
PAS.QUI.NA.GEMPAS.QUI.NA.GEMPAS.QUI.NA.GEMPAS.QUI.NA.GEM
07070707
n. 7 2020n. 7 2020

JU
N

H
O

JU
N

H
O



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

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

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

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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N O R M A S  P A R A 
PUBLICAÇÃO

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

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

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

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

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

completo, para correspondência.
Orientações para formata-

ção e normalização
O texto deve ser digitado 

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

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

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

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

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

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

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

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

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 

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

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publica-
ção na Revista PASQUINAGEM 
em CREATIVE COMMONS, 
com menção obrigatória da auto-
ria (BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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— Eu sempre fui um puta cara 
de esquerda, está bem?

— Por que você diz isso?

— Porque sempre enxerguei 
longe e agi de acordo. Previam en-
crenca, me convocavam. Sempre 
previam encrenca, mesmo quando 
não previam, se é que me entende.

—  Que mais?

— Reapareceram outro dia 
disfarçando as barriguinhas com as 
camisas fora das calças, como se não 

dessem na vista. Quanto às barbas, 
retórica pura ligada aos bons tem-
pos que hão de carregar até o caixão.

— Até pela idade, supostamen-
te não conheço nenhum deles.

— Com certeza, são caras mui-
to antigos.   Pegaram e falaram curto 
e grosso que não admitiam recusa, 
que recusar significava trair. Repe-
tiram diversas vezes que se tratava 
de ideais da juventude, que precisa-
vam reengrenar, aprontar alguma. 
O diabo é que isso acontece trinta 
anos depois, quando o mundo anda 

mais aos trancos e barrancos do que 
nunca.

— Compreendo.

— Compreende, somente que 
nem imagina do que minha velha 
turma era capaz. Houve tempo, em 
plena ditadura, que não passávamos 
uma semana sem pichar um muro 
da cidade. Muro, parede, porta, fos-
se o que fosse.

— Vocês devem ter enfrentado 
paradas duras.

MEIA-VOLTA, VOLTA E MEIAMEIA-VOLTA, VOLTA E MEIA

O Belenzinho paulistano, hoje, não é nem 
sombra daquele antigo das pichações dos 

anos 70.

POR
WLADIR NADER

— Para ser sincero, nunca, daí 
esse faniquito. Agora quem falou 
que nos chamados tempos demo-
cráticos como os de hoje não nos 
pegavam de surpresa? Pegavam.

— Sob quais acusações?

— Pichação indiscriminada, 
sei lá. Hoje nem dá  mais para ra-
biscar “Ianques, fora!” ou  “Abaixo 
o imperialismo!” porque nem faz 
mais sentido.

— Portanto a tendência é a 
acomodação? Veja, eu estou ban-

cando aqui o advogado do Diabo 
somente para colaborar. Para aