A luta contra a tirania, seja ela
exercida pelas instâncias da microfísica do poder ou pelo Estado, é
empre um ato justo. Seja ela exercida pelo professor, padre, pai, pátria,
patrão ou presidente, não deve ser
aceita. A baderna é parte do aprendizado.
A balbúrdia acontece nas

ruas, nas atividades extra-curriculares, na vida prática. E é nesta esfera da pulsação do dia a dia que o
poder sem legitimidade, que se impõe pela força e pela carência de
ideias patina. Ante o medo e à inconsistência de princípios, ele exerce a sua própria balbúrdia: a da incapacidade e da intolerância.

1. Martinho Camargo Milani
Doutor em História Econômica. Mestre em História da África
pela USP (conceito 6 CNPQ). Professor de Direitos Difusos, Internacional e do Trabalho na Uniso desde 2014. Professor de História
Econômica Geral e do Brasil e Geografia das Metrópoles no curso de
Economia-Uniso desde 2016. Professor de História, Filosofia e Geografia em Instituições Particulares
de Ensino Médio e de Cursos Pré-Vestibulares desde 1992. Advogado. Possui Graduação em História
(USP), Direito (Fadi-SP) e Geografia (Licenciatura). Escritor e poeta
com o pseudônimo Frederico Moriarty
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EDUARDO MARCHETTI RIOS
(24.01.1955 - 23.08.2020)
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1844-1900

100

FREDERICK NIETZSCHE
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RELIGIOSIDADE NIETZSCHIANA:
POR UMA ÚLTIMA AVENTURA
HUMANA SOBRE A TERRA
Willis Santiago Guerra Filho

Em memória de Eduardo Marchetti Rios
(24.01.1955 - 23.08.2020)

F

riedrich Nietzsche
(1844 – 1900) teve
formação em filologia clássica, matéria que lecionou
durante uma década, até 1879,
quando se aposentou prematuramente, por conta de fortes enxaquecas que o acometeram durante toda
a vida, sem que até hoje se saiba ao
certo sua origem, estando provavelmente relacionada com a crise nervosa que em princípio de 1889 o
levou a cair em um estado irrecuperável de insanidade mental. A partir
de então, ficou até o fim de seus dias
aos cuidados da mãe e de sua única
irmã, responsável pela edição póstuma truncada de seus escritos, que
permitiu sua identificação, totalmente espúria, com o nazismo.
Mesmo quando ainda se dedicava à filologia, iniciou a publicação de obras bastante surpreendentes e heterodoxas, sob a influência,

inicialmente, de Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), bem como
do compositor Richard Wagner,
com quem rompe da mesma maneira apaixonada com que antes o seguiu. Seu nome encontra-se associado, no imaginário popular, à por
ele anunciada “morte de Deus”, bem
como à figura do “super-homem”,
que emergiria deste mundo sem
Deus, tal como anunciado, de maneira extremamente bela e cheia de
simbolismo, em sua obra de Assim
falou Zarathustra (1883). Talvez por
isso, não foi desde logo aceito como
filósofo – aliás, não foi aceito de jeito nenhum, tendo que custear com
seu parco salário a publicação de
suas obras, que demoraram a encontrar os primeiros leitores, tal
como ele mesmo previra, assim
como previra que eles se tornariam
multidões, quando ele fosse compreendido, no século seguinte, o
que de fato aconteceu. Sim, porque
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Professor Titular do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e professor permanente de Filosofia do
Direito do Programa de Estudos Pós-Graduados (Mestrado e Doutorado) em Direito da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Direito, Doutor em
Psicologia Social (Psicologia Política) e em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.
Doutor em Ciência do Direito pela Universidade de Bielefeld (Alemanha). Doutor e
Pós-Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Livre
Docente em Filosofia do Direito e Especialista em Filosofia e Bacharel em Direito pela
Universidade Federal do Ceará (UFC). Ex-Professor Titular de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

para quem fora um (grande) filólogo, desistente dessa forma de teologia secularizada que é a filologia,
convertido em poeta do pensamento, tendo percebido o mundo verdadeiro como uma fábula e a verdade como ficção, restou a prática de
uma escrita criadora ou re-criadora
do mundo, fazendo de sua obra o
cenário em que se digladiavam as
forças políticas e sociais de seu tempo, quando estava em gestação o
nosso tempo, colaborando, desse
modo, nessa gestação. É assim que
para o autor da alentada obra Nietzsche´s Corps/e (título que é um
jogo de palavras, em que se misturam o corpo da obra de Nietzsche e
o seu cadáver, corpse, em inglês), de
1996, o (neo)marxista norte-americano Geoff Waite, Nietzsche teria
inoculado-se como um vírus na cultura ocidental e, logo, mundial, seguindo antiga receita grega, fornecida, entre outros, por um de seus

autores prediletos, Píndaro, para
obtenção da imortalidade pela sobrevivência do próprio pensamento nos pósteros, que continuariam
falando de quem os pensou ou,
principalmente, pensando, até sem
o saber, o mesmo que antes já fora
pensado pelo morto. Então, ao que
parece o modo mais eficaz de se
permanecer, dessa maneira, é pensando e escrevendo o impensável
ou que até se pensa, mas não se tem
coragem de dizer e, muito menos,
escrever. Pois foi exatamente o que
Nietzsche fez.
Anunciar a morte de Deus,
em termos de filosofia, não era novidade, pois Hegel já o tinha feito,
em sua filosofia da religião, e o cristianismo é essa religião em que
Deus morre, na cruz. nosso A. se
oponha a qualquer manifestação
que se apresente como transcendente, de um “mundo além”, bem como
a toda forma de monoteísmo, seria
103

incorreto afirmar que ele, simplesmente, propõe o ateísmo como alternativa. Isso porque, para ele, a
religião se mostra como parte essencial de toda cultura saudável, ou

seja, daquelas do passado e, especialmente, da Antiguidade grega
mais recuada, sendo exatamente
uma tal saúde que se perdeu na Modernidade, e que ele espera possamos alcançar superando-a, reatando
vínculos perdidos com uma tradição, mais do que apostando em um
progresso para melhorar, no que
teria um papel importante a desempenhar novos deuses, forjados de
acordo com uma ordem natural - “o
sentido da Terra”, como ele diversas
vezes menciona em seu “Zarathustra” -, para atender aos anseios
maiores de uma humanidade que se
pretende, buscando-os, também superar, para que viva o “além do homem” (tradução mais adequada que
“super-homem” para Übermensch).
É para semelhante cura da cultura
que seria necessário mobilizar a filosofia, pondo-a no comando da
ciência, da política e também da
religião.
A tão propalada “morte de
Deus” é apresentada por Nietzsche
como um evento terrível – após
anunciá-la1, Zarathustra se retira
para a solidão do topo da montanha
por dez anos 2-, mas graças ao qual
se pode descobrir a vontade como
um fato natural que em nós resulta
na capacidade de produzir o sobrenatural enquanto ficção, novos deuses, ilusões que nos auxiliam a favorecer o engrandecimento da vida.

Sim, porque para quem fora um
(grande) filólogo, desistente dessa
forma de teologia secularizada que
é a filologia, convertido em poeta
do pensamento, tendo percebido o
mundo verdadeiro como uma fábula e a verdade como ficção, restou a
prática de uma escrita criadora ou
re-criadora do mundo, fazendo de
sua obra o cenário em que se digladiavam as forças políticas e sociais
de seu tempo, quando estava em
gestação o nosso tempo, colaborando, desse modo, nessa gestação. É
assim que para o autor da alentada
obra “Nietzsche´s Corps/e”, o marxista althusseriano Geoff Waite3,
norte-americano da Escola “culturalista” de Frederic Jameson4, Nietzsche teria inoculado-se como um
vírus na cultura ocidental e, logo,
mundial, seguindo antiga receita
grega, fornecida, entre outros, por
um de seus autores prediletos, Píndaro, para obtenção da imortalidade pela sobrevivência do próprio
pensamento nos pósteros, que continuariam falando de quem os pensou ou, principalmente, pensando,
até sem o saber, o mesmo que antes
já fora pensado pelo morto.5 Então,
nos parece que o modo mais eficaz
de se permanecer, dessa maneira, é
pensando e escrevendo o impensável ou que até se pensa, mas não se
tem coragem de dizer e, muito menos, escrever.
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É certo que
postular não ser Nietzsche um anti-religioso é um grande
desafio, pois os sinais
contrários são bem
mais evidentes. Sua
conhecida afirmação
de que não há fatos
morais mas apenas
uma interpretação
moral dos fatos (Para
além do bem e do
mal, § 108) – e, além
disso, de que não há
fatos, só interpretações –, ou que haja o
bem ou o mal em si
mesmos, Deus ou o
diabo (ib. § 37), permite que se reivindique uma total liberdade em questões geralmente tuteladas pelas
religiões. Ao mesmo tempo, sua
denúncia veemente do ascetismo e
do ressentimento contra a vida que
ele implica, em nenhum momento
aponta para o ateísmo como uma
solução, embora seja esse ascetismo
patrocinada por religiões – mas não
só por elas, como demonstra o estoicismo. Daí vem o seu desprezo
pelo cristianismo - mas não por
Cristo, como demonstra o seu livro,
cujo título, que além de não ter sido
definitivamente dado por ele, mas
apenas cogitado, entre outros, é

mal-traduzido entre
nós por “O Anticristo”, quando Cristo,
em alemão, é Christus, e Christ é que é
o(a) “cristã(o)”, sendo
este o verdadeiro alvo
da obra, que inocenta
Cristo (tido como um
ingênuo, alguém que
não sabia sequer o
que estava dizendo,
como o Príncipe Míchkin do “Idiota” de
Dostoiévski ou o “videota” do livro de Jerzy Kosinski e do filme, interpretado
magnificamente por
Peter Sellers): o único
cristão verdadeiro
(que morreu na cruz). Entretanto,
se do que necessitamos, acima de
tudo, é de novas ficções, é preciso
que se tenha fé, crença nelas, sendo
do que se trata quando uma nova
filosofia é postulada – tal como se
nova religião fosse.. 6
Desde seus escritos juvenis,
Nietzsche demonstra sua preocupação central com o tema da religião
e, especialmente, com aquela em
que foi educado, o cristianismo. Assim, em “Fatum und Geschichte”
(Fado e História)7 - texto trabalhado, sob outro ponto de vista, pelo
estudioso lusitano Nuno Nabais8 -

do princípio de 1862, ou seja, quando nosso A. estava ainda com 17
anos, vem mencionada, logo no
início do texto, a necessidade de se
buscar uma perspectiva imparcial e
atualizada para estabelecer uma
avaliação da religião e do cristianismo, reconhecendo, contudo, a dificuldade em superar preconceitos e
hábitos desde há muito cultivados,
o que requereria um longo tempo
para a pesquisa e, mesmo, o amadurecimento do pesquisador, tendo
em vista a necessidade de se confrontar com uma autoridade amparada por dois milênios de construç õ e s i ntel e c tu ais d as mais
sofisticadas, donde uma tal tentativa ser anunciada como digna de
um projeto para toda a vida – ao
qual Nietzsche parece de fato ter se
dedicado.9 Que nessa época Nietzsche já dispunha de intuições que
serão desenvolvidas em sua filosofia posterior, demonstra uma passagem significativa deste texto, em
que, após considerar a moral o resultado de um desenvolvimento
universal da humanidade, “soma
de todas as verdades para nosso
mundo”, possivelmente sem nenhum outro significado no mundo
eterno, do que ser este resultado de
uma direção espiritual no nosso,
ele pergunta “se a humanidade
mesma não é apenas uma etapa,
um período no todo, no devir, se
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não é uma manifestação arbitrária
de Deus (sendo) o homem talvez
apenas um animal desenvolvido a
partir da pedra por meio da planta”.
E prossegue: “Teria aqui a perfeição
sido atingida e não estaria envolvida
aí também a história? Não terá nunca esse devir eterno um fim?” Em
outro texto, um fragmento de abril
do mesmo ano, intitulado “Über das
Christenthum”,10 fica indicado o
modo como Nietzsche pode ter chegado através do próprio cristianismo à sua concepção metafísica (e
religiosa) imanentista, anti-transcendente, “terrena”, por voltada para
a Terra – este ponto será aprofundado adiante -, quando escreve:

“que Deus tenha se tornado homem
apenas aponta para o fato de que o
homem não deve buscar na eternidade a sua espiritualidade, mas sim
fundar sobre a terra o seu paraíso;
a ilusão de um mundo ultraterreno
trouxe para o espírito humano uma
postura falsa em relação ao mundo
terreno: esta foi a criação da infância dos povos”. Já em texto anterior,
datado de março de 1861, precisamente sobre esse tema, da “Infância
dos Povos”,11 Nietzsche defendia na
associação literária “Germania”, que
havia fundado um ano antes com
amigos de Naumberg – os quais,
sintomaticamente, o chamavam
pelo apelido de “o Padreco”, o qual
mudará quando para satisfazer a
expectativa familiar se dirige a Bonn
para estudar teologia e lá se tornará
o “Cavaleiro Felicidade (Gluck)” na
confraria Frankonia, em que, ao
contrário de outras similares, imperava mais o gosto pela cerveja, a
música e os cabarés do que pelo militarismo12 - , ser a tarefa da religião
cristã contribuir para que se acelere
o processo de amadurecimento espiritual dos povos, sem, contudo,
patrocinar uma intromissão violenta e a cisão no desenvolvimento religioso de povos pagãos, uma vez
que o fundamento principal do cristianismo é o amor, a ser levado a
todos os povos, o mais rápido possível, para conduzi-los “aos braços

da única igreja verdadeiramente
espiritual”. Já por volta do final de
1865 e princípio de 1866, percebe-se
já a presença da revolta, tão característica em Nietzsche, contra a classe sacerdotal, no texto denominado
“Pensamentos sobre a Cristandade”,13 antecedido por outro, de 1865,
denominado “Sobre a Vida de Jesus”,14 em que se debruça sobre as
diferenças entre as doutrinas dos
diversos evangelistas, destacando
aquelas entre João e Paulo, que serão suas principais referências em
trabalhos que virá a publicar na forma de livros, especialmente o abaixo mencionado e discutido “O Anticristo” – título que não foi dado
pelo A., vale recordar, de passagem,
pois se trata de obra retirada de seu
espólio literário.
Em “Pensamentos sobre a
Cristandade”15 já aparece a crítica à
associação necessária entre a moralidade e a fé no único Deus verdadeiro, o que considera um erro horrível, de que resulta “uma barbárie
quase ridícula”, como é considerado
o envio de missionários para a conversão “dos miseráveis pagãos”,
como são tidos os povos não cristãos. Essa confusão entre os conceitos de moralidade e o que chama de
teísmo torna-se uma perigosa faca
de dois gumes nas mãos dos sacerdotes, que terminam se tornando,
em parte, vítimas também dessa
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confusão, quando deixam de pensar
por si mesmos para se porem a serviço da igreja, perdendo assim a
capacidade de fundamentar a moral
de outro modo que não pela crença.
Daí vão ter de tentar atingir, por
meio de ameaças e recompensas, o
que não conseguem através de uma
fundamentação filosófica. Então,

terminam buscando apoio na revelação que se encontra em um livro
de origem “sobre-humana” – aqui
chama atenção o emprego de adjetivo derivado do substantivo que
depois será central no pensamento
de Nietzsche, a saber, o “Übermensch”, o “além do homem”. Caso se
duvide da validade da demonstra-

ção com base no texto sagrado, continua Nietzsche, ou se será desprezado enquanto descrente, ou se fará
remissão a uma filosofia da religião,
que sempre prova o que se queria
demonstrar, ou então, para acabar
a dúvida, se pedirá ajuda ao Estado
cristão, como eram em geral os de
sua época, no Ocidente. Em resumo, escreve Nietzsche, 16 “os sacerdotes cristãos padecem do mesmo
fanatismo que todos os sacerdotes
do mundo”. Eles são um empecilho
para o progresso, que haveria, no
campo da religião, pois sempre pregarão ser a sua própria a única correta e que se basta a si mesma.
Isso porque, se não fora por
eles e seus similares, como os ideólogos de todo gênero, se teria a
transmutação para além do “humano, demasiado humano”, pelo cultivo em si de um sentimento divino,
de, literalmente, entusiasmo, dionisíaco, pois dionisíaca é a divindade
que brinca, qual uma criança, inocente como teriam sido Adão, Jesus
de Nazaré, o Buda maytrea (sorridente), a um só tempo destruidora
e criativa, destruidora para ser criativa, como já Heráclito de Éfesos
percebera, amando se ocultar com
as máscaras da encenação teatral ou
da comemoração carnavalesca, em
que dança o “deus desconhecido”,
encoberto, ausente, tragicamente
morto, perdido, a retornar eterna107

mente, eternamente a retornar,
como D. Sebastião, na tradição nostálgico-messiânica luso-brasileira,
deus absconditus, a quem Nietzsche
dedicou os seguintes versos, aos dezenove anos:17
Ao Deus desconhecido.
Mais uma vez antes que
eu me lance adiante
E envie meu olhar para
frente,
Levanto solitário minhas mãos
Em tua direção, para
quem eu fujo,
A quem eu no mais
profundo fundo do coração
Reverencio festivamente em altares,
Onde para sempre
Tua voz novamente me
convocará.
Ali queima de entusiasmo profundamente inscrita
A palavra: ao Deus desconhecido.
Seu eu sou, se na vermelhidão sacrílega
Também até à última
hora permaneci:
Seu eu sou – e sinto o
laço da armadilha,
Que na luta me puxa
para baixo

E, mesmo que eu fuja
Ainda assim me forçará
a servi-lo.
Daí já se poder suspeitar que,
embora Nietzsche, como é de um
modo geral conhecido, se oponha a
qualquer manifestação que se apresente como transcendente, de um
“mundo além”, bem como a toda
forma de monoteísmo, seria incorreto afirmar que ele, simplesmente,
propõe o ateísmo como alternativa.18 Isso porque, para ele, a religião
se mostra como parte essencial de
toda cultura saudável, ou seja, daquelas do passado e, especialmente,
da Antiguidade grega mais recuada,
sendo exatamente uma tal saúde
que se perdeu na Modernidade, e
que ele espera possamos alcançar
superando-a, reatando vínculos
perdidos com uma tradição, mais
do que apostando em um progresso
para melhorar, no que teria um papel importante a desempenhar novos deuses, forjados de acordo com
uma ordem natural - “o sentido da
Terra”, como ele diversas vezes menciona em seu “Zarathustra”, ao que
voltaremos mais adiante no presente texto -, para atender aos anseios
maiores de uma humanidade que se
pretende, buscando-os, também
superar, para que viva o “além do
homem”. É para semelhante cura da
cultura que seria necessário mobi-

lizar a filosofia, pondo-a no comando da ciência, da política e também
da religião.
De forma invertida, para
Nietzsche, é o que teria feito Paulo,
ao criar, propriamente, o cristianismo, como bem demonstra em diversas passagens de sua obra, publicada ou inédita, especialmente
naquela totalmente dedicada ao
tema, “O Anticristo”. O assunto é
minuciosa e competentemente estudado pela pesquisadora argentina
Laura Laiseca,19 mostrando “contra
Nietzsche”, as distorções por ele praticadas na doutrina de São Paulo, o
que não é de se estranhar, quando
se está diante de um pensamento
que desenvolve uma paródia caricatural, exagerando traços para produzir um retrato que, sem ser fidedigno, em seu exagero, enfatiza
características, as quais, de todo
modo, se pode encontrar no original. É assim que Paulo, por sua conversão, vai aceitar e passar a justificar o “escândalo” de Deus feito
homem e morto como um reles
escravo na cruz, transformando tal
evento em um marco que divide a
história da humanidade, e associando seu nome à “revelação” (gr.:
apokálypsis) e “divulgação” da “boa
nova” (gr.: evangélio).20 Agora, aplicando a Nietzsche o seu próprio
método genealógico e fisiológico,
revelador das verdadeiras e ocultas
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intenções dos que
propugnam tábuas de
valores fixadas religiosamente, a partir
da determinação de
sua origem em impulsos ou, como em geral
ele os denomina,
“instintos”, oriundos
da vontade de poder,
torna-se plausível, verossímil – e verossimilhança é o máximo
que se pode almejar,
aceitando-se o postulado epistemológico
ficcionalista nietzschiano – caracterizar
como religiosa esta
pulsão fundamental
em Nietzsche. 21 E
isso, dentre outros
motivos, pela tentativa de associar
seu nome ao que seria um possível
novo marco na história da humanidade, encerrada, conforme análises
de autores da linhagem do cristianismo histórico, paulino, como Hegel, com o que nele já se apresenta
como a morte de Deus, finalizando
o período em que se vivia para o
futuro, assim como antes do advento messiânico se vivia para o passado, para iniciar-se o período em
que se vive para e no eterno presente, pela experiência, de Nietzsche,
do eterno retorno do mesmo. 22

Para transmitir
tal experiência, a qual
teve, como é sabido,
como uma iluminação, em Sils-Maria,
nos Alpes suíços,
Nietzsche escreve seu
“Zaratustra”, “fala”
através deste fundador de religião persa,
ou seja, nem grego,
nem judeu, e que seria, historicamente, o
grande introdutor da
associação entre moral e religião, ao vincular a separação que
é própria do sagrado
à distinção entre o
que é bem do que é
mal. A ele seria incumbida, então, na
ficção – ou “tragédia” 23 – nietzschiana, igualmente, a tarefa de superar
tal dicotomia, interiorizada pelo
cristianismo, a religião do Deus que
se tornou humano, vindo a morrer
em sacrifício pela salvação da humanidade, ou, na doutrina que se
fez a respeito, daqueles que se reunissem pela crença na ressurreição
de Deus feito humano, para assim
também ressuscitar, uma forma extremamente engenhosa de, em um
mesmo movimento, poder estender
a bondade e a maldade a todo o gênero humano, ao contrário do que

sempre se havia feito até então, onde
bons são os membros da comunidade a que se pertence, e maus, os
outros.
Mais do que os indivíduos,
os quais precisam se tornar conscientes de que são vontade de poder,
Willen zur Machte, ou seja, mais
literalmente, “vontade para o poder” (de criar, melhor se diria, e não,
de subjugar, retendo assim a expansão dela, da vontade e sua potência),
quem precisa de fé e de um deus
para ser o seu destinatário são os
povos, podendo mesmo se dizer,
dentro do espírito nietzschiano,
com apoio em Heidegger, que são
os deuses que criam os povos.24
Como diria o pensador dinamarquês Kierkegaard, com tanta afinidade com Nietzsche – para cuja
obra lhe teria chamado atenção,
muito tardiamente, em 1888, o filósofo escandinavo George Brandes25
- em sua obra clássica sobre o conceito de angústia (Angst), a realidade, antes de tudo, é por nós experimentada - aperceptivamente, diria
Husserl – como um possível ser, que
se toma como real porque nele se
crê. A crença no mundo, em um
certo mundo, portanto, é um a priori para o conhecermos, e também
para transformá-lo, o que não se
pode obter sem antes - ainda que
aperceptivamente -, interpretá-lo
(ao contrário do que sugere Marx,
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em sua conhecida tese contra Feuerbach).26 Portanto, a transformação
almejada, seja qual for, é resultado
de uma prática orientada teoricamente, i. e., de um saber prático,
sim, mas produtivo, logo, “poiético”
-, e não de uma ação enquanto mera
práxis ou de uma “téc(h)n[(ét)ica]”,
reprodutiva.27 Um saber prático
pode ser caracterizado como aquele que indica como algo pode ser
feito, uma vez que se decidiu (ética,
política e/ou juridicamente) fazê-lo,
e como fazê-lo.
Aqui vale lembrar, como que
de passagem que teologia foi considerada um tal saber prático por
John Duns Scot (1266 – 1308)28.
Também como ele, pode-se defender que do Ser de Deus, o criador,
ser-em-si, deve-se falar como do ser
dos entes, as criaturas, em um sentido unívoco e não, por exemplo,
como em Tomás de Aquino, em
sentido análogo, tal como demonstrou seu sucessor na cátedra dominicana de Paris, o místico Mestre
Eckhart, que também tanta influência teve em Heidegger, com sua afirmação da absoluta diferença (ontológica), estranheza,29 do Ser - logo,
também de Deus, que é enquanto
ser, e não enquanto ente, ainda que
supremo, e maximamente superior,
donde podermos dizer que Ele, ao
contrário de nós, não e(ks)iste30,
pois como já afirmavam os medie-

vais, na esteira de Duns Scot, n’Ele
coincidem a essência e a existência.
Do que se trata, então, é de dar ensejo a uma recuperação de um saber
apto a fornecer uma orientação, ou
re-orientação, na busca de sentido
para as ações humanas, nas condições adversas da atualidade. Cabe a
todos assumir uma parte de tal tarefa, de proporções gigantescas, percebendo o quanto é urgente e necessária e, se é assim, há de ser também
possível dela nos desincumbirmos.
O que se propõe aqui é uma mera
indicação neste sentido, na esperança de pelo menos estimular outros
a fazerem sua própria colaboração.
E isso pensando que assim teremos
a possibilidade de invocar e, com
isso, (re)criar o(s) Deus(es) protetor(es) da Cidade planetária, ameaçada e ameaçadora, a fim de nos
salvar{[e(m]os)} da crise apocalíptica que nos acomete desde que ingressamos na era do que se vem
propondo denominar de “antropoceno”,31 quando os que vivemos
num planeta em que uma certa espécie biológica, auto-denominada
Homo sapiens sapiens, desenvolveu
um modo de se impor, atacando
para defender-se de tal modo que
ameaça a permanência de tudo o
que naquele planeta, o nosso, veio
ou ainda pode vir a existir.32
Como se pode ler no “Anticristo” (§16), “um povo que ainda

crê em si cultiva o seu próprio Deus.
N´Ele ele reverencia as condições
que o permitiram prevalecer, suas
virtudes: seus projetos, os seus prazeres em si mesmos, seus sentimentos de poder, em um ser a quem se
pode dar graças... Sob tais condições, a religião é uma forma de
agradecimento”. A saúde e crescimento de um povo estão ligados às
suas crenças, pois os fortes têm fé,
enquanto os fracos não têm nada.
É certo que Nietzsche não
aceita qualquer religião, pois algumas, como é o caso típico do cristianismo,33 são indesejáveis, na
medida em que justifica e glorifica
a fraqueza. Antes do advento do
cristianismo, os deuses representavam o que há de mais poderoso,
agressivo e sedento por mais poder
dos povos, quando então passou a
ser meramente um Deus bonzinho.
Neste sentido, pode-se dizer que o
ataque de Nietzsche ao cristianismo
se dá pela reivindicação de outra
religião e outro deus, que melhor
atendam aos reclamos da natureza
e do povo, o qual precisaria de um
tipo de líder como “um César romano com uma alma de Cristo”.34
A deficiência da cristandade,
para Nietzsche, se torna de todo evidente quando ela é comparada com
o Islam. Este último estaria certo em
desprezar a primeira, pois, ao contrário dela, requer que se seja ho-

mem, macho, forte (cf. O Anticristo,
§ 59). Não por acaso ela nos suprimiu o melhor da cultura greco-romana, bem como da maravilhosa
cultura moura na península ibérica,
ainda mais próxima do que é requerido pelos nobres instintos masculinos do que aquela, tanto que era
mais refinada em suas práticas luxuriosas. O problema com o islamismo, que leva a descartá-lo como
a (mais) nova religião a nós necessária, é ser ele também um monoteísmo voltado para o outro mundo.
Melhor estaríamos, então, adotando
alguma forma de gnosticismo, com
seu Deus alheio ao que ocorre neste mundo, obra mal-feita de um
demiurgo invejoso e suas hostes de
degredados, pois as religiões que
colocam seus deuses como infinitamente interessados (e, até, de certo
modo, necessitados, o que é um absurdo) da prática de atos virtuosos
pelos homens são reforçadas por
aquela invenção dos filósofos (e teólogos) moralistas, o livre arbítrio,
a vontade soberana dos indivíduos,
na escolha entre o bem e o mal, tornando os mais primitivos impulsos
humanos algo possível e, mesmo,
necessário de se negar (cf. Genealogia da Moral, § 2, n. 7).
Neste contexto é que se entende melhor o elogio que Nietzsche faz da força e nobreza dos romanos, em contraste com o
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“ressentiment par excellence” dos
judeus, bem como a admiração ainda maior pelos gregos, capazes de
enfrentar o aspecto trágico da existência com gratidão e alegria – isso
até a disposição da ralé predominar,
sob a influência de Sócrates, preparando o caminho para a posterior
vitória do cristinanismo (cf. Para
além do bem e do mal, § 49).
E é sob o pano de fundo
dessa busca por uma religião que
melhor atenda às necessidades naturais e culturais de um povo, que
afirma a vida incondicionalmente,
fortalecendo sua disposição para
enfrentá-la, sem se deixar abater por
seus aspectos mais tenebrosos, que
se pode entender também a superioridade que Nietzsche indica do
Velho sobre o Novo Testamento.
Neste “livro da justiça divina” aparecem homens, falas e coisas tão
grandiosas que não têm paralelo em
qualquer outro da literatura helênica ou védica. É com terror e reverência que nos pomos diante destes
registros remanescentes do que uma
vez a humanidade foi, antes de se
tornar o animal doméstico que viria
a ser, sob a influência, principalmente, do cristianismo – que ele
tenha aduzido o seu “Novo Testamento” ao “Velho”, formando assim
um só livro, a Bíblia, O livro, é tido
por Nietzsche como o maior pecado
que pesa sobre a consciência euro-

peia (cf. ib., § 188).
A diferença entre os dois
“Testamentos”, segundo Nietzsche,
é que no antigo se encontra seres
humanos heróicos, com a ingenuidade (naïveté) que lhes é própria,
algo muito raro de se encontrar, e,
mais que isso, ali ele encontra o que
considera um povo. E assim sendo,
o Novo Testamento fez um grande
desserviço para a tradição religiosa
e de crença que o precedeu (cf. id.,
§ 3).
Assim, percebe-se porque,
no entendimento de nosso A., algumas religiões podem ser utilizadas
para o ensino da liderança. Ele anota que é possível para alguns membros das “classes ascendentes”, alcançar, assim, os patamares da mais
alta espiritualidade. E para isso, o
ascetismo e o puritanismo são úteis
– sobretudo o ascetismo é útil para
a filosofia, mas não para filosofar.
Ao mesmo tempo, quando aplicado
a algumas pessoas, não a todas, ele
se mostra não apenas tolerável, mas
indispensável para o avanço de um
povo, considerando a dificuldade
que a maioria das pessoas têm para
obedecer a regras (cf. id. ib., § 61).
Em suma, a religião mostra-se superior à moralidade moderna
sob três aspectos, a saber, (1) o de
instruir, por meio da obediência a
regras rígidas, as classes superiores,
que por sua vez (2) irá elaborar as

regras futuras e (3) para ameaçar e
punir os que não se submetam às
regras. É para este último aspecto, e
tão-somente para ele, que o cristianismo se mostra de algum valor e,
mesmo assim, outras religiões seriam ainda melhores para tal finalidade, como o budismo, já que para
nosso A. se trata de “uma religião
para homens tardios, para raças
bondosas, suaves, que se tornaram
superespirituais, que sentem dor
com muita facilidade (ainda falta
muito para que a Europa esteja madura para ele) […] o budismo é uma
religião para o fim e para o cansaço
da civilização” (O Anticristo, § 22).
Muito diferente do cristianismo, e
Nietzsche faz questão de frisar esta
diferença. O cristianismo seria a
própria doença do homem moderno, a cruz que carrega; já o budismo
seria mais como uma higiene mental, uma limpeza espiritual em direção ao Nirvana. Ambas decadentes,
claro, mas para o autor de Anticristo, uma muito mais digna do que a
outra. Como o bicho homem é
aquele que se debate contra as grades que o prendem, em geral feitas
por ele mesmo, isso muito o machuca e irrita, o cristianismo como doutrina “pastoral” é a própria acusação
do homem contra si mesmo, um
tribunal onde ele julga a si mesmo
e se condena: “Culpado!”, dizem os
intérpretes dos livros sagrados, es112

critos e interpretados
em nome de quem
não escreveu uma só
de suas palavras, tendo sido condenado à
morte pelos poderes
eclesiásticos de então,
executado sem ter
sido julgado culpado
pelo representante do
Império que em menos de quatro séculos
abraçaria uma religião
que O consagrou. O
budismo é o último
passo em direção à
transvaloração de todos os valores. Depois
da calma resignação
dos ensinamentos de
Buda, diria Nietzsche,
só resta espaço para o
niilismo passivo tornar-se niilismo
ativo (a respeito, v. adiante). O camelo transforma-se em leão para
quebrar todos os ídolos marcados
com a inscrição “Tu Deves!” (v. no
“Zarathustra” a passagem intitulada
“Das três metamorfoses”).35
Daí porque a filosofia, em geral, não se adéqua às massas, que
preferem, a ela, a santidade oferecida pelas religiões (cf. Nietzsche, O
Caso Wagner, § 3; Id., Humano, demasiado humano, § 115), o “platonismo para o povo”, como ele certa
feita caracterizou o cristianismo,

com a negação que
ambos fizeram do corporal e natural ao ser
humano, assim causando o maior mal
que já se praticou à
humanidade (cf. Id.,
Crepúsculo dos ídolos, § 48). As pessoas
em geral não estão interessadas na verdade,
mas em uma cura (cf.
Id., Aurora, aforisma
424), a cura do mal de
viverem fragilizadas, o
que não podiam oferecer os deuses gregos, deuses fortes para
os fortes, que preferiam a morte gloriosa
do que a duração de
uma vida sem o sentido da grandeza.
Os gregos antigos também
tinham uma concepção diferente do
papel da religião. Para Nietzsche,
eles não consideravam seus deuses,
como os judeus, acima deles como
para submetê-los, mas sim como
ideais a serem cultivados e modelos
a serem seguidos, inclusive em sua
organização social estamental –
portanto, nada antitéticos a eles (cf.
Humano, demasiado humano,
§114). E é no estado de êxtase dionisíaco que Nietzsche vai apreender
a manifestação mais clara da vonta113

de de poder, enquanto vontade de
(poder) viver (criativamente) - cf.
Id., Crepúsculo dos ídolos, § 4 -,
mais valorizada do que a vontade de
verdade, que em nosso tempo, na
conhecida análise heideggeriana de
Nietzsche, vai se tornar uma vazia
(niilista) “vontade de vontade”.
Em “O Nascimento da Tragédia”, como é bem conhecido, Nietzsche opõe a vontade de poder dionisíaca ao princípio apolíneo de
ordem, beleza e comedimento, relacionado ao deus-sol, helênico, em
tudo oposto ao excesso extático do
deus da tragédia e do vinho, asiático. A relação entre ambos não é antitética e, sim, de complementariedade, formando, em seu conjunto,
o poderoso impulso artístico, existente na Grécia Antiga, como uma
força emanada da natureza, tal
como então era entendida, enquanto realidade primordial subjacente
às aparências – e se essa aparência
era apolínea, o cosmos ordenado, a
realidade última era dionisíaca, caótica, avassaladora.36 Dionisíaco é o
reconhecimento e plena aceitação
de que há união entre vida e morte,
prazer e sofrimento; apolínea é a
continência que permite a liberdade
pelo respeito às leis,37 as leis eternas
que garantiram o desdobrar-se proporcional das duas forças38, até o
desequilíbrio causado pelo predomínio do apolíneo desde que se im-

pôs o platonismo – em que o sol
representa a verdade e o bem supremo, tal como se vê na célebre “Alegoria da Caverna”, no Livro VI de
“A República” - chegando até à modernidade pela via do “monótono-teismo” cristão. 39
Então, com tanto tempo de
predomínio do apolíneo, o futuro
só pode pertencer a Dioniso,40 sendo ele o deus da religião por vir, do
que veio a se chamar de “pós-modernidade”. E, de fato, um analista
social que adota esta categoria, destaca em suas obras que vivemos já
sob o signo de Dioniso,41 tendo ele
sido invocado, ou evocado, na última obra publicada em vida deste
grande filósofo do direito, e em geral, que foi nosso fraternal amigo
Luis Alberto Warat.42
Ocorre que, para Nietzsche,
se considerarmos seu pensamento,
apesar de todas as modulações que
atravessa, como fundamentalmente
uno,43 ao que parece, o que nosso
tempo, culturalmente doente, demandaria ser mesmo mais da ordem da religião, enquanto filosofia
prática, do que de filosofia teorética,
pois esta última é avaliada, em um
escrito praticamente juvenil, 44
como adequada somente aos tempos de cultura saudável, como o dos
gregos pré-socráticos (ou, mais precisamente, pré-platônico-aristotélicos), sendo o melhor que ela pode
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fazer, em uma época
decadente como a
nossa, é ajudá-la a
decair, decaindo – o
que nos lembra a famosa passagem no
prefácio da “Dialética Negativa”, de
Adorno: “Filosofia,
que uma vez pareceu
estar superada (no
sentido de ultrapassada – WSGF), permanece viva, porque
o momento de sua
realização se perdeu”.
45
(…) “Tal pensamento (o da dialética
negativa, bem entendido – WSGF) é solidário com a Metafísica no momento de
seu colapso”. 46
Tanto é assim, que aos sucessores dos gregos no projeto imperial alexandrino, com muito mais
sucesso, os romanos,47 não se fez
necessário, em termos de filosofia,
muito mais do que um ecletismo
daquilo que antes produziram os
gregos, sendo sua estrutura de poder, jurídico-administrativa, apoiada em sua religião, uma “filosofia da
ação”, até o momento que sua decadência, por falta de desafios que
impulsionassem a expansão continuada do poder, fez com que ado-

tassem a religião
que anunciava o fim
dos tempos, mais
em um futuro incerto e indefinido: o
cristianismo – e
aqui estamos, até
hoje, com um sumo
pontífice romano,
que esteve a ditar
preceitos morais a
milhões de ovelhas
do seu rebanho, de
último, inclusive,
cada vez mais absurdos, como a
proibição do uso de
preservativos e das
relações homoafetivas, práticas tidas
como anti-naturais
e avessas ao plano
da Criação divina.
Note-se, portanto, que não
se trata de uma afirmação de si nem
da recusa a toda e qualquer moralidade, mas sim, de uma afirmação
da vida que em nós se manifesta –
ou, melhor, que nos manifesta -, a
qual seria modelada pelas religiões
ao ponto de justificá-la para além
de si mesma, frequentemente negando-a com suas proibições, quando ela mesma já seria digna até mesmo de seu sacrifício, se está for a
vontade de quem a possui – ou,
melhor, é por ela(s) possuído. 48

Dioniso é o deus da transformação, da transmutação, do devir, e nisso se opõe à predominância
do ser, à fascinação pela permanência, que desde Platão exerce sua influência nefasta sobre a cultura que
a partir de então se forma, aquela
ocidental, cuja culminância se dá na
modernidade – mas que até o presente se mostra ainda em plena vigência, como se verifica pela negação da velhice e da morte e,
portanto, da própria vida, em sua
plenitude, na atualidade. A ideia de
ser, de sermos causados por Deus,
a Natureza, as Formas ou seja lá o
que for que produza a ordem universal, onde temos um destino individual a cumprir, compromete
a inocência do devir, aprisiona a
vontade em seu livre e permanente desenvolvimento, onde
tornamo-nos sempre outro, até
voltarmos a ser, novamente, o
que já fomos, pelo eterno retorno, no que a ideia de um ser, fixo,
em um mundo em constante
mutação, pode ao máximo expressar-se. 49
A religião de Nietzsche,
então, vai se apresentar como
uma religião sem igrejas, sem
sacerdotes – para ele, a mais abominável forma de vida -, sem
uma vida no além e, mesmo, sem
necessidade de divindades, embora elas possam ser reverencia115

das e amadas pelo que nelas se manifesta de seus criadores, que as
fazem a sua imagem e semelhança
– numa inversão perfeita do Livro
do Gênese: nós humanos.50 Uma
religião, portanto, literalmente,
“desreligiosa”, se considerarmos a
etimologia da palavra a partir do
étimo “lig”, com seu significado de
vínculo, fixidez, pois seria uma religião do movimento, em devir,
como a própria vida o é, movimentada, animada, em permanente, ainda que, em geral, imperceptível,
transformação. 51
E é em conexão com uma tal
religião que poderia recuperar-se o
Direito para – e pela – justiça, niet-

zschianamente, como propõe Alexandre Bruno da Silva.52 Eis algo de
extrema necessidade e urgência,
mas do que não se dão conta os que
em suas vidas vividas em corrida
desenfreada, sem delas – e dela –
saberem o sentido, precipitam-se
em direção ao precipício para onde
estão a arrastar a humanidade e o
planeta, na última aventura humana
sobre a Terra.
Então, se é assim, por que
a pressa? Seria o caso de tentar prolongar essa estadia sobre a terra,
aceitando-a mesmo que precária,
limitada, tão limitada, e ainda assim
tão diversa. Por que não diversificá-la ainda mais? Atualmente, no entanto, agimos individual e coletivamente de uma forma que nos está
conduzindo antes a abreviar do que
a prolongar essa nossa experiência
de vida sobre a Terra - e isso tanto
no plano individual, como coletivo,
mundial.
“A fidelidade à Terra”, de que
nos fala o “Zarathustra” de Nietzsche, logo no princípio de sua “pregação”, pode ser entendida como
uma fidelidade ao mundano (weltlich), terreno (irdisch), à essa vida cá
em baixo (diesseits), pois é o que
nos resta quando não temos mais fé
no além (Jenseits), no mundo além
(überweltlich), ultra-terreno (überirdisch), seja aquele platônico, das
ideias, da filosofia, seja aquele cris-

tão, das virtudes, da religião.
Acabam-se, assim, ilusões
como a da verdade e de uma
divindade, ficando só o ser
humano. A rigor, não há “ser”
humano, mas apenas “sendo”
humano. E nesse vir a ser, pode-se ser tanto no modo da
super-ação, como também da
retro-ação, jamais da in-ação.
Para escapar ao abismo do
nada que então se revela, dentro dele e ao seu redor, no
mundo ao redor e em seu interior, o ser humano cria, voluntariamente, uma ilusão e
se projeta sobre esse abismo,
lança-se qual uma flecha puxando uma corda na direção
do horizonte, para permitir a
outros atravessarem o abismo,
caso ele - ou ela - venha a
atingir o seu destino, dando-lhes um sentido (Sinn), a superação (Überwindung) de si
pela realização de si, pelo tornar-se (werden) o que se é: o
super-homem (Übermensch),
o único além (über) desejável,
possível. Eis o sentido da vida
na terra, o sentido da terra:
tornar-se o que não é, mais do
que é, para ser o que já foi.
Incan-descer. Não somos pó
e ao pó retornaremos, por
sermos da terra. Não somos
de terra, somos do fogo, pois
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enquanto organismos, somos combustão, combustível, de origem solar, e ao fogo retornaremos, quando
apagarmos, até que também se apague a nossa estrela, e depois se faça
novamente a escuridão e da escuridão, tal como antes, novamente se
faça a luz, e novamente nos deem a
luz, o mesmo eternamente retornando...
A fidelidade à Terra e à vida
que se tem sobre (über) ela vem nos
cobrando, exigindo, reclamando a
preservação delas, que é a nossa
também, quer dizer, uma proteção
contra nós mesmos, os humanos,
cada vez menos “super”, e, portanto,
cada vez mais “sub”, já que o demasiado humano é desumano. O desencantamento da razão - cf., sobre
o que segue neste parágrafo, a
“Dialética do Esclarecimento” de
Horkheimer e Adorno (v. o “fragmento” da parte final, denominado
“Para uma Crítica da Filosofia da
História”), bem como a “Dialética
Negativa”, deste último, especialmente suas últimas páginas - a revelou como negativa, um “acidente”
da natureza, que gerou essa espécie
que somos, portadores dessa arma-mãe, o logos, com a qual, enquanto espécie, nos tornamos imbatíveis
por qualquer outra, exterminamos
as concorrentes mais próximas como também várias outras, não tão
próximas, por efeito colateral -, e
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impedimos o aparecimento de alguma outra, mais “evoluída”: barramos a “evolução” natural. O “super-homem”, portanto, não será uma
nova espécie natural, um produto
da natureza, como ainda foi o homem, ou seja, uma espécie natural
mais evoluída que este último: isso
é impossível. O super-homem será,
se o for, um produto do próprio homem, que, voltando-se para si, superar-se-á, por um retorno à natureza, ao natural, que nele habita,
enquanto sua origem - “fidelidade à
(mãe-pátria-) terra”: será ainda possível?
O que ainda haverá de natural
em nós, do que não nos distanciamos o suficiente para ainda nos reconhecermos ali? Trata-se de (re)
encontrar conscientemente o que
tanto ansiamos inconscientemente,
o “retorno ao orgânico”, antes que
ao inorgânico, como atesta a invenção freudiana da pulsão de morte.
O super-homem, então, pode ser
aquele entre nós, humanos, que se
mostra capaz de vivenciar a própria
morte ainda enquanto vivo, enquanto homem, homem que já “matou” qualquer além-do-homem que
não seja humano, natural, seja Deus,
a Verdade, ou qualquer manifestação sobre (= über)-natural. Que
experiência é esta? Podemos denominá-la “a última aventura”, a última aventura humana sobre a Terra,

nossa maior experiência, a que nos
justifica a vida propriamente humana, donde ser o super-homem o
sentido da vida do homem sobre a
Terra - o “sentido da Terra”, portanto, que se encarna no homem.
Esta experiência aventurosa,
que se nos afigura a mais venturosa,
só pode ser vivida individualmente.
Considerando um relato dos que a
teriam vivido, enquanto experiência
mística, ela pressupõe a consciência
da individualidade, para dela prescindir, pois consiste em uma experiência de dissolução dessa individualidade, numa espécie de “fusão
cósmica” do consciente no incons-

ciente, para expressarmos a ideia
em termos psicanalíticos, evitando,
assim, o descrédito ocasionado pela
conhecida análise freudiana do sentimento místico. Do que se trata,
portanto, é de nos tornarmos, o
quanto possível, conscientes do inconsciente, sendo nesse sentido que
se compreenderia o imperativo categórico psicanalítico: wo Es war,
soll Ich werden (“onde era o Isso - id
-, o Eu - ego - deve advir”). 53 Isso
porque só no inconsciente é que somos, propriamente, enquanto o
consciente é um constante “sendo”,
sempre “advindo”. Daí se poder afirmar, por exemplo, que Deus é o inconsciente, caso Ele seja definido
como o Ser, o “sou o que sou” do
livro bíblico do Êxodo. 54
Haverá ainda tempo e lugar para esta “última aventura
humana sobre a Terra”, ou a “doença de pele” que a acomete,
como Nietzsche certa feita se
referiu à humanidade, tornou-se
cancerosa e poderá ser-lhe fatal?
A busca de conservação a todo
custo, o medo de enfrentar a única certeza que temos, a de que a
qualquer momento poderemos
deixar de viver, de “ser”, encoraja o homem a fazer tudo o que
lhe é possibilitado, pelo uso da
razão, para evitar a morte, e com
isso termina agindo contra a
própria vida, que, afinal, é o
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agente da morte:
não há vida sem
morte. Aterrorizado
por esta única possibilidade de que tem
certeza da ocorrência, o ser humano
não explora devidamente todas as outras possibilidades
que se lhe oferece a
vida nessa terra,
pensando antes em
evitar o momento da
dor do que em aproveitar uma eternidade em júbilo após
aquele momento,
pois à dor segue-se o
prazer e a este novamente a dor, indefinidamente, como
canta o caminhante noturno (Nachtwandler) no final do Zarathustra.
É diante de Deus, de um ente
superior, criado pelo homem para
lhe dar a ilusão de segurança, a garantia de permanência, em um
mundo contingente e cambiante,
que se postula a igual inferioridade
dos homens, sua igualdade. Como
assinala Nietzsche no capítulo denominado “Dos homens superiores” (Vom höheren Menschen) de
seu “Zarathustra”, esse Deus é a
maior ameaça ao super-homem, o
maior empecilho à superação do

homem, donde a
morte de ambos,
Deus e o homem, se
fazer necessária,
para que viva o ser
humano sem o sobrenatural, fiel à
Terra, à (sua) natureza. A Terra, no entanto, vem sendo
arrasada por aquele
“mais feio dos homens” (der hässlichste Mensch) que
aparece na parte IV
do “Zarathustra”, o
assassino de Deus,
que a tudo e a todos
despreza, inclusive a
si mesmo, matando
Deus para que não testemunhasse
seus mal-feitos, sendo este mesmo
homem que, no antepenúltimo capítulo desta última parte do livro,
ressuscitará Deus, não se importando mais com o seu julgamento nem
com o ingresso no reino dos céus ou
a vida eterna. O reino que interessa
é o da Terra, a vida terrena e efêmera, incerta, mas sempre possível de
retornar, a cada dia em que se desperta, até não haver mais despertar
nem dia, restando ainda a possibilidade do retorno infinito do absoluto infinito, única eternidade que
se nos oferece o pensamento nietzschiano, por ser a que ainda resta

aos que não esperam mais nada
além do que já têm.
No penúltimo capítulo do
“Zarathustra”, o “homem horroso”
(der hässlichste Mensch) - o próprio
Nietzsche? -, assim como os demais
a seu redor, “homens superiores”,
experimentam a vivência do eterno
retorno, tornam-se super-homens,
superam-se enquanto humanos,
tornando-se o que são, imortais,
pois a morte, de fim da vida, torna-se condição para o seu recomeço,
assim como o começo também o
foi. Na verdade, não haveria fim
nem começo em um universo eterno, mas tão-somente acontecimentos que, do mesmo modo como se
sucedem, também um dia se repetem, em um mesmo encadeamento:
o que já aconteceu, portanto, acontecerá novamente, para que, de algum modo, seja sempre o que já foi,
pois só pode ser eternamente o que
é - e há o ser, como sabemos os que
somos conscientes. A ideia do eterno retorno do mesmo apresenta-se,
assim, como uma ficção necessária
para se conceber a vida sub specie
eternitatis, a fim de não banalizá-la,
mas também sem recorrer a alguma
forma de transcendência, ou seja,
mantendo uma concepção de pura
imanência. É aí que se abre uma
possibilidade para os humanos de
viverem sem aterrorizarem-se com
a sua condição de permanente
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transformação, até a transformação
final, que a qualquer momento poderia se dar. Assim, poderão organizar sua vida de acordo com essa
ficção do eterno retorno, ao invés
de qualquer outra - e alguma sempre terão, pois não há acesso possível a uma realidade última, para
além da linguagem e do pensamento, podendo mesmo se afirmar que,
mesmo se houvesse esse acesso, não
haveria um retorno possível, sendo
a experiência insuportável ou inenarrável, como atesta o sem-sentido
da loucura e o inefável do místico.
Passa-se, então, a viver “como se” já
se tivesse vivido o que se vive e querendo viver o mesmo de novo e

eternamente. A vida torna-se um
fim em si mesmo, deixando-se de
conceber esta vida como um meio
para acesso a alguma outra, melhor,
no além, ou em algum futuro indefinido - no primeiro caso, a vida é
desvalorizada, enquanto no segundo, ela é super-valorizada, levando
a que se aja contra a vida, seja por
não se importar com ela, seja para
evitar a morte a qualquer custo, já
que poderá não haver mais nada
além dessa única vida – vive-se, então, movido pela ansiedade por não
morrer sem antes ter, realmente,
começado a viver.
A última aventura humana
sobre a Terra, então, apresenta-se

como a última porque nos exigirá
mais do que vivenciar a própria
morte, individualmente, mas também a possibilidade de sua ocorrência no plano coletivo, presenciando,
eventualmente, a destruição da humanidade e, até, da própria Terra.
Essa destruição está em curso, sendo obra dos que vivem apenas - ou
demasiado - humanamente, de
acordo com uma má ficção, seja
aquela de que há uma vida melhor
no além, seja uma outra, que se
apresenta como moderna, segundo
a qual a vida melhor nos será proporcionada pela exploração econômico-científica da Terra e de seus
habitantes, quando aí reside um
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perigo ainda maior para o homem
do que a crença na onipotência divina, pois é a crença na onipotência
humana. Eis que a última aventura
humana sobre a Terra será a última,
se encerrar a aventura humana na
Terra e, até, acabar com a própria
Terra. E também será a última se a
humanidade conseguir salvar-se e
salvar a Terra, permanecendo fiel a
ela, quando então terá se superado,
enquanto forma de vida, superando
o misto de terror e arrogância que
a constitui. Uma melhor compreensão do que aqui se pretende expor
pode ser alcançada se voltarmos
nossa atenção para o capítulo sobre
a ciência (Von der Wissenschaft),

também da citada IV parte do “Zarathustra”, encerrando o presente
ensaio.
A paixão pela ciência, como
Nietzsche escreve em “Aurora” (aforisma 429) nos dá uma coragem
para ir até as últimas consequências,
em busca do conhecimento, e, de
todo modo, para ele, seria preferível
que a humanidade perecesse, como
resultado do avanço da ciência, do
que tolerar um retrocessso do conhecimento, uma volta da barbárie.
No capítulo intitulado “Da Ciência”,
no “Zarathustra”, o “mago” (Zauberer) acabará de cantar seu desencanto com a busca da verdade, quando
foi bruscamente interrompido por

um espírito “consciencioso” (Gewissenhafte), reprovando-o por desprezar a verdade, ao que retruca o
“mago”, reprovando-o por “quebrar
o encanto” da música, sem tê-la
compreendido. O “consciencioso”
homem de ciência, dando-se conta
da oposição entre ele e o “mago”,
mostra sua perplexidade em notar
que, por serem tão diferentes, era de
se concluir que, assim como ele estava em busca de segurança, o
“mago” e os demais só poderiam
estar em busca do contrário, do risco, da aventura. O “consciensioso”,
então, louva o medo como a origem
de toda virtude e de todo pecado,
sendo a partir dele que desenvolveu
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sua virtude, a ciência, uma manifestação refinada e espiritualizada daquele medo original, o medo dos
animais selvagens – inclusive daquele que, segundo Zarathustra,
teríamos em nosso interior. Ao ouvir isto, Zarathustra se insurge, afirmando exatamente o contrário, invertendo a verdade do
“consciensioso”, ao considerar a
coragem e o gosto pela aventura,
pelo incerto, o que fez o homem
vencer todos os animais e se apropriar de suas forças (virtudes, em
sentido literal), tornando-se, assim,
homem, sendo esta coragem que se
teria refinado, espiritualizado, para
tornar-se, nos dias em curso, o que
terminamos sem saber o
que é, pois antes que Zarathustra pronuncia-se o que
seria essa nova aquisição, o
seu discurso é interrompido
pelos presentes, gritando
seu nome e gargalhando em
seguida - o “consciensioso”,
então, se revela um “mal-espírito” do “mago”, devidamente exorcizado.
E o que seria essa
nova forma de saber, surgida da coragem e do gosto
pela aventura, pela experimentação (lembremos que
a raiz etimológica dessa palavra é a mesma da palavra
“perigo”)? Penso ser este o

saber que nos quis transmitir Nietzsche com o seu “Zarathustra”, donde ter-se valido desse discurso tão
inusual, fazendo um livro “para todos e ninguém”, em que se fundem
filosofia, arte, religião e a própria
ciência – especialmente aquelas
mais recentes, como a psicanálise,
com tantas afinidades com o pensamento nietzschiano -, dando origem
ao que Wolfgang Müller-Lauter, no
último capítulo de sua obra clássica
sobre nosso autor,55 valendo-se de
uma expressão dele mesmo, denominou “religião das religiões”. Trata-se de uma “religião” – ou “anti-religião” -, que ao contrário das
demais, até hoje produzidas, não é
o resultado do medo, do terror

diante da realidade, da natureza,
mas que a aceita, ao invés de negá-la, produzindo “um outro mundo”.
Esta seria a “religião” que, ao invés
de dar suporte a uma moralidade de
fracos, baseada em inverdades, preservaria o sentimento de poder, próprio do fervor religioso, resultante,
porém, de uma fé no saber, saber de
si e do mundo, em sua unidade última indissolúvel, representada pela
Terra, donde viemos e aonde retornaremos, sendo esta fé, portanto,
fidelidade à Terra. Uma tal “profissão de fé” seria a última aventura
humana sobre a Terra.
Nietzsche, no capítulo denominado “Dos homens superiores”
de seu “Zarathustra”, assinala que
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Deus é o maior empecilho à superação do homem, ou seja, ao advento do “além do homem”, donde a
morte de ambos, Deus e o homem,
se fazer necessária, para que viva o
ser humano sem o sobrenatural ou
“um outro mundo”. Então, Wolfgang Müller-Lauter, ao qualificar tal
pensamento como próprio de uma
“religião das religiões”, o faria por
ser a religião de Nietzsche, ao nosso
ver, uma que não é resultante, com
as demais o são, em geral, do terror
diante da realidade, de seu “absolutismo”, de que fala Hans Blumenberg,56 por ameaçadora, terrificante mesmo, a seres que se sabem
finitos, tornando-nos inseguros,
donde a nossa tendência a negá-la,

pelos mais diversos meios, sobretudo religiosos. A proposta de Nietzsche é que a aceitemos, por meio de
uma afirmação que é dita sagrada,
um sagrado dizer sim e amém à
vida tal como ela se a-presenta, com
seu entrelaçamento de dor e prazer,
sofrimento e alegria, em que prevalece o polo positivo sobre o negativo, superando pelo êxtase – literalmente, sup erst icios o, da
sobre-vivência -, o nihilismo, tanto
o positivo, da afirmação farisaica e
romana da obediência às leis, como
o negativo, do ressentimento vingativo dos que a elas estão assujeitados, sendo a expressão empregada
por ele para traduzir tal sentimento
aquela de amor fati, amor ao que se

nos é destinado: aí bem que se poderia complementar a ideia nietzschiana com o “imperativo categórico” agostiniano, de ressonâncias
mais recentes “aleister crowleyanas”,
em conhecida canção de Raul Seixas
e Paulo Coelho (“Sociedade Alternativa”), do “ama e fazes o que quiseres” (ama et fac quod vis). Daí que
a ideia, ao que parece, é a de “salvar”
a (salvação da) religião de sua vinculação a uma lei moral qualquer,
institucionalizada por igrejas e suas
classes sacerdotais, fazendo o caminho inverso daquele proposto por
Hegel, que levaria o espírito da arte
à filosofia passando pela religião, a
fim de atingir o que um filósofo
contemporâneo “nietzschiano” e
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cristão, católico, como Gianni Vattimo,57 vem tratando como uma
religião da era em que vivemos, espiritualizada, por volatilizada, “virtualizada” e mais poética que ética
e epistemológica, religião, literalmente, do evento, do grego eghéneto, o já, agora, presente, resgatando,
por um lado, juntamente com outros, como o espanhol Eugenio Trías58, a teologia historicista do monge calabrês do século XII, Joaquim
de Fiore, e de outro lado, com a filosofia do evento de autores como
o materialista francês Alain Badiou,
de fortes ressonâncias deleuzo-heideggerianas, transposta para pensar
a religião por seu conterrâneo Aldo
Gargani.60

Tal concepção de religião foi
a que verificamos já se encontrar
esboçada no jovem Nietzsche e desenvolvida em sua obra posterior,
especialmente no seu “(anti-)evangelho”, o “Então falava Zaratustra”
- tradução que, conforme já destacado, entendemos mais fidedigna
para o título Also sprach Zarathustra,61 do que a corriqueira “Assim
falou Zaratustra”. 62 A conclusão a
que se chega, então, é que Nietzsche
buscava uma nova religião, uma
nova fé, tanto quanto uma nova filosofia, algo do que só mais recentemente têm se dado conta seus
intérpretes, como aqui procurou-se
evidenciar, cumprindo sua profecia,
de que seriam necessários pelo menos cem anos para que fosse entendido... Esperemos que com uma tal
compreensão sobrevenha também
a tão necessária quanto custosa
nova transmutação de valores que
só uma renovação poético-religiosa
parece capaz de trazer, ao ponto de
filósofos alinhados no campo das
ideias crítico-materialistas estarem
ocupando-se massivamente do
tema da religião, a exemplo do cada
vez mais aclamado entre nós (como
alhures) Giorgio Agamben,63 e também outros, não menos (e justamente) festejados, como Toni Negri,64 Alain Badiou,65 seu admirador
Slavoj Žižek66, Peter Sloterdijk67,
como também – e cada vez mais –

seu desafeto intelectual Jürgen Habermas,68 além daqueles mais próximos culturalmente de nós, apesar
de sua formação norte-americana,
como são o professor da influente
escola de direito de Harvard, o brasileiro Roberto Mangabeira Unger69
e o sociólogo lusitano Boaventura
de Sousa Santos,70 embora sempre
adotando perspectiva que o título
da última obra de um dos principais
filósofos do direito contemporâneos
bem expressa, ou seja, a de uma “religião sem Deus”.71 Bastante crítico
em relação a essa “virada religiosa”
dos pensadores críticos é o hipercrítico antigo mentor do grupo Krisis, depois do Exit!, o falecido intelectual e ativista radical de esquerda
alemão Robert Kurz, em manifestação que pode ser encontrada em
artigo para a grande imprensa72. A
respeito, permitimo-nos referir o
quanto escrevemos em publicação
relativamente recente.73
Há, de fato, uma incompatibilidade do anarquismo capitalista
com a Igreja Católica Romana, e
com Jean-Luc Nancy isto pode ser
estendido a toda a cristandade, bem
como ao monoteísmo em geral.74
Em suma, e para concluir,
vale explicitar o entendimento de
que religiões e ciências não deveriam em hipótese alguma competir
entre si na busca pela verdade, ou
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pelo verdadeiro conhecimento, mas
antes se manterem abertas para reconhecerem-se e darem ensejo à
fertilização mútua, pois assim como
o pluralismo é a fórmula mais benéfica à política, também seria em
matéria de conhecimento, donde ser
recomendável considera-las todas
como uma “proto-teoria”, nos termos de Roberto Mangabeira Unger,
enquanto “um corpo de ideias que
podem servir de ponto de partida
para diferentes concepções da realidade e possibilidades sociais”.75
Um tal “perspectivismo” foi decididamente defendido por Nietzsche,
encontrando eco em filósofos contemporâneos de grande envergadura, tais como José Ortega y Gasset e
Martin Heideger, ou nosso Vicente
Ferreira da Silva.76
É certo que nisso a filosofia,
assim como a ficção e, com anterioridade, o mito, seja na magia, seja
na religião,77 demonstra-se “constituinte de mundo” (weltbildend) e
das correspondentes subjetividades,
enquanto o direito, com a política,
nos termos do Agamben de Homo
Sacer VI: Opus Dei. Archeologia
dell’ufficio, seriam efetuadores do
mundo gerencial (e infernal, Id., La
chiesa e il regno, cit.) em que vivemos, cronológica e apocalipticamente,“oikonomicamente”, “katoicamente”, ou seja, idiotamente, ao
invés de “paroikamente”, messiânica
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e “cairologicamente”, logo, animalizados mais que espiritualizados,
econômico-politicamente colonizados,78 jurídico-politicamente escravizados,79 tornados todos os instrumentos vivos da produção no oikos,
como se refere Aristóteles no início
da Política aos servos que a integravam, ou seja, nos termos dele, que
eram os de seu tempo, vivendo de
maneira nada “poiética”, só “práxica”.80
Para Agamben, seguindo senda aberta por Walter Benjamin,
confrontando-se com Carl Schmitt,81 esse espaço vazio de direito,
logo, de vida propriamente humana,
parece tão essencial à manutenção
da sociedade e da própria ordem
jurídica que esta última deve tentar
por todos os meios assegurar uma
relação com o primeiro, como se,
para garantir seu funcionamento, o
direito devesse necessariamente
manter uma relação com uma anomia, e a política com uma vida desvitalizada, tal como promovem as
religiões da transcendência e seus
sacerdotes, com seu poder pastoral.
Trata-se, para ele, de estabelecer a
possibilidade de uma violência no
exterior ou além do direito, de uma
violência que possa, enquanto tal,
romper a dialética entre a violência
que instaura e a que conserva a lei.
Essa outra violência, Benjamin chama-a “pura”, “divina” ou “revolucio-

nária”. Daí lembrar Agamben, com
base em Benjamin, haver uma alternativa entre uma violência, inevitável, que põe (e produz) o Direito,
sacra, e aquela outra, nefasta, que o
conserva: a violência fora do Direito, uma violência divina, que faz
justiça.82
Por sua vez, René Girard, em
“A Violência e o Sagrado” (1972)83,
sustenta a tese de que só o sacrifício
de alguém, o “bode expiatório”,
pode catalisar a violência de todos
contra todos, gerada pelo desejo
mimético que acomete o ser humano, desejando o desejo do outro, por
não saber por que e o que deseja.
Tais “bodes expiatórios” seriam
exemplos dos excluídos/incluídos,
ou incluídos pela exclusão das sociedades modernas,84 ou seja, os
que se acham internos e internados,
em domicílios, reformatórios, asilos, delegacias, prisões, hospitais e
também naquela instituição paradigmática dessas todas, segundo
Giorgio Agamben, que é o campo
de concentração, para refugiados ou
prisioneiros em geral, com status
indefinido. Enquadram-se em tal
conceito todos aqueles na condição
de morto-vivo, ressaltando-se a afirmação de Slavoj Žižek de que todos
nós, então, somos “homini sacri”, 85
já que ninguém está realmente imune – de uma mera denúncia, ou de
sermos assassinados, sem mais, sem
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sequer ser considerada tal conduta
como criminosa. Tal possibilidade
vislumbra-se claramente em estados
de exceção, de forma exemplar em
regimes ditatoriais, quando qualquer um pode vir a ser vítima de
alguma denúncia anônima. E para
Agamben86, as medidas de internamento forçado da população mundial em razão da pandemia causada
pela Covid-19 demonstram o quanto já avançou o estado de exceção e
as medidas biopolíticas que nos colocam como homini sacri em face
dos soberanos – os que dispõe sobre
os dados, segundo Byung-Chul
Han, alertando para o risco de nos
tornarmos uma sociedade biopolítica de quarentena que restringe
permanentemente nossa liberdade87.
Roberto Esposito, por sua vez,
em sua obra “Bios – biopolítica e
filosofia”, 88 a partir principalmente
de Foucault, Hobbes, Hegel, Heidegger, Peter Sloterdijk, Tocqueville
(imunização da liberdade) e também de Nietzsche, trabalha intensamente a questão da biopolítica e do
biopoder, bem como da transição
entre o direito de soberania, transição notoriamente apontada por
Foucault como indo do “fazer morrer ou deixar viver” para o “poder
de fazer viver e deixar morrer”.
Já a questão da imunização do
corpo político Esposito considera

que foi trabalhada primeiramente
por Hobbes, encontrando neste autor seu protótipo, 89 mas, em uma
elaboração inconsciente, irrefletida,
posteriormente por Hegel (ao afirmar o negativo como o motor da
realização do positivo). De outro
lado, uma elaboração mais consciente encontrar-se-ia só em Nietzsche, em cuja obra a imunização
passa a estar completamente elaborada. 90 Imunização aqui é vista
como uma proteção negativa da
vida, e pressupõe aquilo que, no entanto, nega.91 Conclui então que a
biopolítica é esta imunização, havendo uma absoluta coincidência
entre ambas, ocorrendo a progressiva indistinção entre norma e exceção, por uma absoluta identificação dos opostos e a multiplicação
exponencial dos riscos que se pretendia evitar, ou seja, pelo excesso
de defesa, como no que ocorre com
a doença autoimunitária, autoimunidade no sentido trabalhado pioneiramente por Jacques Derrida, em
seu texto contido na obra coletiva,
que ele organizou, sobre a religião.

do pela técnica.94 Afirma, então, que
é entre os termos bios e nomos,
“vida” e “política”, que constituem a
expressão biopolítica, onde se verifica a emergência do paradigma da
imunização.95
Esposito conceitua biopolítica
de forma negativa, entendida como
não soberania, havendo uma cesura
nítida e irreversível entre ambas, ao
passo que conceitua imunidade
como sendo a relação que liga a vida
ao poder, sendo ao mesmo tempo o
poder de conservação da vida.96
É a este poder ou potência vital a que Nietzsche se referia como
a realidade última e que, como tal,
haveria de ser reverenciada, por
uma religiosidade que lhe fosse, assim, digna de promoção, para termos a vida venturosa e aventurosa
que a condição humana permite,
embora o acesso a ela seja vedado,
por proibições morais, jurídicas e
religiosas.
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O A. em exame comenta o
uso de Agamben dos termos bios,
como vida qualificada, e zoé, como
vida biológica,93 vida simplesmente,
“vida nua”, mas acrescenta um outro
termo entre estes, techné, anotando
que o corpo atualmente é atravessa127

1.Cf. Então (como preferimos traduzir a palavra alemã also,
já que “assim” seria so) falava (sprach e, não, hat geschprochen, que
seria “falou”) Zarathustra”, Posfácio.
Sobre a importância desta obra na
vida de Nietzsche, cf. Annemarie
Pieper, “Zarathustra als der Verkünder des Übermenschen”, in: Entdeckung und Verraten. Zu Leben und
Werk Friedrich Nietzsches, Weimar:
Hermann Böhlaus Nachfolger,
1999.
2. A morte de Deus é dita ser
o maior espetáculo entre centenas
de atos reservados para os próximos
dois séculos (agora, um) na Europa:
o mais terrível, mais questionável e,
talvez, o mais esperançoso também.
Cf. Genealogia da moral, §§ 3 e 27.
Já na célebre passagem de “A Gaia
Ciência” a morte de Deus é descrita
como um crime, um deicídio, culposo, que nos deixou completamente desorientados e assustados (a
lembrar o estado descrito por Freud
em seu “Totem e Tabu” quando os
filhos da horda primitiva cometem
o parricídio que depois os levaria a
deificar o pai morto por eles, arrependidos de seu feito, com terríveis
consequências para eles e suas mães
– eterno retorno do mesmo): “Onde
está Deus? Eu vou lhes dizer! Nós O
matamos – vocês e eu! Não nos debatemos para adiante? E para trás,
para o lado, para frente, para todos

os lados? Ainda há um acima e um
abaixo? Não estamos vagando por
um nada infinito? Não nos traga o
espaço vazio? Não se tornou mais
frio? Não se aproxima sempre mais
a noite e mais noite?” No original:
“Wohin ist Gott? Ich will es euch
sagen! Wir haben ihn getötet - ihr
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fröhliche Wissenschaft, Leipzig:
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p. 140.
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Press, 1996.
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Capitalismo Tardio, trad. Maria Elisa Cevasco, 2a. ed., São Paulo: Ática,
1997.
5, Waite, ib., p. 14 s. Dorian
Astor refere o episódio em que o
jovem Nietzsche, em Schulpforta, se
pôs a queimar a mão, tal como Múcio Cévola, no relato de Tito Lívio,
a fim de mais uma vez demonstrar
não ser nada o corpo para quem
aspira à glória. Cf. ob. cit., p. 23.
6.Cf., v. g., Tyler T. Roberts,
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Contesting Spirit: Nietzsche, Affirmation, Religion, Princeton (NJ):
Princeton University Press, 1998;
Weaver Santaniello, Nietzsche and
the Gods, Albany (NY): State University of New York Press, 2001;
Renato Nunes Bittencourt, “O problema do Crucificado na crítica de
Nietzsche ao Cristianismo”, in Revista Trágica: estudos sobre Nietzsche, Vol. 1 , nº 1, 1º semestre 2008,
p. 84 – 97; Id., “Nietzsche e a imanência da experiência divina na
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p. 129 – 153, disponível em https://
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12.10.2014); Id., “Nietzsche e a idiotia divina de Jesus”, in Kriterion,
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Feix, Porto Alegre: LP&M, 2013, p.
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13. Ib., p. 263 ss.
14. Id., p. 259 ss.
15. Loc. cit., p. 264.
16. Loc. ult. cit., p. 265.
17. Ib., p. 264. No original: D
e m u n b e k a n n t e n G o t t.
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Zu dir empor, zu dem ich fliehe,/
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Altäre feierlich geweiht,/ Dass allezeit/ Mich deine Stimme wieder
riefe.// Darauf erglüht tiefeingeschrieben/ Das wort: dem unbekannten Gotte./ Sein bin ich, ob ich in
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18.Cf., v. g., John Andrew
Bernstein, Nietzsche’s Moral Philosophy, Cranbury (NJ): Associated
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guinte assertiva: “Nietzsche never
attempted a logical refutation of the
possibility of God’s existence. He
does not appear to have thought it
attainable. What he substituted was
a genetic reduction of faith, which
was clearly intended to have the effect of a refutation by suspicion….
Nietzsche’s implication is that the
belief in God is traceable to human
needs.” V. tb. Renato Nunes Bittencourt, “O Zaratustra de Nietzsche e
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Húmus, nº 9, Set/Out/Nov/Dez
2013, p. 140 – 161, disponível em
http://www.periodicoseletronicos.
ufma.br/index.php/revistahumus/
article/view/1849 (acesso em
12.10.2014).
19. El Nihilismo Europeo,
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quinto evangelho de Nietzsche,
trad. Flávio Breno Siebeneichler,
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2004, obra que resultou do texto da
palestra “Nietzsche Apóstolo”, pronunciada em Weimar por ocasião
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Assim Falava Zaratustra para o editor da obra, datada de 13 de fevereiro de 1883, onde se lê: “Este livro
constitui um ‘poema’ ou quinto
‘evangelho’ ou qualquer coisa para
a qual não existe um nome certo: o
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mais sério e, ao mesmo tempo, o
mais hilário de meus testemunhos,
acessível a todos.” Daí que para Sloterdijk o “novo evangelista” almeja
proporcionar uma guinada em direção à afirmação da vida, para assim substituir o discurso de mortificação e autodepreciamento
construído por Paulo em torno da
mensagem de Jesus.
21.Neste sentido, Michael
Allen Gillespie aponta que “Nietzsche’s notion of the Dionysian is derived from the notion of the Christian God in ways Nietzsche does not
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The Dionysian will to power is thus
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appeared in the nominalist notion
of God and became a world-historical force with Fichte’s notion of the
absolute I. This means that God is
not as dead for Nietzsche as he believes; only the rational element in
God is dead, the element that was
grafted onto the Christian God to
temper his omnipotence. Nietzsche’s Dionysus, to speak in Nietzsche’s own metaphorical language, is
thus not an alternative to the Christian God but only his final and in a
sense greatest modern mask.” Nihi-
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take the position that his [Nietzsche’s] method is, in fact, very close
to that of Marx…Nietzsche employs
the technique of dialectical critiques
of values and institutions and, by
retracing out their history through
genealogy, shows the original purpose and function for which these
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over time, they are decomposed,
destroyed and fragmented.” Georg
Stauth & Bryan S. Turner, Nietzsche’s Dance: Resentment, Reciprocity and Resistance in Social Life,
New York: Basil Blackwell, 1988, p.
22.
27. Cf. Oswaldo Giacoia Jr.,
Heidegger urgente. Introdução a
um novo Pensar, São Paulo: Três
Estrelas, 2013; Id., Heidegger urgente. Palestra na PUC-SP, in: http://
www.livestream.com/agejor_pucsp/
video?clipId=pla_e003aa94-c6c7-4f41-94f0-5519193df5c7, 2014.
28. Cf., v.g., o “Prólogo” da
Ordinatio, quinta (e última) Parte,
questão 2. A propósito, há de se distinguir, pelo menos, duas “vias”, na
história do pensamento teológico-filosófico cristão, pois já na Baixa
Idade Média, de uma via antiqua se
distinguia a via moderna, que, grosso modo, será consagrada pela denominação, muito genérica, para
qualificar os que a seguiram, de
“nominalistas”, à qual se associa
nomes como, além do de John Duns
Scot, com igual destaque, o de
William of (ou Guilherme de)
Ockham (aprox. 1280 – 1347). Efetivamente, a via moderna pode ser
associada à adoção do nominalismo
ou, como em Thomas Bradwardine
(+ 1349), à doutrina da predestinação divina. Cf. Heiko A. Oberman,
“Via antiqua and via moderna: late
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medieval prolegomena to early reformation thought”, in: From
Ockham to Wyclif, Anne Hudson &
Michael Wilks (eds.) Oxford (GB)/
New York (NY): Basil Blackwell,
1987, p. 445 ss. Uma rápida apresentação de aspectos essenciais do pensamento deste último, desenvolvendo pressupostos teológicos lançados
por Scot e antecessores, da ordem
franciscana, por si só, evidenciará a
correção de suspeitas levantadas já
na Nietzsche-Forschung, de que
nosso A. encontra-se em débito
maior com esta corrente, digamos,
marginal do pensamento oficial
cristão – sobretudo, católico, posto
que é, reconhecidamente, uma das
fontes principais do protestantismo
luterano -, do que ele próprio esteve
disposto a admitir ou, mesmo, reconhecer. O pensamento de
Ockham orienta-se por três princípios fundamentais: o princípio da
onipotência divina, o princípio da
não-contradição e o princípio da
economia. O primeiro desses princípios, naturalmente, vale apenas
para a divindade: Deus é absolutamente livre para fazer o que bem
entender – exceto o que for contraditório com o que já tenha feito ou
criado anteriormente. Então, o segundo princípio enunciado vincula
a própria divindade e, com mais
razão ainda, haverá de vincular a
humanidade. Já o terceiro princípio,

o qual se refere à chamada “navalha
de Ockham”, deve ser obedecido
apenas por nós, a fim de evitarmos
criar conceitos desnecessários para
conhecermos a realidade: a Divindade, que é livre para criar tanto os
conceitos como a própria realidade
a que se referem, sempre poderá
multiplicá-los e reinventá-la a seu
bel-prazer. Pelo princípio da onipotência divina, tudo provém de Deus,
até o que para nós, por uma deficiência nossa, é mal e pecado, pois
Ele, ao contrário de nós, não é devedor de ninguém – nullius est debitor. A não ser que Ele mesmo se
comprometa com alguém, como
anota Marylin MacCord Adams, em
“Ockham on Will, Nature, and Morality” in: The Cambridge Companion to Ockham, P. V. Spade (ed.),
Cambridge (MA): Cambridge University Press, 1999, p. 264. Em sendo assim, Ele não peca, por não
estar obrigado em relação a ninguém a fazer o que é bom e não é
pecado - cf. Ockham, Opera theologica, vol. VII, G. Gál/St. Brown et
al. (eds.), New York (NY): St. Bonaventure Institute, 1967, p. 45; Id.,
Quodlibeta, III, q. III, tb. in Coleção
Os Pensadores, Vol.: “Tomás de
Aquino, Dante, Duns S cot,
Ockham”, São Paulo: Abril Cultural,
2ª ed., 1979, p. 403 e in Id., Philosophical Writings. A Selection, Ph.
Boehner (trad., int. e notas), Ste-

phen F. Brown (rev.), New York: St.
Bonaventure Inst., 1990, p. 131; v.
ainda J. Beckmann, Wilhelm von
Ockham, Munique: Beck, 1995, p.
36. A rigor, portanto, Deus nem é
moralmente bom nem mal - cf. Marilyn MacCord Adams, William of
Ockham, vol. I, Notre Dame (Ind.):
University of Notre Dame Press,
1987, p. 272, nota 140. Nada mais
parecido, assim se nos afigura, do
que este Deus e o “super-homem”
nietzschiano... Aliás, essa ênfase no
poder da vontade, preparando
aquela na vontade de poder – inversão que não representa alteração
essencial, como diria Heidegger -,
se mostra como uma condição para
a elaboração de conceitos sem os
quais a modernidade seria impensável, como o de um direito inerente à subjetividade, o direito subjetivo, legal right, diverso e, por vezes,
até oposto ao direito objetivo, a legal
order ou, simplesmente, the Law,
para deixar clara a distinção em língua onde tal melhor do que na nossa se evidencia. Georges de Lagarde,
em La naissance de l’esprit laïque,
vol. IV – Guillaume d’Ockham: Défense de l’Empire, 2ª. ed., Louvain/
Paris: Nauwelaerts, 1962, p. 159 ss.,
nesse contexto, suscitara como a
posição de Ockham na “Querela da
Pobreza Franciscana”, já na sua primeira manifestação de fôlego, em
sua célebre “Obra escrita em noven131

ta dias” (Opera nonaginta dierum),
trouxera a condição teórica para a
elaboração do conceito de direito
subjetivo, o que provocará a adesão
entusiasmada, entre filósofos do direito, de seu conterrâneo e grande
expoente da matéria em França,
Michel Villey, em Seize Essais de
Philosophie du Droit, Paris: Dalloz,
1969, p. 158, passim, sendo que a
crítica que se levanta acerta quando,
por exemplo, indica as relações econômicas então existentes como influências dignas de serem levadas
em conta, assim como a superveniência de “querelas” bem menos teóricas ou teologais, por serem de
muito maior envergadura geopolítica, com foram aquelas provocadas
pelo domínio dos territórios e de
seus habitantes por parte de potências europeias no chamado “Novo
Mundo”, o nosso, o das Américas.
Nem por isso, entretanto, entendemos que haja essa prioridade conceitual por parte do scot-ockhamismo, a se manifestar também na
passagem para o que podemos denominar de transcendentalismo
consciencial, que se dá de Descartes
a Kant, prolongando-se na fenomenologia husserliana – cf., v.g., o
quanto anota Marco Antônio Casanova, a propósito das segunda e
terceira Meditações cartesiana, em
passagem onde, além de corroborar
o que se vem de asseverar, evidencia

que se Kant foi o ultimo ockhamiano, de acordo com o título (e conteúdo, claro) do artigo de André de
Muralt, Descartes foi também um
deles, em momento intermediário,
assim como o será toda a modernidade, pois “para Descartes não é
então a minha racionalidade que me
aproxima de Deus. Minha racionalidade é finita e imperfeita, enquanto a racionalidade de Deus é infinita e perfeita. Ao contrário, é a minha
vontade infinita e desprovida de limites extrínsecos que revela um
ponto de contato entre mim e o Ser
supremo”. Nada a caminho. Impessoalidade, niilismo e técnica na obra
de Martin Heidegger, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p.
130; André de Muralt, “Kant, o ultimo ockhamiano”, in: Id., A metafísica do fenômeno: as origens med i e v ais e a el ab or a ç ã o d o
pensamento fenomenológico, trad.:
Paula Martins, São Paulo: 34, 1998.
29. Daí não ser nenhuma
surpresa a afinidade heideggeriana
de estudiosos do gnosticismo, como
Henry Courbin, o primeiro tradutor
de Heidegger na França, um aluno
deste último como Hans Jonas e,
recentemente, Peter Sloterdijk.
Como para Heidegger, também
para os gnósticos cristãos dos primeiros séculos (e de hoje, como os
jessênicos), estando o homem “estranhado” de sua origem divina em

um corpo e um mundo criados pelo
demiurgo, divindade inferior e invejosa do Deus verdadeiro e supremo – note-se aí um outro traço heideggeriano, na concepção de uma
pluralidade de deidades -, não procede a definição corrente de que se
trata de um animal, ainda que racional. Isso mesmo que em Heidegger, como em um seu coetâneo
com tantas afinidades, como o espanhol injustamente menosprezado
Ortega y Gasset, não se suscite uma
origem divina do humano, nem
tampouco meramente natural, dada
a distância do ser formador de
mundo em relação ao que dele são
desprovidos ou pobres – cf. Martin
Heidegger, Os Conceitos Fundamentais da Metafísica: mundo, finitude, solidão, trad.: Marco Antônio
Casanova, Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2003, 2a. Parte, 2o.
cap., §§ 43 ss., p. 204 ss.; Antonio
Regalado García, El laberinto de la
razón: Ortega y Heidegger, Madrid:
Alianza, 1990, p. 288 ss. Ainda sobre o papel na elaboração do pensamento heideggeriano da estranheza-familiar, o Unheimlich, o qual
Heidegger encontraria antes em
Hölderlin que em Freud, v. Ernildo
Stein, Introdução ao Pensamento de
Martin Heidegger, Porto Alegre:
Ithaca, 1966, p. 100 s.
30. Cf. Martin Heidegger,
Metafísica de Aristóteles IX, 1-3,
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trad.: E. P. Giachini, São Paulo: Vozes, 2007, p. 52.
31. Cf., v. g., Déborah Danowski & Eduardo Viveiros de Castro. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins, Rio de
Janeiro: Cultura e Barbárie/Instituto Socioambiental (ISA), 2014; Gabriele Dürbeck, “Das Anthropozän
in geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektiven”, in: Id./Urte
Stobbe (hg.), Ecocriticism. Eine
Einführung, Colônia/Wiemar/Viena: Böhlau, 2015, p. 107 ss.
32. Donde o alerta dos mais
pungentes que se tem em Davi
Kopenawa & Bruce Albert. A queda
do céu. Palavras de um xamã yanomami, trad. Beatriz Perrone-Moisés,
São Paulo: Companhia das Letras,
2015.
33. Neste ponto, novamente,
é coincidente o parecer de Heidegger, quando prenuncia a necessidade de que se tenha um “último
Deus”, mas que seja totalmente diferente de todos os que já houveram, e em especial, aquele cristão:
“Der letzte Gott – der ganz Andere
gegen die Gewesen, zumal gegen
den christlichen”. Ib., p. 403. Ele
viria a propiciar o que Heidegger
chamou, em sua entrevista-testamento para Der Spiegel, de 23 de
setembro de 1966, a disposição para
que (nos) apareça um Deus que
possa nos salvar ou, pelo menos, se

revele em nossa decadência fatal e
em Sua ausência com algum aceno
(Wink) este último Deus. E com
isso talvez aprendamos como deveríamos ter vivido, ainda que tardiamente, já à beira da extinção - a
exemplo de Édipo (v. Édipo em Colon, in fine) e sua filha-irmã Antígona, que na morte encontram uma
nova experiência da divindade, tal
como Hölderlin propôs, a respeito
desta última, interpretação que tanto impressionara a Heidegger. A
conhecida passagem da entrevista
citada, aqui parafraseada (e interpretada), é a seguinte: “Nur noch
ein Gott kann uns retten. Die einzige Möglichkeit einer Rettung sehe
ich darin, im Denken und im Dichten eine Betreitschaft vorzubereiten
für die Erscheinung des Gottes oder
die Abwesenheit des Gottes im Untergang; dass wir nicht, grob gesagt,
`verrecken’, sondern wenn wir untergehen, im Angesichts des abwesende Gottes untergehen”. Importante para minha compreensão da
passagem e outras que a ela se seguem, com ela correlatas, foi o trabalho de Otto Pöggeler, “Does the
saving power also grow?”, in: Critical Heidegger, Christopher Macann
(ed.), Londres/Nova York: Routledge, 1996, p. 206 ss., esp. 210 s. Digno
de nota é ainda uma outra possibilidade de tradução, mais coloquial,
para a frase “Nur noch ein Gott

kann uns retten”: “Só mais um
(novo) Deus pode nos dar salvamento (no sentido de prestar socorro)”. Para a influência de Hölderlin
em Nietzsche, já em sua juventude,
cf. Dorian Astor, ob. ult. cit., p. 31
ss.
34. Friedrich Nietzsche, The
Will to Power, trad.: Walter Kaufmann, New York: Vintage Books,
1967, § 983. Para Walter Kaufmann,
esta frase é “a própria essência da
concepção de Nietzsche do além-do-homem, enquanto capaz, a um
só tempo, de simpatia e dureza, de
amar e dirigir, não usando as garras
(como o leão – WSGF), apesar de
possuí-las”. No original: “the very
heart of Nietzsche’s vision of the
overman. Being capable of both
sympathy and hardness, of loving
and ruling, not using claws though
having them.” From Shakespeare to
Existentialism, Garden City (NY):
Doubleday Anchor Books, 1960, p.
300.
35. Sobre as complexas relações entre os pensamentos filosóficos nietzschiano e budista cf. Antoine Panaïoti, Nietzsche e a
Filosofia Budista, trad.: Marcello
Borges, São Paulo: Cultrix, 2017.
36. Cf. Werner Dannhauser,
Nietzsche’s View of Socrates, Ithaca
(NY): Cornell University Press,
1974, p. 117 e 119; Bernd Magnus
& Kathleen M. Higgins, “Nietzsche’s
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works and their themes”, in: The
Cambridge Companion to Nietzsche, Id. (eds.), New York: Cambridge University Press, 1996, p. 22.
37. Cf. O Nascimento da Tragédia, §2.
38. Cf. Id. ib., § 25.
39. O Anticristo, § 19. Ao
mesmo tempo, a Nietzsche não passa despercebida a importância da
modernidade, como atesta a seguinte passagem de um intérprete cuidadoso: “For Nietzsche modernity
represents a decisive moment in the
history of western culture, when its
values are revealed to be hollow illusions and thereby lose all legitimacy.
The consequent crisis is constantly
threatened with a lapse into a decadent nihilism, a state of absolute
passive unbelief, in which no values
are legitimate, least of all those of
the discredited western tradition.”
Matthew Rampley, Nietzsche, Aesthetics and Modernity, Cambridge
(MA): Cambridge University Press,
2000, p. 2. Por outro lado, como
destaca outro dos competentes (e
inúmeros) Nietzsche-Foscher norte-americanos, Robert John Ackermann, “Nietzsche believed that the
European culture involving the
standard valuation of the Greeks, a
European culture that had once
been powerful and progressive, had
played itself out in his time, and that
continued adherence to the values

embedded in European history was
now reactive and even deadly. New
values and a new culture were necessary, and Nietzsche tried to locate such values in a philosophical
reworking of his vision of early Greece.” Nietzsche: A Frenzied Look,
Amherst (MA): University of Massachusetts Press, 1990, p. 4 s.
40. É o que Nietzsche afirma
ao final de Além do bem e do mal,
dizendo no § 295 ter sido como um
oferecimento em sacrifício a Dioniso que escreveu seu primeiro livro.
Para um comentário extenso desta
passagem, cf. Laurence Lampert,
Nietzsche’s Task: an Interpretation
of Beyond Good and Evil, New Haven (CT): Yale University Press,
2001, especialmente p. 262 a 294.
41. Trata-se de Michel Maffesoli, sociólogo francês, bastando
referir uma de suas obras que sequer pertence às mais recentes para
comprovar, pelo simples título,
quanto se vem de afirmar: À sombra
de Dioniso. Por uma sociologia da
orgia, trad. Aluizio Ramos Trinta.
Rio de Janeiro: Graal, 1985.
42. Cf. A Rua grita Dionísio!
Direitos Humanos da Alteridade,
Surrealismo e Cartografia. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010.
43.Ao contrário do que sugere intérpretes como Ruth Abbey,
em seu Nietzsche’s Middle Period,
New York: Oxford University Press,

2000, ao considerar o que chama
de “período intermediário” do pensamento nietzschiano, que se situaria entre Humano, demasiado humano (1878) e os quatro primeiros
livros de Gaia ciência (1882), seguimos a outros, como o principal tradutor de Nietzsche para o inglês,
Walter Kaufmann, em Nietzsche:
Philosopher, Psychologist, Antichrist, 3a. ed., New York: Vintage
Books, 1968, p. 342s., e, especificamente, James I. Porter, em Nietzsche and Philology of the Future,
Stanford (CA): Stanford University
Press, 2000, p. 2 e 21, para quem
mesmo em seus escritos anteriores
ao primeiro livro editado, O nascimento da tragédia, os ingredientes
básicos do pensamento de nosso A.
já se faziam presentes, com o que
concordamos, como já deve ter ficado patente, já pelo estudo feito
aqui, inicialmente, dos escritos mais
juvenis de Nietzsche. Ao que parece,
com a virada para uma reflexão
mais politizada no “período intermediário” - na verdade, mais uma
mudança de perspectiva de uma
filosofia que se apresenta como
perspectivista -, decorre da consciência dionisíaca de que para haver
criação, sobretudo em tempos entulhados pelo fariseísmo (outra
aproximação possível ao Cristo –
como outras que aparecem na “pregação” nietzschiana, como a de que
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se deve amar os inimigos, ainda que
para nosso A. isso signifique, ao que
nos parece, a importância de escolher aquele contra quem exerceremos nossa vontade de poder, que
seja digno disso, pelo contra-poder
que terá a nos opor, impulsionando-nos, assim, para mais além - que,
hoje, e desde há muito, nos parece,
seria profundamente contrário ao
fariseísmo de religiões institucionalizadas em igrejas ditas cristãs), há
de primeiro se produzir muita destruição, “filosofar com o martelo”,
como dirá, caracteristicamente,
nosso A. - e, como um ato misericordioso, “empurrar logo ladeira a
baixo” os fracos décadents, tal como
preconizado em uma das passagens
logo do início de O Anticristo, das
que mais revolta causa a quem a lê
fora do devido contexto: do que se
trata é de favorecer, da melhor forma, o progresso, tão reivindicado na
modernidade, aprofundando a decadência para que um novo ciclo,
ascendente, possa ter início... Cf.
Aurora, aforisma 43. Lembramo-nos, por sua semelhança, do que é
dito no § 118 das “Investigações Filosóficas”, de Wittgenstein –
Werkausgabe, 5a. ed., vol. I: Tract atus log ico-phi los ophic us,
Tagebücher 1914 - 1916, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt
a. M.: Suhrkamp, 1991: “De onde
nossas construções tomam sua im-

portância, uma vez que parecem
destruir tudo o que é interessante,
i.e., tudo o que é grandioso e importante? (Como em todas as construções, na medida em que deixam
sobrando montes de pedras e escombros.) Mas são apenas castelos
de areia que destruímos, e liberamos o fundamento da linguagem
sobre o qual repousavam”. O que
pode parecer uma mera destruição,
portanto, é na verdade uma demolição visando uma construção mais
sólida...Aqui, já quase a título de
curiosidade, vale chamar atenção
para a circunstância de que também
Hegel, considerado um pensador
que se situa como um antípoda de
Nietzsche – a quem, igualmente,
não se costuma aproximar Wittgenstein -, no final do “prefácio” da
primeira obra filosófica que publicou, “Diferença entre o Sistema de
Filosofia de Fichte e Schelling”
(1801), refere, em termos semelhantes, que “o acesso à filosofia continua coberto de escombros e oculto,
o que torna necessário o escavar até
que a questão tratada, por fim, seja
a filosofia mesma”. E não seria este
o sentido também da Destruktion
ou Abbau proposta por Heidegger,
vertida para o francês por Derrida
com o neologismo “desconstrução”?
Ainda com relação à unidade do
pensamento nietzschiano, reconfigurando porém a interpretação de

seu sentido individualista, dada por
Kaufmann, na obra acima referida,
em favor de outra em sentido oposto, comunitária e, fundamentalmente, religiosa, cf. Julian Young, Nietzsche’s Philosophy of Religion,
Cambridge (Mass.): Cambridge
University Press, 2006, bem como,
do mesmo A., Friedrich Nietzsche.
Uma Biografia Filosófica, trad. Marisa Motta, rev. Teresa Dias Carneiro, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.
215, in fine, onde se lê que “toda a
vida e a filosofia de Nietzsche foram, acima de tudo, uma luta para
encontrar uma nova concepção da
religião que redescobriria a ‘cultura’”.
44. Cf. A filosofia na época
trágica dos gregos, cit., principio.
45. Negative Dialetik, 9a. ed.,
Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch, 1997. No original: “Philosophie, die einmal überholt
schien, erhält sich am Leben, weil
der Augenblick ihrer Verwicklichung versäumt ward”.
46. No original: “Solches
Denken ist solidarisch mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes”.
O momento de realização da filosofia, ao passar, tendo sido preparado
por ela, tornou-a o fracasso que
agora entra em colapso, em um
mundo que se dispensa dela, na forma que lhe é mais própria, ou seja,
a metafísica, sem reconhecer inte135

resse em suas especulações teóricas,
mas tão-somente nas aplicações
práticas, técnicas, de um saber que
rompeu seus vínculos ancestrais
com a filosofia e outras formas especulativas de pensar, como é o caso
do saber científico – ou “tecnocientífico”, para sermos mais preciso. E
no entanto, podemos destacar, a
partir de Adorno, permanece a filosofia enquanto permanecer uma
insatisfação com o mundo tal como
se apresenta, como mero objeto de
– ou pretexto, ocasião para a - manipulação humana, sem que se faça
acompanhar de algum esclarecimento sobre seu sentido, desvinculado desta intencionalidade humana
de instrumentalizá-lo, disponibilizá-lo para seus interesses utilitários,
econômicos. É desta “carência” de
pensamento (Bedürfnis im Denken)
que pode se ocupar ainda a filosofia,
quando de seu perecimento, e a
dialética negativa, enquanto pensamento incondicionalmente crítico,
toma como objeto a relação entre
essa necessidade de pensamento e
o próprio pensamento - tornando-se pensamento da necessidade de
pensamento, portanto.
47. Nos romanos, Nietzsche
saúda a grandeza de dizer “Sim”
para todas as coisas, o que se torna
ainda mais visível no Império, “o
grande estilo não mais (apenas)
como arte (o que, podemos deduzir,

teria ocorrido entre os gregos), mas
que se torna realidade, verdade,
vida”. O Anticristo, § 59. É esse dizer
“Sim” a tudo, passado e presente,
que melhor caracterizaria, segundo
Nietzsche, a si e ao seu Zarathustra
– cf. Ecce homo, § 8. Aqui, para nosso A., os gregos tiveram a precedência, com sua noção de eterno retorno – e, logo, permanência – da vida,
apesar de toda mudança aparente,
vencida pelo processo vital contínuo de procriação, “pelos mistérios
da sexualidade” - Crepúsculo dos
ídolos, § 4. Já em O nascimento da
tragédia, §§ 16 s., aparece esta apreciação do eterno como característica da arte dionisíaca da tragédia,
quando o herói é negado e destruído para nosso deleite, mostrando
que com isso não é afetado o ciclo
vital eterno, pois a beleza triunfa
sobre a dor inerente à vida, escamoteando-a, para que a suportemos,
enquanto indivíduos, em nome da
mudança permanente que sempre
traz mais vida, a essência de tudo
enquanto vontade, vontade de viver,
que perdura mesmo após a morte
se manifestar, aparecer, fenomenicamente. Daí a admiração que Nietzsche expressa pela religiosidade
dos gregos com a abundância de
gratitude (logo, de religiosidade
propriamente dita, conforme vimos) no confronto com a vida e a
natureza, mesmo em seus aspectos

mais terríveis – cf. Para além do
bem e do mal, § 49.
48. Aqui, tenha-se presente
as observações feitas em A gaia ciência, §§ 304 e 353.
49. Cf., v.g., Humano, demasiado humano, § 22; Gaia ciência, §
340 e, antes, A filosofia na época
trágica dos gregos, § 9, em que Heráclito é saudado como o primeiro
a perceber que a mudança permanente, em si, não é boa nem má ou
injusta, pois é a causa de uma ordem superior, maravilhosa, um
mundo perfeito, ao qual só nos cabe
dizer “Sim” - O Anticristo, § 57. E
assim, atinge-se o ápice da reflexão
filosófica (e religiosa), em termos
dionisíacos, ao estabelecer-se uma
relação com a existência na qual ela
é amada incondicionalmente: amor
fati é a “fórmula” com que Nietzsche
caracteriza um tal estado – cf. Humano, demasiado humano, § 10;
Gaia ciência, § 276; O caso Wagner,
§ 4; Nietzsche Contra Wagner, “Epílogo.”
50. Cf. Para além do bem e
do mal, §60. Sobre a religião de
Nietzsche, merece destaque a seguinte passagem, devida a Laurence
Lampert: “the intelligible character
of the whole shows itself to our best
penetration as a process of relentless, surging energy in which
every power draws its ultimate consequences at every moment—blind,
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meaningless, wasteful abundance
that consumes whatever it generates
and is lovable as it is; the highest
ideal is a post-Platonic, post-modern loyalty to the earth that can
learn how to assign limits to the
human conquest of nature and human nature out of love of the natural order of which we are dependent
parts; the only possible world-affirming divinities are pre-biblical and
post-biblical, earthly gods who are
male and female and are neither
otherworldly nor moral but who
philosophize and are well disposed
towards humanity; both the gains
of knowledge and the tenets of belief must submit to the test of an
intellectual conscience [imbued]
with a distaste for pious fraud and
a gratitude for the possibility of
science; the always partial knowledge of our natural history made
possible by the subtle historical sense can assign the future a past of
struggle for enlightenment and renaissance without clutching to any
particular element of the past as if
it were timeless; a proper physio-psychology can become aware of
the unity of our species amid the
whole array of species, and aware
that all species share the common
fate on our planet of appearing,
flourishing, and falling extinct.” Leo
Strauss and Nietzsche, Chicago (IL):
University of Chicago Press, 1996,

p. 180.
51. Cf. Mauro Araujo de Sousa, Religião em Nietzsche: “Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar”, São Paulo: Paulus,
2015.
52. Alexandre A. Bruno da
Silva, Nietzsche: Justiça e Direito,
Tese: PUCSP, 2005 (agora, Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2015). Em
complemento, v. tb. Renato Nunes
Bittencourt, “A ideia de ‘Deus’ na
cristologia de Nietzsche”, in Revista
Trágica: estudos sobre Nietzsche,
Vol. 3, nº 1, 1º semestre 2010, p. 90
– 109; Yolanda Gloria Gamboa
Muñoz, “Notas sobre Nietzsche e a
injustiça”, in Poliética. Revista de
Ética e Filosofia Política São Paulo,
v. 1, n. 1, 2013 (disponível em http://
revistas.pucsp.br/PoliEtica).
53. Como sabem os estudiosos ou bons apreciadores da obra
freudiana, trata-se da penúltima
frase da 31ª. conferência introdutória à psicanálise, a 3ª. da nova série,
escrita em princípios dos anos 1930,
e que Freud nunca chegou a propriamente pronunciar: seu título, “A
Dissecação da Personalidade Psíquica” ou, no original, Die Zerlegung der psychichen Persönlichkeit – cf. Sigmund Freud,
Gesammelte Werke, vol. XV, Frankfurt am Main: Fischer, 1999, p. 86.
54. V., para um maior desenvolvimento dessa “metafísica do

Êxodo” (Étienne Gilson), bem como
uma discussão crítica, com muito
proveito, Henrique Claudio de Lima
Vaz, “Tomás de Aquino: pensar a
metafísica na aurora de um novo
século” in Síntese: nova fase, Belo
Horizonte, vol. 23, n. 73, abril – junho 1996, p. 159 – 207. V. tb. Willis
Santiago Guerra Filho, “(Im)possibilidade e necessidade da teologia”,
in: Nós e o Absoluto. Festschrift em
Homenagem a Manfredo Araújo de
Oliveira. Carlos Cirne-Lima/Custódio Almeida (orgs.), Fortaleza/São
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Vattimo (orgs.), A Religião: o seminário de Capri, São Paulo: Estação
Liberdade, 2000.
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Vattimo (orgs.), A Religião: o seminário de Capri, cit.
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agora seu Auch eine Geschichte der
Philosophie, vol 1: “Die okzidentale Konstellation von Glauben und
Wissen”, vol. 2: “Vernünftige
Freiheit. Spuren des Diskurses über
Glauben und Wissen”, Frankfurt a.
M.: Suhrkamp, 2019.

69. The Religion of the Future, Cambridge/Londres: Harvard
University Press, 2014.
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chega a dizer, de modo poético, que
“deve haver um deus/que não nos
governe” - Escrita INKZ: anti-manifesto para uma arte incapaz, Rio
de Janeiro: Aeroplano, 2004, p. 241.
71. Cf. Ronald Dworkin. Religion without God. Cambridge/
Londres: Harvard University Press,
2013.
72. Cf. Roswitha Scholz, “O
Regresso do Jorge. Notas sobre a
‘cristianização’ do espírito do tempo
pós-moderno e sua viragem para o
decisionismo autoritário”, in: http://
obeco.planetaclix.pt/roswitha-scholz5.htm (acesso em 13.10.2014),
n. 6, onde amparada em outra integrante do Exit! refere a “viragem
tendencialmente autoritária para o
apóstolo Paulo, que agora por assim
dizer é apresentado como solução
tipo deus-ex-machina na peça de
teatro da realidade pós-moderna.
Doris Akrap constata no seu texto
‘Os rebeldes do faz-de-conta’: ‘Na
mesma medida em que míngua a
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uma teologia política que deverá
mobilizar o potencial crítico da ideologia do cristianismo. Para este
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reabilitação do apóstolo Paulo, o
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will always have associated science
and religion (Derrida 2002 [1996],
79-80)”. Id. ib., p. 23.
74. “Deconstruction of Mo139

notheism”, in: Postcolonial Studies,
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83. A violência e o sagrado,
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Vale lembrar que ambos estão sob

a influência do que um arguto teórico do direito norte-americano
caracterizou como “o espectro de
Nietzsche”, ao qual poderíamos
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CELSO FURTADO: O LONGO
AMANHECER....
URBANO NOBRE NOJOSA

F

alar de Celso Furtado requer pensar
de forma caleidoscópica, pois trata-se de um personagem múltiplo da variante história
brasileira. Primeiro por ter vivido
intensamente o próprio século, literalmente, um homem do seu tempo.
Celso enfrentou a crise da primeira
guerra na infância no sertão da Paraíba; e já na segunda guerra, como
soldado voluntário, participou dos
processos e discussões sobre planejamentos de guerra e depois sobre a
reconstrução da Europa.
Influenciado pela CEPAL e Raúl
Prebisch, que lançou em 1949, o estudo intitulado “O desenvolvimento econômico da América Latina e
seus principais problemas”, suas
teses tendem ao pensamento crítico
sobre os modelos centro-periferia
capitalistas junto a América Latina.
Celso também conviveu politicamente com o governo de Juscelino
Kubitschek, no plano trienal, e
como ministro de Planejamento na
gestão de Jânio Quadro e João Goulart. Em 1959, observou ativamente
os primórdios da SUDENE no Nordeste. Um pouco depois, pelos duros anos da ditadura, foi exilado
pelo golpe. Durante essa época, se
radicou em território francês e
construiu um intenso trânsito no
debate com intelectuais, economis-

tas europeus e latino-americano.
Por fim, se articulou em ocupação
no Mi n isté r i o d a Cu ltu r a .
Celso Furtado desenvolveu em seus
livros diversos ângulos analíticos
para entendermos melhor o Brasil
econômico e a América Latina: A
Economia brasileira, de 1954; Formação Econômica do Brasil, de
1959; e Formação Econômica da
América Latina, de 1969, neste especificamente, Celso orna um debate inaugural com a teoria econômica, mediada pela cultura, história
e ciências sociais, negociando com
a tradição histórica e sociológica de
interpretes do Brasil, desde Gilberto Freyre (Casa-grande e Senzala),
de Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), e Caio Prado (Formação do Brasil Contemporâneo).
O historiador Braudel, tece elogios
no prefácio de A formação Econômica do Brasil, diz que Celso Furtado teve uma capacidade genial,
criativa, de pegar discussões macroeconômicas e agregar a um processo histórico, pois lavrou/pegou o
keynesianismo e fez uma análise
histórica sobre o próprio Brasil.
Celso Furtado, em 1959, esboçou a
proposta da SUDENE para o governo de Juscelino Kubitschek, ação
reativa aos militares preocupados
com a luta política foquista do modelo cubano, pois compreendiam
que a composição da precarização
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dos trabalhadores rurais no nordeste, junto aos seus espíritos de luta
nas Ligas Camponesas de João Julião, na região canavieira de Pernambuco, propiciaria um caldo de
cultura revolucionária. Furtado denuncia o equívoco das políticas históricas para o Nordeste em ser contra um fenômeno climático natural:
políticas de combate à seca, com
soluções imediatistas e sem planejamento, que não resolviam o problema secular da miséria na região.
Para Celso, o problema da seca no
Nordeste, era a cerca, o latifúndio.
Ao escrever “Desenvolvimento e
Subdesenvolvimento” (1961), Celso
denunciou uma compreensão etapista de desenvolvimento, pois os
países subdesenvolvidos chegaram
atrasados em suas inserções no
mercado global, tornando-os exportadores de commodities; e em alguns casos criaram pequenos processos de substituição produtivas,
gerando uma acumulação primária,
com surgimentos de uma classe média de comerciantes e prestadores
de serviços, como também, de uma
burguesia nacional. Furtado diz:
“Graças à teoria do subdesenvolvimento, sabemos que a inserção inicial do processo de difusão do progresso tecnológico pelo lado da
demanda de bens finais de consumo
conduz a uma conformação estrutural que bloqueia a passagem do

crescimento ao desenvolvimento”
(FURTAD O, 1992b, p. 47)
O capitalismo subdesenvolvido reproduz a cultura da dependência
econômica, política e cultural, numa
divisão internacional do trabalho.
Para pensar o país, é necessário extrapolar a ideia de subdesenvolvimento e fazer reformas básicas:
educacionais, agrárias em suas estruturas fundiárias, tributárias, até
o planejamento urbano das cidades.
Em seu livros: “Criatividade e Dependência na Civilização Industrial” de 1978 e “Documentos de
Celso Furtado” está a interessante
questão, “Que somos?” – no qual o
autor revela a temática da identidade na cultura relacional econômica-cidadã e esboça o papel da cultura
brasileira barroquizante, como um
hibridismo das ciências sociais e
humanas, e da própria sociedade
brasileira. Ele não está sozinho nessa ideia, isso faz parte de uma leitura da América Latina.
Essa leitura está próxima aos escritores cubanos da santíssima trindade, eles: José Lezama Lima, Guillermo Cabrera-Infante e Alejo
Carpentier, pontos centrais dessa
movimentação expressiva cultural
barroca para a América Latina. O
próprio Lezama Lima olha o barroco como expressão estético-política
mestiça de resistência cultural nos
micros e macros do cotidiano-con-

tinente latino-americano, em resposta ao colonizador, tornando-o
assim, um barroco da miscigenação,
incorporado às coisas, objetos, danças, cantos, oralidades, casas, muros, calçadas, artesanatos...
Essa condição do barroco, num
mesmo movimento, solda os corpos
na cultura e a cultura nos poros,
numa vinculação das periferias, seja
qual for, na amalgama cultural hibridizada, com o objetivo refratário
de enfrentar o chamado “pensamento moderno”, conceito tratante
de uma ruptura urdida em cultura
e forjada no processo da revolução
industrial, transformando a cultura
na passividade do consumidor. No
Brasil, com sua elite do atraso, completamente descolada do povo, incorpora-se o símbolo de referência
negativa, símbolos do atraso e do
retrógrado. Assim, para pensarmos
o desenvolvimento, o crescimento
econômico, a indústria criativa e de
inovação, precisamos, principalmente, de imaginação cultural
como a mais prima matéria bruta
d e c re s c i m e nto e x p ans ivo.
Na sétima tese em “Que somos?”,
Furtado vai usar o termo bovarismo
brasileiro. Mas afinal, o que seria
e s s a i d e i a d o b ov a r i s m o ?
Um termo psicológico que consiste
no indivíduo uma imagem deturpada de si, denunciando o bovarismo
da elite brasileira. Em seguida, a tese
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retrata a classe média e o seu lugar
privilegiado de criação cultural,
juntamente com as incessantes buscas relacionadas à classe média de
identidades distanciadas das raízes
populares. Num país subdesenvolvido, reproduzir o discurso dessa
elite do atraso e seu contexto histórico, na reprodução do discurso da
modernidade dependente ou subdesenvolvida, é se desconectar das
referências populares.
O barroco no Brasil não é somente
uma expressão estética, mas é uma
expressão da própria sociedade na
sua condição barroca. A burguesia
brasileira pensa o país como uma
imagem do atraso, enquanto o mundo nos percebe, e reconhece, a partir da invenção na cultura popular,
como um lugar de efervescência
criativa. Isso, quando não rebaixadas à linguagem antipoética do
marketing, em pinturas publicitárias estereotipadas na homogeneização desses rituais de improviso,
da gastronomia até o designer, num
espécime de exótico-cidade. Em outras palavras, a mercantilização real
da cultura.

Amarelo_Verde
Este trabalho começou em meados 1986 como uma
pauta de ensaio fotográfico que o grupo de fotógrafos da
F4/ Rio encaminhou à direção de “Revista Domingo” do
saudoso Jornal do Brasil. Dirigida pelos competentes e
criativos jornalistas Zuenir Ventura e Artur Xexéo. Continuei fotografando tendo por objeto esta cenografia urbana festiva e efêmera pelas seguintes copas, e gostaria de
fotografar algumas mais.
Os adoradores, batedores de continência para as estrelas
e listas brancas, azuis e vermelhas, se apropriaram de um
algo simbólico que não lhes pertence, como o significado
da combinação das cores amarelo e verde, ou vice versa.
Salomon Cytrynowicz
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1.

A

presente pesquisa tem
como objeto de
análise os aspectos pragmáticos de casos, da medida socioeducativa de Internação, ou seja, as
ações articuladas nas áreas de saúde,
educação, capacitação para o trabalho, cultura, esporte e assistência
social, na execução da medida socioeducativa de internação no estado do Paraná, com ênfase no Centro
de Socioeducação de Maringá (o
qual integra a estrutura organizacional da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Paraná).
Isso porque, de acordo com a
lei3, é dever das entidades de atendimento garantir o acesso dos adolescentes em conflito com a lei a
estes direitos fundamentais.

Trata-se de diagnóstico multidisciplinar que revela preocupante ineficácia dos poderes públicos,
pois nesse ano em que o Estatuto
da Criança e do Adolescente completa 30 (trinta) anos, apesar de
alguns avanços, o que se verifica é
que há muito ainda que se realizar
quanto aos objetivos lá traçados
para que o país possa ter expectativas de futuro que expressem os
objetivos daquela legislação e da
Constituição Federal de 1988.
Para tanto, utilizou-se das
informações contidas no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE – CONANDA);
no Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; no
Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do Paraná; no Relató150

rio de Ações de 2017 do DEASE
(Departamento de Atendimento
Socioeducativo) e Programa De
Atendimento Socioeducativo Do
Estado Do Paraná.
Somado a isto, foram analisados documentos contidos no pro-

Socioeducação de Maringá (CENSE), o qual está em trâmite perante
a Vara da Infância e Juventude de
Maringá.
Dos documentos contidos no
referido procedimento, utilizou-se
a Portaria nº 03/2012 e a Portaria nº
04/2013, ambas expedidas pelo juízo da Vara da Infância e Juventude
de Maringá e o Relatório de Visita
ao CENSE de Maringá, elaborado
pela equipe do CAEx/NATE (Centro de Apoio Técnico à Execução/
Núcleo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Estado do Paraná), datado do dia 28
cedimento registrado sob nº de agosto de 2018.
Ademais, também foram uti0018216-20.2012.8.16.0017, instaurado em 2012 com o objetivo de lizados o Relatório de Visita/Vistointerditar parte das vagas para o ria elaborado pela Defesa Civil Muatendimento dos adolescentes em nicipal de Maringá (datado do dia
cumprimento da medida socioedu- 23 de janeiro de 2019); o Relatório
cativa de Internação no Centro de de Inspeção da Vigilância Sanitária
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(cuja inspeção foi realizada entre os
dias 13 e 25 de fevereiro de 2019); o
Relatório de Intervenção junto ao
CENSE de Maringá, elaborado pela
Defensoria Pública do Estado do
Paraná (datado do dia 27 de março
de 2019).
Por questões metodológicas,
optou-se por incorporar ao próprio
texto as informações relevantes para
que o leitor pudesse acompanhar,
no fluxo da leitura, os dados e conclusões sem a necessidade de anexos
ou de recorrentes notas de rodapé,
o que de certo modo desfavorece o
impacto das mesmas informações e
acaba por gerar desinteresse ou distrações indevidas.
Importa salientar, que não há
qualquer referência a identidades
devido às proteções legais que incidem nesses casos, por motivos óbvios de preservação da dignidade

desses que já se encontram, no mais gramas de internação têm o dever
das vezes, em situações de extrema de oferecer cuidados médicos, psivulnerabilidade.
cológicos, odontológicos e farmacêuticos aos adolescentes. 4
1 ALIMENTAÇÃO, SAÚDE
O conceito de saúde é amplo,
E HIGIENE
tratando-se de um direito social
inerente à própria condição humaA partir desse primeiro item na, em especial à condição do adoos direitos e garantias fundamentais lescente como sujeito em desenvoldos adolescentes em cumprimento vimento:
de medida de internação, serão traA Organização Muntados em confronto com a realidade
dial de Saúde (OMS) define
encontrada como descrita nos relasaúde como “um estado de
tórios que dão o suporte das inforcompleto bem-estar físico,
mações que aqui se vai analisar e
mental e social e não somencriticar.
te ausência de afecções e enA alimentação, a saúde e a hifermidades”. Direito social,
giene integram o rol de direitos a
inerente à condição de cidaserem garantidos a todas as crianças
dania, que deve ser assegurae adolescentes, de modo a efetivar a
do sem distinção de raça, de
Doutrina da Proteção Integral. Esreligião, ideologia política ou
pecificamente em relação à saúde, o
condição socioeconômica, a
art. 94, inc. IX, do ECA, dispõe que
saúde é assim apresentada
as entidades que desenvolvem procomo um valor coletivo, um
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bem de todos. 5

podem causar um intenso impacto
negativo no desenvolvimento dos
adolescentes, principalmente considerando a condição peculiar destes indivíduos9.
Ademais, observou-se que os
atendimentos oferecidos pelo município no âmbito da saúde mental
não são suficientes para atender às
necessidades dos adolescentes:

Para a efetivação do direito à
saúde nos centros de socioeducação
do Paraná, de acordo com o Programa de Atendimento do DEASE, ao
entrar na unidade socioeducativa, o
adolescente passa por uma triagem
inicial, por meio da qual são coletadas informações pessoais e dados
básicos relacionados a seu estado
físico e sua saúde6.
Somam-se a isso as diAlém disso, consta no relatóficuldades descritas pela direrio que, durante o cumprimento da
ção e pela equipe técnica
medida, o adolescente recebe atenquanto ao trabalho da rede de
dimentos médico e odontológico
serviços do município no âmsob demanda, ofertado pela Unidabito da saúde mental dos adode Básica de Saúde, Hospital Munilescentes. Atualmente o CENcipal, Hospital Universitário ou
SE conta com uma vaga
Centro de Atendimento Psicossosemanal para consulta psiquicial (CAPS). No mais, que são reaátrica no CAPSi; quando a
lizadas ações preventivas no âmbito
demanda é maior que a ofer7.
da saúde
ta, a equipe precisa aguardar
Entretanto, o Relatório elaboaté as semanas seguintes para
rado pela equipe do CAEx/NATE
a realização deste atendimenapontou que a estrutura física e as
to. Em casos de crises agudas,
atividades desenvolvidas no interior
o adolescente é levado ao
do CENSE de Maringá prejudicam
atendimento de emergência
a saúde mental dos internos8.
psiquiátrica do hospital geral,
Isso porque os adolescentes
sendo que, em alguns casos, é
permanecem a maior parte do temencaminhado para o hospital
po isolados em seus alojamentos,
psiquiátrico.10
havendo pouca interação com outros adolescentes e com os funcioSomado a isto, registre-se o
nários. Além disso, os espaços des- contido no Relatório de Intervenção
tinados à convivência em grupo se junto ao CENSE de Maringá, elaboencontram em desuso. Estes fatores rado pela Defensoria Pública do
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Estado do Paraná, no que diz respeito aos serviços de saúde disponibilizados, em que se constataram
demoras e omissões:
Serviço de Saúde: os
adolescentes se queixaram
sobre a necessidade de pedir
várias vezes para os agentes
até que o enfermeiro responsável compareça para verificar
a situação de saúde deles.
Queixaram-se, ainda, sobre
medicamentos ineficazes para
sanar dores, e sobre a troca de
remédios. Adolescentes que
usam medicamento de uso
contínuo e diário, recebem o
remédio dia sim dia não, alternando com um outro remédio de aspecto similar mas
ineficaz em seu efeito […]11
.
Não é demais lembrar que
não se trata de mera faculdade dos
agentes públicos quanto aos direitos
fundamentais dos adolescentes, senão que é dever das unidades socioeducativas o fornecimento de alimentação de qualidade, de vestuário
apropriado para a idade dos adolescentes, de produtos de higiene pessoal, assim como instalações físicas
em condições adequadas de habitação e higiene, com fulcro no art. 94,
inc. VII e VIII, do ECA12 :

É necessário, ainda, que
os programas de atendimento
se organizem de forma a garantir alimentação de qualidade e em quantidade suficientes; vestuário para todos
que necessitarem em quantidade e correspondente às variações climáticas, de higiene
pessoal em quantidade suficiente (medidas privativas de
liberdade); acesso à documentação necessária ao exercício da sua cidadania e documentação escolar
reconhecida pelo sistema público de ensino, bem como a
inserção de adolescentes ameaçados em sua vida e em sua
integridade física, em programas especiais de proteção.13
O direito à alimentação também está previsto no art. 227 da CF,
tratando-se de direito fundamental
que, assim como outros direitos e
garantias relativos à medida socioeducativa de internação, influencia,
de forma direta, a saúde dos adolescentes em conflito com a lei. No que
diz respeito às normativas de alimentação, o Relatório de Ações do
DEASE destacou:
Em março foi entregue
durante a reunião de Diretores, realizada em Curitiba, o
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tarde e janta. 14

Manual para Recebimento e
Distribuição de Refeições nas
Unidades Socioeducativas. O
referido manual apresenta as
regras para avaliação da qualidade e da solicitação dos
quantitativos das refeições
servidas aos adolescentes e
servidores nas Unidades Socioeducativas.
Em maio, foi realizada
uma Web Conferência entre
a nutricionista da SEJU e os
servidores diretamente envolvidos nos trâmites relacionados a alimentação nas Unidades Socioeducativas. O tema
da Web foi o reforço dos itens
da Resolução 071/2016, relativos a fiscalização da quali-

dade das refeições.
Além disto, ocorreu a
reformulação do Termo de
Referência Nutricional para a
realização de licitação para o
fornecimento de refeições
transportadas a 15 (quinze)
Unidades Socioeducativas. As
alterações contemplaram a
inclusão da possibilidade de
preparo das bebidas e recheio
de pães nas Unidades [...].
De janeiro a junho do
corrente ano, foram fornecidas aproximadamente 26 mil
refeições aos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa, englobando café
da manhã, almoço, lanche da

Nada obstante as ações abordadas pelo relatório, que teriam
como objetivo a garantia da qualidade das refeições servidas no interior das unidades socioeducativas do Paraná, registram-se que
irregularidades relacionadas à alimentação no interior do CENSE de
Maringá foram constatadas.
As irregularidades na prestação de tal serviço, inclusive, foram
evidenciadas na matéria intitulada
“Conselho Tutelar Denuncia Irregularidades na Alimentação no
CENSE”, publicada no dia 24 de
setembro de 2018 pelo site GMC
Online:
O Conselho Tutelar de
Maringá denunciou irregularidades na alimentação dos
jovens do Centro de Socioeducação (Cense) da cidade. A
empresa que fornece as refeições não estaria cumprindo as
exigências do contrato, diz
Carlos Schelbauer, do Sindicato dos Servidores da Socioeducação do Paraná (Sindsec).
O contrato da empresa
Sabor e Arte com a Secretaria
de Justiça do Paraná foi firmado em novembro do ano
passado. O valor é de R$ 957
mil e o contrato é válido por
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um ano. A empresa fornece
quatro refeições ao dia para
70 internos do Cense. Há
tempos, o sindicato dos servidores do Cense vem denunciando as irregularidades,
mas só agora a denúncia está
sendo feita pelo Conselho Tutelar. 15
Nesse mesmo sentido, o Relatório elaborado pela equipe da
Defensoria Pública do Estado do
Paraná destacou as reclamações dos
adolescentes em cumprimento da
medida socioeducativa de internação relativas à má qualidade das
refeições oferecidas no CENSE de
Maringá:
Alimentação: na totalidade dos grupos o assunto foi
recorrente e as queixas unânimes sobre a má qualidade
da alimentação fornecida no
almoço e no jantar. Os adolescentes mencionaram: feijão
azedo, carne crua e em quantidade insuficiente, refeições
sem carne, as vezes substituída por ovo cozido (com mau
cheiro), e, em dois grupos,
queixaram-se da má higiene
da salada, devido à presença
de insetos. Um dos adolescentes acrescentou que, por vezes, quando a marmita se en-

contra imprópria para o
consumo, eles permanecem
com fome até a próxima refeição. 16

ressaltaram que estas rasgam
com facilidade por já estarem
velhas e com tecido apodrecido. Destacaram ainda que a
troca é insuficiente, já ocorrendo de permanecerem 1
semana com a mesma bermuda e camiseta, e 05 dias com
a mesma cueca. Segundo os
adolescentes a roupa de cama
também é trocada esporadicamente. Acrescentaram que
se as roupas rasgam devido à
má qualidade o adolescente
ainda responde pelo ocorrido
em conselhos disciplinares.18

Já no que diz respeito à higiene, o art. 124 do ECA prevê que são
direitos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
de internação, dentre outros, o acesso aos objetos necessários à higiene
e asseio pessoal e habitar alojamentos em condições adequadas de higiene e salubridade.17
Ainda de acordo com o Relatório elaborado pela equipe da Defensoria Pública do Estado do Paraná, também foram detectadas
Por fim, importante salientar
reclamações referentes à higiene no que o art. 94, inc. IV, do ECA, disinterior do CENSE de Maringá:
põe que as entidades que desenvolvem programas de internação deHigiene: devido às altas vem preservar a identidade e
temperaturas os adolescentes oferecer ambiente de respeito e digmanifestaram interesse em nidade ao adolescente.19
tomar mais banhos por dia,
Porém, o Relatório elaborado
visto que estes só são permi- pela equipe do CAEx/NATE constidos com autorização do tatou contradições nas informações
agente e por no máximo 03 relacionadas à obrigatoriedade ou
minutos. Explicaram que al- não dos adolescentes que ingressam
guns agentes permitem que no CENSE de Maringá serem subtomem um segundo banho, metidos ao corte de cabelo padrão,
mas fica a critério de cada situação esta que violaria o dever da
equipe.
entidade de preservar a identidade
dos adolescentes em conflito com a
Vestimentas: foram vá- lei:
rias queixas relativas às rouQuanto à individualipas oferecidas pela unidade,
dade dos adolescentes, a in156

2 EDUCAÇÃO E PROFIS- dispondo que toda criança e adolesSIONALIZAÇÃO
cente tem direito subjetivo à educação, sendo dever do Estado oferecêO direito à educação para to- -la de forma gratuita e adequada às
dos os cidadãos está previsto no art. particularidades de cada um.21
227 e no art. 6º da CF, no rol dos
O direito de receber escolaridireitos sociais, podendo a educa- zação e profissionalização também
ção ser definida como um direito de está disposto no rol de direitos dos
todos e dever do Estado e da famí- adolescentes privados de liberdade,
lia, cujo objetivo é o desenvolvi- previsto no art. 124, inc. XI, do
mento pessoal e qualificação para o ECA. Outrossim, destaca-se que,
trabalho dos indivíduos, sendo ne- consoante previsto no art. 94, inc.
cessário o incentivo de toda a socie- X, do ECA, é dever da unidade sodade para a efetivação deste direito. cioeducativa oferecer escolarização
Nesse mesmo sentido, o ECA e profissionalização.22
prevê este direito no Capítulo IV,
Haja vista que a principal di-

formação cedida pela direção
e por outros funcionários da
unidade foi contraditória,
sendo que a direção informou
não ser obrigatório corte de
cabelo padrão durante a permanência no CENSE e, posteriormente, obteve-se a informação de que os
sentenciados, após saída da
internação provisória, passam
por um procedimento de “higienização” (sic) que engloba
obrigatoriamente o corte de
cabelo e, em alguns casos,
também a retirada de pelos
do corpo.20
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ferença entre as penas aplicadas aos
adultos e as medidas socioeducativas é o caráter pedagógico destas, o
oferecimento de educação básica é
peça fundamental para que seja efetivada socioeducação dos adolescentes privados de liberdade.23
Por oportuno, no que diz respeito à escolarização e profissionalização dos adolescentes que ingressam nos centros de socioeducação
do Paraná, o Programa de Atendimento Socioeducativo do Estado do
Paraná dispõe:
Através do Sistema In-

formatizado de Medidas Socioeducativas – SMS, é possível traçar um perfil do
adolescente atendido nas unidades de internação do Estado do Paraná. Constatamos
que grande parte dos adolescentes que chegam até os
CENSE’s têm entre 16 e 17
anos de idade, são em sua
maior parte do sexo masculino, estavam evadidos da escola e possuem uma grande
defasagem idade/série escolar,
não estavam trabalhando ou
possuíam experiência laboral
anterior.
A média de escolarização dos adolescentes que estão cumprindo Medida Socioeducativa de Internação e
Internação Provisória não
ultrapassa os seis anos de ensino formal, sendo grande o
número de adolescentes que
estão evadidos da escola há
mais de dois anos quando de
sua apreensão. Quando indagados sobre os motivos que o
levaram a abandonar a escola,
muitos atribuem a inúmeras
reprovações, vergonha por
estar em defasagem de idade/
série em relação aos demais
colegas de classe, não entenderem onde aplicar os conhecimentos aprendidos na esco-

la, não reconhecer
escolarização como fator preponderante para emancipação como cidadão e por sent irem-s e rej eit ados ou
discriminados no ambiente
escolar.
Observa-se também
que a maioria destes adolescentes nunca tiveram oportunidade de profissionalização,
sem perspectivas de trabalho
digno e total desconhecimento sobre cursos ou meios de
profissionalização. Quando já
exerceram alguma atividade
laboral, geralmente são atividades consideradas como
sub-empregos e, em grande
parte, explorados em sua mão
de obra. Outro dado relevante é o escasso acesso a recursos tecnológicos e meios digitais, assim como a dificuldade
ou total desconhecimento de
conceitos básicos de informática, primordial na atualidade
para a realização de atividades rotineiras, especialmente
no âmbito profissional.24
Dando continuidade, em relação à efetivação deste direito fundamental durante o cumprimento
da medida socioeducativa de Internação, o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do
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Paraná prevê o fornecimento de
escolarização nos Centros de Socioeducação do Estado por meio do
PROEDUSE (Programa de Educação nas Unidades Socioeducativas):
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a modalidade de ensino
trabalhada nos Centros de Socioeducação do Paraná. A EJA no sistema Socioeducativo do estado ocorre por meio do Programa de
Educação nas Unidades Socioeducativas (Proeduse), o qual visa proporcionar a Educação Básica aos(às)
adolescentes que estão cumprindo
medida socioeducativa de internamento.
A escolarização na Socioeducação está vinculada ao Departamento de Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (Deja/Seed-PR) em parceria com o Departamento de Atendimento Socioeducativo (Dease/Seju).25
O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo elenca algumas dificuldades relacionadas à
qualificação do atendimento oferecido aos adolescentes, como a formação continuada dos profissionais
que atuam no PROEDUSE, suprimento de profissionais e a inserção
dos adolescentes nas modalidades
de ensino regular após o término da
medida socioeducativa de Internação.26

Por oportuno, denota-se que
a Educação de Jovens Adultos (EJA)
é oferecida em três etapas: a Fase I,
correspondente ao 1ª ano ao 5º ano
do Ensino Fundamental; a Fase II,
equivalente ao 6º ano ao 9º ano do
Ensino Fundamental e o Ensino
Médio.27
De acordo com o Relatório de
Ações do DEASE, em 2017, no
CENSE de Maringá, haviam 2 adolescentes matriculados na Fase I do
EJA, 26 adolescentes matriculados
na Fase II e nenhum adolescente
matriculado no Ensino Médio.
Além disso, tem-se que o CENSE de
Maringá é uma unidade credenciada para a realização dos Exames
Estaduais de Educação de Jovens
Adultos, que tem como objetivo
pleitear o certificado de conclusão
dos Ensinos Fundamental e Médio
28
.
Ademais, consta no referido
relatório que, em 2017, 4 adolescentes se inscreveram para a realização
do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) no CENSE de Maringá.
Em relação ao ENCCEJA29, tem-se
que, em 2017, 44 se inscreveram
para sua realização na referida unidade.30
O Programa de Atendimento
Socioeducativo do Estado do Paraná pontua que a abordagem pedagógica deve ser flexível e acessível,

na medida em que a
maioria dos adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de
internação possui uma
grande defasagem escolar:
A Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na
socioeducação
deve constituir-se
de uma estrutura
flexível, pois há
um tempo diferenciado de
aprendizagem e
não um tempo
único para todos
os adolescentes.
A proposta para a
organização metodológica das
ações pedagógicas deve considerar o perfil do
adolescente, geralmente marcado por um histórico de defasagem e de abandono escolar. A organização das
atividades escolares em sala
de aula é feita respeitando-se
a distribuição dos adolescentes por casa ou por alojamento, sendo agrupados nas casas
em número de dez, e reagru159

pados em sala de aula em número de cinco a dez alunos
por sala preferencialmente.
A maioria dos adolescentes, ao chegar à unidade,
encontra-se evadido do sistema de ensino e com significativa defasagem de série/idade
e de conteúdos. A defasagem
se torna evidente em conhe-

cimentos básicos que envolvem conceitos básicos de Mat e m át i c a e d e L í ng u a
Portuguesa, essenciais para o
êxito nas demais disciplinas.
Assim sendo, prioritariamente a proposta pedagógica no
período de ingresso deve favorecer o acesso a um resgate
e revisão de conteúdos essenciais nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática. O
desenvolvimento da linguagem, não só da falada, mas da
leitura e da escrita, aliada ao
desenvolvimento do raciocínio lógico, constituindo-se
base para todo o processo
educativo a ser desenvolvido
pelo adolescente tanto dentro
como fora da unidade.31
No Relatório elaborado pela
equipe do CAEx/NATE, referente à
visita ao CENSE de Maringá, em
relação à formação dos profissionais
que atuam no PROEDUSE, registrou-se, in verbis:
Cabe informar que os
professores, professor pedagogo e administrativos do
PROEDUSE, são vinculados
à SEED (Secretaria de Estado
da Educação), recebem formação por esta Secretaria
para desenvolver o trabalho
pedagógico nas escolas Esta-

duais. Portanto, quando ingressam no CENSE, apesar de
desenvolver o trabalho pedagógico, se deparam com um
local totalmente diferente da
escola e permanecem sem o
direcionamento preciso, pois
não há capacitação por parte
da SEJU (Secretaria de Justiça) aos professores.32
No que diz respeito aos profissionais que atuam na área da educação, consta no Relatório que a
unidade possui professores de matemática e língua portuguesa, que
cumprem uma carga horária de 60
horas, professores de arte, educação
física, ciências, geografia e história,
os quais possuem uma carga horária
de 40 horas e professores de língua
inglesa e da 1ª fase do Ensino Fundamental, os quais cumprem a carga horária de 20 horas semanais.33
O relatório pontuou que,
além da educação formal, o PROEDUSE organiza eventos em datas
comemorativas e realiza reuniões
com os pais dos adolescentes para
informar sobre o aproveitamento
escolar destes. O relatório frisou que
a pedagoga informou que estes
eventos aconteciam com uma frequência maior antes, porém, no
momento, não há recursos para estas atividades.34
Salientou-se, também, que,
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para além da educação formal, são
necessários diálogos e discussões
relacionados à convivência destes
adolescentes no interior do CENSE
e na sociedade. Entretanto, pontuou-se, também, que as salas de
aula não possuem características de
um local pedagógico, não havendo
atividades ou trabalhos dos adolescentes no interior dessas salas.35
Já no que diz respeito à qualificação profissional básica, o Plano
Estadual de Atendimento Socioeducativo indica a parceria existente
entre o Governo do Estado do Paraná e o SENAI, por meio da adesão
ao PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego), o que possibilitou o oferecimento de cursos de qualificação
profissional no interior das unidades.36
O Relatório de Ações do DEASE estabelece que os cursos de
qualificação são ofertados pela Empresa CTT – Treinamento e Desenvolvimento Pessoal, sendo que tais
cursos visam à inserção dos adolescentes no mercado de trabalho para
que possam traçar novo plano de
vida. Ao todo, são ofertados 23 cursos no Paraná37:
Na edição atual, estão
sendo ofertadas 23 opções de
cursos, dentre eles: Almoxarife, Arquivador, Auxiliar Administrativo com Ênfase em

Informática, Auxiliar de Cabeleireiro, Chapeiro, Colocação de Gesso, Colocação de
Pisos e Azulejos, Conserto de
Eletrodomésticos, Corte e
Costura, Customização de
Roupas e Acessórios, Garçom, Hidráulica, Informática
Básica com Open Office e
Windows, Jardinagem, Manicure e Pedicure, Manutenção
e Montagem de Microcomputadores, Maquiador, Panificação, Pequenos Reparos, Pintura de Faixas e Cartazes,
Recepção e Atendimento,
Recepcionista de Hotéis, Texturização e Pintura Decorativa.38
O Programa de Atendimento
do Estado do Paraná destaca que a
matrícula do adolescente em cursos
profissionalizantes pode ser feita em
consonância com os objetivos declarados por ele durante o Estudo
de Caso:
A participação do adolescente em cursos profissionalizantes poderá ocorrer a
partir do momento em que o
mesmo recebe a Medida de
Internação. Desde sua entrada no CENSE, através dos
atendimentos multidisciplinares realizados e Estudo de
Caso, os quais dão base à ela-

boração do Plano Individual
de Atendimento – PIA, o adolescente expõe quais são suas
perspectivas em relação à
profissionalização e quais cursos gostaria de realizar. Definida suas intenções e aptidões, o Setor Pedagógico
avalia a possibilidade de ingresso nos cursos disponíveis
e, desde que haja a oportunidade e vaga, é realizada a matrícula do adolescente no curso pretendido. A certificação
do adolescente é feita pela
instituição parceira, sendo
que os alunos que não cumprem a carga horária mínima
exigida recebem apenas atestado de participação. 39
No CENSE de Maringá, em
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2017, foram formadas 20 turmas
para a realização de tais cursos, de
acordo com o Relatório de Ações do
DEASE.40
No relatório elaborado pelo
CAEx/NATE, verificou-se que o
CENSE de Maringá oferece os cursos de panificação, chapeiro, auxiliar administrativo, colocação de
pisos e azulejos, almoxarife e texturização, havendo 8 turmas com 5
adolescentes, sendo que os cursos
possuem carga horária de 60h.41
Entretanto, avaliou-se a necessidade de maiores investimentos
em qualificação profissional básica,
com o oferecimento de cursos com
carga horária maior, em parceria
com o SENAI, SENAC porque estes
poderão fornecer subsídio para um
emprego após o cumprimento da
medida socioeducativa de interna-

ção. 42

o acesso dos adolescentes privados
de liberdade a atividades esportivas
3 ESPORTE, LAZER, CUL- culturais e de lazer não deve ser
TURA E RELIGIÃO
considerado um luxo, mas sim a
efetivação de direitos fundamentais.
A Constituição Federal prevê 47
que todos tem direito ao esporte, ao
Posto isto, no âmbito do Eslazer e à cultura, sendo dever do tado do Paraná, o Plano Estadual de
Estado assegurar o pleno exercício Atendimento Socioeducativo expõe
desses direitos 43. Além disso, o art. sobre a tentativa de implementação
215 prevê que “o Estado deve garan- do Projeto Culturação, em colabotir a todos o pleno exercício dos ração com a SEEC, o qual teria
direitos culturais e acesso às fontes como objetivo o fornecimento de
da cultura nacional e apoiará e in- oficinas culturais e artísticas nos
centivará a valorização e a difusão centros de socioeducação, porém,
das manifestações culturais.”44
tal implementação não foi bem-suEspecificamente no art. 124 cedida.48
do ECA, o qual traz um rol de diDessa forma, em relação à
reitos a serem observados durante cultura e ao esporte, o Plano Estao cumprimento da medida socioe- dual de Atendimento Socioeducatiducativa de internação, está previs- vo explana sobre a dificuldade de
to o direito de realizar atividades estabelecimento de parcerias com
culturais, esportivas e de lazer.45
as secretarias municipais e federaOutrossim, o art. 94, inc. XI e ções esportivas, sendo que, caso
XII, do ECA, dispõe que as unida- houvesse esta ação articulada, podes que executam a medida socioe- deriam ser elaboradas mais atividaducativa de internação devem pro- des esportivas, artísticas e culturais
piciar at ividades c u lturais, 49.
esportivas e de lazer, bem como
Em 2016, de acordo com o
propiciar assistência religiosa àque- Relatório de Ações do DEASE, surles que desejarem, de acordo com giu o Projeto Arte e Ação, o qual
as suas crenças pessoais. 46
perdurou por 12 meses e teve como
Ressalta-se que estes direitos objetivo implementar atividades e
também estão previstos no art. 227 oficinas culturais, esportivas e de
da CF, o qual estabelece a Doutrina lazer nos Centros de Socioeducação
da Proteção Integral. Assim, por se de todo o estado50.
tratarem de direitos constitucionais,
Além disso, destacou-se o
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projeto Karatê no CENSE, o qual,
no período de fevereiro de 2016 a
fevereiro de 2017, foi executado pela
Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social (ADDES). Os instrutores do projeto
Karatê no CENSE eram filiados à
Federação Paranaense de Karatê
Tradicional: 51
O projeto tem como
principal objetivo “contribuir
para um processo de construção e reconstrução de projetos de vida, estimular a redução da exposição do
adolescente em situação de
risco social, proporcionando
o contato com a prática esportiva e cultural, através de
ações socioeducativas, garantindo à integração social e a
defesa dos direitos a cidadania, além de contribuir para a
reinserção na sociedade.”
O projeto proporciona uma
atividade de desenvolvimento físico,
mas principalmente o acesso a uma
filosofia de vida com valores fortes
e expressões de limites e disciplina,
para contribuir na formação de suas
personalidades.52
Haja vista os resultados positivos deste projeto, foram tomadas
providências para a realização de
um procedimento licitatório para
que as atividades de Karatê tivessem

continuidade53 . O Relatório também menciona a realização do 3º
Festival Regional de Karatê no
CENSE, o qual, inclusive, teve como
vencedores adolescentes do CENSE
de Maringá:
Ocorreu em janeiro no
Centro de Socioeducação
Londrina II o 3º Festival Regional de Karatê no CENSE.
A competição, fruto do Projeto Karatê no CENSE praticado em todas as unidades
socioeducativas do Estado,
contou com a inscrição de até
três adolescentes por unidade
para a participação do torneio. O festival reuniu adolescentes de Maringá, Paranavaí,
Campo Mourão, Casa de Semiliberdade de Londrina e da
própria unidade que sediou o
evento. Ao fim do festival, os
adolescentes do Centro de
Socioeducação de Maringá
foram os vencedores.54

ocorrem diariamente. Ademais, que
já foi ofertado o Projeto Arte e Ação
na referida unidade socioeducativa55.
Além disso, denotou-se que
as atividades religiosas que ocorrem
no CENSE Maringá são desenvolvidas pela Igreja Católica, Adventista, Testemunha de Jeová e Bola de
Neve, sendo que o relatório sugeriu
que tais atividades fossem realizadas
no interior das salas de aula, haja
vista a pluralidade do público atendido.56
Entretanto, insta registrar o
contido no item 6 do relatório de
intervenção junto ao CENSE de
Maringá, elaborado pela Defensoria
Pública do Estado do Paraná, em
relação às atividades desenvolvidas
no interior da unidade:
Escassez de Atividades:
Os adolescentes solicitaram a
ampliação das atividades de-

No que diz respeito às atividades esportivas, culturais e de lazer
oferecidas no interior do CENSE de
Maringá, o relatório elaborado pelo
CAEx/NATE destacou a atuação de
voluntários, que oferecem oficinas
de hip-hop e aulas quinzenais de
boxe, o Projeto Karatê no CENSE,
bem como atividades de futebol
com os agentes socioeducativos, que
163

senvolvidas, ressaltaram que
ficam por vários dias sem sair
dos alojamentos. Os únicos
momentos que mencionaram
sair dos alojamentos são: para
ir à escola (em janeiro estavam de férias), atendimento
técnico ou curso. Em relação
aos banhos de sol verbalizaram que estes eram recentes,
sendo permitido que ficassem
no campo por 20 minutos na
última semana. Requereram
ainda que fossem autorizados
a desenvolver atividades dentro dos alojamentos para
compor o tempo ocioso, sugeriram a produção de pulseiras artesanais ou outra atividade. Os participantes
comunicaram que não é permitido escrever cartas no alojamento para qualquer órgão
externo ou para os técnicos

de referência dos adolescen- construído de acordo com o referites, como foi sugerido pela do plano59.
Defensoria em sua última viIsso porque o suporte familiar
sita.
durante o cumprimento da medida
socioeducativa de internação pas4 ASSISTÊNCIA SOCIAL E sou a ser considerado peça fundaCONVIVÊNCIA FAMILIAR
mental para ressocialização dos
adolescentes em conflito com a lei.
A Lei do SINASE, no art. 35, 60
inc. IX, estabelece o fortalecimento
Por esse motivo, o PNCFC
dos vínculos familiares e comunitá- dispõe sobre a necessidade de sua
rios no processo socioeducativo atuação conjunta com o SINASE, de
como sendo um dos princípios que modo a efetivar o direito ao convídevem reger a execução das medi- vio familiar:
das socioeducativas57.
Nesse mesmo sentido, o art.
Do ponto de vista do
100, caput, do ECA, que também se
direito à convivência familiar
aplica às medidas socioeducativas,
e comunitária, as medidas soconsoante o art. 113 do mesmo Escioeducativas restritivas da
tatuto, dispõe que, na aplicação das
liberdade impõem, obviamedidas, devem ser levadas em
mente, limites à convivência
conta as necessidades pedagógicas,
cotidiana dos adolescentes
sendo preferível aquelas que visem
com suas famílias e comuniao fortalecimento do vínculo famidades, o que não significa ex58
liar.
cluir a família do processo
Além disso, ressalta-se a criapedagógico empreendido peção do Plano Nacional de Promolos adolescentes. A participação, Proteção e Defesa do Direito de
ção ativa da família e da coCriança e Adolescentes à Convivênmunidade na experiência
cia Familiar e Comunitária (PNCsocioeducativa é, inclusive,
FC), que teve como um de seus obuma das diretrizes pedagógijetivos o fim da cultura da
cas do Sistema Nacional de
institucionalização, que estava forAtendimento Socioeducativo
temente arraigada aos procedimen(SINASE), aprovado pelo
tos que tinham como objetivo a
CONANDA em junho de
responsabilização dos adolescentes,
2006. Segundo o próprio texmotivo pelo qual o SINASE foi
to do SINASE, “...as práticas
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sociais devem oferecer condições reais, por meio de ações
e atividades programáticas à
participação ativa e qualitativa da família no processo socioeducativo, possibilitando o
fortalecimento dos vínculos e
a inclusão dos adolescentes
no ambiente familiar e comunitário. As ações e atividades
devem ser programadas a
partir da realidade familiar e
comunitária dos adolescentes
para que em conjunto – programa de atendimento, adolescentes e familiares – possam encontrar respostas e
soluções mais aproximadas de
suas reais necessidades.”61
Assim, o Programa de Atendimento Socioeducativo do Estado
do Paraná ressalta a necessidade de
a equipe técnica do CENSE incentivar o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários dos adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de internação:
Desta forma, a medida socioeducativa de internação deve possibilitar o contato e (re)integração do
adolescente com a família e o meio
social externo ao qual está vinculado de maneira construtiva, visando
o fortalecimento dos laços afetivos
e de responsabilidade social. Para
tanto, as ações desenvolvidas pelo

CENSE devem estar voltadas ao
acompanhamento das famílias, por
meio de intervenções, orientações e
encaminhamentos necessários ao
acesso das políticas públicas disponíveis na comunidade.
Seguindo esta vertente,
o CENSE realiza o cadastramento de familiares para a
realização das visitas, orientando quanto aos procedimentos adotados pela unidade, normas, direitos e deveres
dos adolescentes e familiares.
Também é realizada visita domiciliar às famílias para obter
conhecimento quanto à realidade do adolescente, as supostas motivações para prática do ato infracional, os
vínculos familiares, conflitos,
etc.
Sempre que necessário,
a equipe multidisciplinar promove reunião familiar com o
adolescente, visando o fortalecimento de vínculos, dirimir conflitos, oportunizar a
reaproximação e/ou convivência entre os integrantes.
Sob esta mesma ótica, podem
ser realizadas visitas do adolescente à casa da família, desde que haja a anuência do
Poder Judiciário e liberação
do adolescente para atividades externas pela equipe téc-

nica.62
O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do
Paraná, no campo da Assistência
Social, menciona a existência do
Programa de Atenção às Famílias
dos Adolescentes Internados por
Medidas Socioeducativas (AFAI)63.
Este programa consiste em
atendimentos intersetoriais às famílias dos socioeducandos, visando
sanar situações de vulnerabilidade
e auxiliar o retorno do adolescente
ao convívio familiar, por meio de
uma articulação entre o CENSE e o
CREAS do município de origem do
adolescente.64
Além disso, o Plano Estadual
de Atendimento Socioeducativo relatou a existência de outras formas
de trabalho articulado entre as unidades socioeducativas e o CREAS,
destacando-se a realização de reuniões para a confecção do Estudo
de Caso e do PIA dos adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa de internação no município em que residem.65
Nada obstante a criação do
programa AFAI, no que diz respeito à sua implementação no CENSE
Maringá, o Relatório do CAEX pontuou:
A coordenadora do
CRSE relatou contar com
uma equipe reduzida e sobre165

carregada no serviço e que
não ha equipe específica para
o AFAI atuando em âmbito
municipal, não sendo realizada busca ativa e nem atendimentos sistemáticos às famíl i a s d o s a d o l e s c e nt e s
internados. Contudo, afirmou
que a equipe do CRSE acaba
sendo referência para algumas dessas famílias que já a
conhecem e buscam espontaneamente orientações e atendimentos no serviço, de
modo que estas são atendidas
pontualmente, conforme demanda apresentada. Disse
que, incluindo as famílias dos
egressos que estão cumprindo
medida socioeducativa em
meio aberto via CRSE, aproximadamente 100 famílias
que seriam público do AFAI
(se ele estivesse sendo de fato
executado) acabariam sendo
“atendidas” no CRSE.
Foi mencionado que s
instrumentais característicos
da modalidade AFAI (como
plano de trabalho intersetorial), plano de ação familiar e
termo de compromisso e não
adesão das famílias) não são
utilizados em âmbito municipal. 66

E ainda:

equipe do CENSE até os municípios
nos quais as famílias de adolescentes residem, bem como a suspensão
no fornecimento de passagens para
os familiares dos adolescentes internados virem até Maringá durante os
primeiros meses do ano.69
Nos demais meses, há a disponibilização mensal, por parte do
estado, de passagens para apenas
um membro da família de cada adolescentes, em que pese o direito à
visitação familiar seja semanal, nos
termos do art. 124, inc. VII, do
ECA. No mais, denotou-se que o
CENSE não oferece passes de transportes coletivos para as famílias que
residem na região metropolitana de
Maringá.70
Ressaltou-se que muitos familiares deixam de visitar os adolescentes internados devidos aos
constrangimentos causados pela
revista íntima.71 Consigna-se que, de
acordo com o art. 2 da Resolução nº
5, de 28 de agosto de 2014, são vedadas quaisquer formas de revista
vexatórias, desumana ou degradante, devendo a revista ocorrer preferencialmente por meio de equipamentos eletrônicos.72

Em resumo, identificou-se nos contatos efetivados que, apesar da adesão
formal ao AFAI, o município
de Maringá não conta com
equipe específica de referência para o acompanhamento
das famílias de adolescentes
internados e egressos (até
dois anos), sendo que, de forma não sistemática, algumas
dessas famílias recebem atendimentos por parte das equipes do CRSE e CREAS/PAEFI. 67
Depreende-se, portanto, que
não houve a efetiva implementação
do programa AFAI em Maringá.
Informou-se no relatório que,
durante a entrevista, duas assistentes sociais da unidade relataram que
as interações com as famílias dos
adolescentes ocorrem por meio de
visitas domiciliares, círculos de Justiça Restaurativa, articulações com
as equipes do CREAS e/ou AFAI
(nos municípios onde houve a implementação) e reuniões gerais com
os familiares, porém, até a data do
relatório (28 de agosto de 2018),
apenas havia sido realizada uma
5 INFRAESTRUTURA E REreunião geral no ano todo68.
CURSOS HUMANOS
Em relação às visitas, relatou-se sobre a suspensão de recursos
O Sistema Nacional de Atenpara o custeio do deslocamento da dimento Socioeducativo estabelece
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regras e princípios que devem reger
a execução das medidas socioeducativas previstas no ECA, visando à
ressocialização do adolescente em
conflito com a lei. No que diz respeito ao quadro de funcionários das
unidades socioeducativas que executam a internação, dispõe:
Para atender até quarenta adolescentes na medida
socioeducativa de internação
a equipe mínima deve ser
composta por:
• 01 diretor
• 01 coordenador técnico
• 02 assistentes sociais
• 02 psicólogos
• 01 pedagogo
• 01 advogado (defesa
técnica)
• Demais profissionais
necessários para o desenvolvimento de saúde, escolariza-

ção, esporte, cultura, lazer,
profissionalização e administração
• Socioeducadores.73
Especificamente em relação
aos socioeducadores, estabelece
que:
A relação numérica de
socioeducadores deverá considerar a dinâmica institucional e os diferentes eventos
internos, entre eles férias, licenças e afastamento de socioeducadores, encaminhamentos de adolescentes para
atendimentos técnicos dentro
e fora dos programas socioeducativos, visitas de familiares, audiências, encaminhamentos para atendimento de
saúde dentro e fora dos programas, atividades externas
dos adolescentes.

A relação numérica de
um socioeducador para cada
dois ou três adolescentes ou
de um socioeducador para
cada cinco adolescentes dependerá do perfil e das necessidades pedagógicas destes;
A relação numérica de
um socioeducador para cada
adolescente ocorrerá em situações de custódia hospitalar
que exige o acompanhamento
permanente (24 horas);
A relação numérica de
dois socioeducadores para
cada adolescente ocorrerá
quando a situação envolver
alto risco de fuga, de auto-agressão ou agressão a outros;
A relação numérica de
um socioeducador para cada
dois adolescentes ocorrerá
nas situações de atendimento
especial. Neste caso, muitas
vezes devido ao quadro de
comprometimento de ordem
emocional ou mental, associado ao risco de sui cídio, é
necessário que se assegure
vigília constante.74
Esclarece-se que, inicialmente, o CENSE de Maringá possuía
como limite máximo o atendimento de 86 adolescentes, porém, em
2012, por conta da desproporção
entre o número de socioeducado167

res e de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de
internação, foi expedida a Portaria
nº 03/2012, a qual estabeleceu como
limite máximo o atendimento de 40
adolescentes no interior do CENSE
de Maringá.75
Posteriormente, a Portaria
supracitada foi modificada pela Portaria 04/2013, a qual aumentou para
70 o limite de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa
de internação no interior do CENSE, até que houvesse a regularização
dos recursos humanos, sendo que
esta interdição parcial continua em
vigência.76
Em junho de 2019, o Conselho Tutelar se manifestou pela interdição parcial do CENSE, limitando
a capacidade máxima de atendimento a 40 adolescentes, bem como
pela contratação de novos funcionários.77
De acordo com o pedido do
Conselho Tutelar, há um deficit no
quadro de funcionários que trabalham no CENSE de Maringá, na
medida em que a unidade conta
com 67 agentes socioeducativos,
porém, o número ideal previsto pelo
estado é de 82 agentes socioeducativos e, pelo sindicato, é de 110
agentes socioeducativos, sendo que
tal defasagem tem o condão de prejudicar o serviço prestado.78
Sobre o pedido de interdição

formulado pelo Conselho Tutelar, a
matéria intitulada “Conselho Tutelar pede a interdição parcial e transferências”, publicada no dia 27 de
junho de 2019, dispõe: “[a] assessoria de imprensa da Secretaria de
Justiça, Família e Trabalho informou em nota que “O Departamento de Atendimento Socioeducativo
acompanha todos os trâmites envolvendo o atendimento ao adolescente”.
Percebe-se, dessa forma, a necessidade de contratação de mais
profissionais e agentes socioeducativos para atuarem no CENSE de
Maringá. Entretanto, somente a
contratação destes funcionários não
é suficiente para que as atividades
socioeducativas sejam desenvolvidas de forma plena, motivo pelo
qual o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, denota a
importância de as unidades socioeducativas terem funcionários qualificados e aptos ao exercício de suas
funções.79
Sem prejuízo, o Plano também ressalta que, mesmo após a
contratação, a capacitação desses
funcionários deve ser continuada e
direcionada ao trabalho executado
no interior dos centros de socioeducação80. Em relação à capacitação
dos agentes do CENSE de Maringá,
registra-se:
Segundo a direção, a

equipe de agentes socioeducativos e técnicos contratados
a partir do PSS (Processo Seletivo Simplificado) não receberam capacitação inicial,
somente orientação por parte
da direção e via contato rotineiro com demais servidores,
estando agendada uma capacitação aos agentes com o
BOPE, sobre negociação em
situação de crise.81
Os profissionais como um
todo realizam capacitações continuadas de forma esporádica, sendo
que nos últimos dois anos o estado
tem oferecido alguns módulos de
capacitação segmentados por área
de atuação (um módulo para cada
área).
Dando continuidade, em relação à estrutura física e parâmetros
arquitetônicos que devem ser adotados pelos centros de socioeducação, dispõe o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo:
Os parâmetros arquitetônicos e o detalhamento das
normas e definições técnicas
(anexo) são referências determinantes a serem adotadas na
elaboração e execução de projetos de construção, de reforma ou de ampliação de Unidades de atendimento de
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internação provisória, de semiliberdade e de internação.
A estrutura física das
Unidades será determinada
pelo projeto pedagógico específico do programa de atendimento, devendo respeitar as
exigências de conforto ambiental, de ergonomia, de volumetria, de humanização e
de segurança.
Portanto, essa estrutura
física deve ser pedagogicamente adequada ao desenvolvimento da ação socioeducativa. Essa transmite
mensagens às pessoas havendo uma relação simbiótica
entre espaços e pessoas. Dessa forma, o espaço físico se
constitui num elemento promotor do desenvolvimento
pessoal, relacional, afetivo e
social do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa.
Além disso, é condição
fundamental que as estruturas físicas das unidades de
internação impeçam a formação de complexos.82
No que diz respeito à estrutura física do CENSE de Maringá, foram constatadas diversas irregularidades. Inicialmente, ressalta-se o
contido no Relatório do CAEx/

NATE:

Em se tratando de estrutura física, identificamos
alojamentos individuais com
cama cimentada e colchão,
chuveiro e bacia. Os alojamentos não contam com ventilação e iluminação suficientes (úmidos e escuros); alguns
não garantem a privacidade
dos adolescentes durante o
banho e o uso do vaso sanitário; contam com mureta e
quina que, segundo informações da equipe, são habitualmente utilizadas em tentativas de suicídio. A baixa
elevação dos muros dos solários foram mencionados com
restritiva para o banho de sol
em algumas casas (por questão de segurança), utilizam
uma escala para que os adolescentes possam utilizar esse
espaço, houve contradição
nesta informação, embora alguns servidores mencionam
esta escala, recebemos a informação de que o solário não
está sendo utilizado, até mesmo condição “pálida” dos
adolescentes, nos remete ao
pouco ou nenhum uso do espaço. Os adolescentes recebem 5 refeições diárias, e embora as casas contam com
mesas para refeição coletiva,

os adolescentes comem no
interior dos alojamentos […],
que não são adequados para
o feitio das refeições.83
Os alojamentos se
constituem em espaços precários, sem privacidade, úmidos e escuros, os adolescentes
permanecem somente com
uma bíblia, é um local frio,
despersonalizado, há passagem de vento e chuva pela
“ventana” que encontra-se
sem vedação por um toldo. As
paredes estavam riscadas, demonstrando descaso tanto
dos adolescentes como dos
servidores. Os solários, a área
comum das casas e local para
visita familiar por fatores de
segurança não são utilizados.84
Nesse mesmo sentido, o relatório de intervenção junto ao CENSE de Maringá, elaborado pela Defensoria Pública do Estado do
Paraná, pontuou que os adolescentes se queixaram de grande incidência de insetos (principalmente mosquitos e baratas), ratos e lagartos no
interior dos alojamentos.85
Ademais, no relatório elaborado pela Defesa Civil Municipal de
Maringá, referente à vistoria realizada no interior do CENSE, informou-se que o campo de futebol
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existente na unidade está impossibilitado de ser utilizado porque há
falhas na grama e os matos altos não
foram aparados.86 Também houve a
desativação da horta do CENSE devido à ausência de cuidados.87
De maneira geral, destacou-se
que os solários das casas da unidade
socioeducativa apresentam uma boa
estrutura, porém, devido à baixa
altura dos muros e por questões de
segurança, os adolescentes tomam
banho de sol algemados. Por esse
motivo, o relatório de vistoria sugere o aumento dos muros, bem como
a colocação de grade de proteção.88
O relatório da Defesa Civil
Municipal de Maringá concluiu que:
A estrutura do Centro
Socioeducacional de Maringá
encontra-se em boas condições de utilização, mas havendo a necessidade de manutenções em alguns pontos como
citado supra, bem como algumas portas que apresentam
podridão em sua base no qual
os internos acabam utilizando
pedaços de aços enferrujados
que retiram da porta para servir como acessório, reajustes
em determinados alojamentos no qual estão interditados,
a falta de iluminação em alguns alojamentos. Sugerimos
também que seja efetuado a
manutenção do gerador de

energia visando a segurança
de todos no ambiente caso
ocorra um imprevisto por falta de energia. Acrescenta-se
que no portão de acesso ao
local a um limite de altura no
qual caminhões não conseguem acessar a área interna
do recinto e dificultando a
entrega de todos os tipos de
mercadorias e suprimentos
utilizados no ambiente.89

A violência institucional, que se manifesta de diferentes formas (física, psicológica e/ou sexual), se
caracteriza por estar associada às condições específicas
dos locais onde ocorre, como

Da análise das informações
supracitadas, constata-se que a estrutura do CENSE pouco contribui
para a socioeducação dos adolescentes que cumprem medida na
unidade socioeducativa.
6 VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
Consigna-se que a violência,
via de regra, tem como base uma
relação desigual de poder entre o
agressor e o agredido, sendo muito
comum a ocorrência de agressões
no interior das instituições sociais,
como a escola e serviços de assistência e de ressocialização, por meio da
submissão de crianças e adolescentes ao poder autoritário e arbitrário
dos adultos.90
Dentre as modalidades de
violência existentes, merece destaque a violência institucional:

instituições de saúde, escolas,
abrigos.
As condições materiais
das instituições também são
exemplares da violência estrutural. A carência de pessoal e de equipamentos, as filas
de espera, a falta de material,
os horários inadequados de
atendimento, a ausência de
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profissionais no trabalho e
outras questões que conduzem ao não atendimento, ao
atendimento precário e ao
desrespeito dos direitos dos
usuários são manifestações
desse tipo de violência.
Existe, em nível institucional, um outro tipo de violência que pode passar despercebida, que é a negligência
profissional. Sua manifestação
caracteriza-se pelo desprezo
(por desinteresse, despreparo
ou incompetência) pelas outras formas de violência e de
violação de direitos de crianças e adolescentes, ignorando
os sinais de risco e a existência de processos violentos em
curso que poderão levar a
violências mais graves (como
a sexual, por exemplo) ou até
mesmo à morte.91
Nesse sentido, define-se a
violência institucional como
aquela perpetrada por agentes do
Estado, através da “ação ou omissão
de instituições, equipamentos públicos ou privados estabelecidos por
lei ou intervenção arbitrária, autoritária ou excessiva de profissionais
vinculados ao Estado que deveriam
garantir a proteção de crianças e
adolescentes.”92
Consoante pontuado ante-

riormente, a violência institucional
pode se manifestar através de uma
omissão, citando-se, a título de
exemplo, os casos nos quais o Estado deixa de garantir os direitos fundamentais de crianças ou adolescentes, ou através de uma ação, por
meio da agressão física ou psicológica.
Destaca-se as informações do
CNJ a respeito da violência perpetrada contra os adolescentes em
cumprimento da medida socioeducativa de internação nos centros de
socioeducação:
Além disso, sete estabelecimentos informaram a
ocorrência de mortes por doenças preexistentes e dois registraram mortes por suicídio
nos últimos 12 meses. A violência sofrida por adolescentes no interior dos estabelecimentos enseja mais atenção
do Estado, visto que é seu
dever a proteção e a garantia
das condições básicas para o
desenvolvimento das crianças
e dos adolescentes.
Além desses crimes,
outra situação preocupante é
a violência física sofrida pelos
adolescentes. Dos jovens entrevistados em conflito com a
lei, 28% declararam ter sofrido algum tipo de agressão

física por parte dos funcionários, 10%, por parte da Polícia
Militar dentro da unidade da
internação e 19% declararam
ter sofrido algum tipo de castigo físico dentro do estabelecimento de internação.
[...] O quadro descrito
mostra um “estado de violência” que se distancia de princípios como os elucidados.
Denuncia uma rede de estabelecimentos que violam os
direitos dos adolescentes que
se tornam vítimas no cumprimento de medidas socioeducativas. Diante deste cenário,
o que se espera é o incessante
combate à forma como muitos adolescentes estão sendo
tratados no cumprimento das
medidas socioeducativas. 93
Nesse contexto, registra-se
que, de acordo com o relatório de
intervenção junto ao CENSE de
Maringá, elaborado pela Defensoria
Pública do Estado do Paraná, diversos adolescentes em cumprimento
da medida socioeducativa de internação relataram episódios de violência física e psicológica por parte
de agentes da referida unidade socioeducativa. No que diz respeito
aos episódios de violência psicológica, consigna-se:
Violência psicológica:
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Vários foram os relatos dos
adolescentes alegando violência psicológica por parte dos
agentes, tais verbalizações estiveram presentes em 04 dos
06 grupos participantes, alguns adolescentes explicaram
com riqueza de detalhes as
situações, enquanto outros se
restringiram a afirmar a ocorrência. Os relatos variam desde represálias frente a pedidos
simples, como: ao solicitar
água para beber visto que a
proveniente das torneiras dos
alojamentos possui temperatura elevada os agentes respondem com ironia “isso aqui
é cadeia, não é Disneylândia”
(sic), ou ao solicitarem a averiguação das condições das
marmitas: “Quem merece comida boa tá lá fora, pra vocês
isso é o que tem” (sic), entre
outras situações. 94
[…] Ainda, no que versa sobre violência psicológica,
os adolescentes relataram o
uso da casa de número 2 (interditada) como castigo. O
espaço foi citado em 03 dos
06 grupos. Os relatos versavam sobre isolamento do adolescente (um dos participantes relatou que após uma
indisciplina permaneceu na
casa por 15 dias sem contato

com nenhum outro interno e
com mínimo contato com os
agentes). Outro adolescente
acrescentou que já foi deixado
na casa sem qualquer vestimenta (nem mesmo cueca),
sem iluminação noturna em
meio a ratos e baratas.95
Em relação aos relatos de violência física, destaca-se:
Violência Física: durante os encontros, 03 grupos
relataram atos de violência
física, todos relativos aos momentos de contenção. Um
grupo concordou que alguns
agentes efetuam contenção
por prazer, chegando a mencionar que fazem uso dos
adolescentes para treinamento. Dois dos participantes descreveram ações. Relataram
que todos os agentes da unidade se dirigem para a casa
em que o adolescente que será
contido, alguns entram no
alojamento com um escudo e
empurram o adolescente contra a parede, especialmente na
região da cabeça. “Torcem o
braço duas vezes e encostam
no pé” (sic), “passam fita na
boca para não gritar” (sic.)
“Prendem o pescoço até acabar o ar e a gente desmaia”

(sic). Os participantes do grupo relataram que é comum
fazerem o adolescente desmaiar várias vezes em sequência com este tipo de asfixia.
Acrescentaram ainda que
quando acordam já se encontram algemados de “porquinho” (sic), um dos adolescentes relatou que permaneceu,
como castigo, por toda a noite nesta posição.97
Além disso, percebe-se que,
além da violência psicológica e física, a violência institucional, no interior do CENSE de Maringá, também ocorre de outras formas. Isso
porque, em diversas situações, utilizando-se a segurança como justificativa, a socioeducação dos adolescentes é deixada de lado:
A visita técnica permitiu verificar que o maior desafio para o efetivo desenvolvimento do trabalho
socioeducativo e reinclusão
dos adolescentes nas comunidades de origem encontra-se
estreitamente ligado à cultura
institucional estabelecida.
Evidenciou-se que há uma
forte sobreposição do aspecto
segurança em detrimento do
trabalho socioeducativo propriamente dito. Todas as roti172

nas são definidas, prioritariamente, de acordo com o
critério segurança, o que acaba por refletir negativamente
no trabalho voltado para a
reintegração do adolescente à
sociedade. A aparente compreensão de que o convívio
entre os próprios adolescentes
dentro da unidade é de alto
risco, acaba por paralisar o
movimento adequado de,
progressivamente, aproximar
o adolescente do meio aberto
e retorno ao convívio em sociedade.
Entende-se que um dos
fatores concorrentes à cristalização dessa cultura institucional é a falta de capacitação
inicial de grande parte dos
trabalhadores, bem como de
formação continuada à equipe em sua totalidade. As capacitações mencionadas nas
entrevistas são voltadas para
técnicas de segurança, estas
especificamente aos agentes
de segurança de socioeducação. Tal realidade acaba por
impossibilitar o saudável repensar das práticas institucionais, sendo este imprescindível para evitar que o trabalho
reste por restringir-se a rotinas e protocolos alienados da
verdadeira missão da socioe-

ducação.98

rumos, anseios, desejos. Do que se
trata é do viver juntos que se não
Por fim, denota-se que os estiver calcado na intangibilidade
adolescentes em cumprimento de da dignidade da pessoa humana temedida socioeducativa de interna- remos fracassado!
ção afirmaram que não enxergam a
As crianças e os adolescentes
socioeducação como sendo o principal objetivo dos trabalhos executados no interior do CENSE de Maringá, na medida em que percebem
unicamente uma retribuição pelo
ato infracional perpetrado.99
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
Após 30 anos da implementação do Estatuto da Criança e do
Adolescente no Brasil, legislação
essa em harmonia e consonância
com os ditames da Constituição Federal que primou pelo princípio da
proteção integral, bem como pela
absoluta prioridade (art. 227) dos
direitos e garantias fundamentais
desses cidadãos, o que se observa é
que ainda não se alcançou o nível
de efetividade desejado, bem como
há graves omissões e ações ilícitas
dos poderes públicos que requerem
medidas urgentes de correções de
rumos.
Seja a cultura da violência,
seja o descaso com os vulneráveis,
a sociedade, os poderes públicos
precisam entender que do que se
trata é do futuro do país, de seus
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são nossa última chance de ressignificar a vida em sociedade e a construção de um país que almeja os fins
insculpidos no art. 3º do texto constitucional! Sem o cuidado e máxima
exigência de eficácia da proteção

dos direitos e garantias fundamentais desses cidadãos, nada terá valido a pena, nem o sucesso profissional, nem o desenvolvimento
tecnológico, teremos ficado à beira
do caminho, sem esperança.
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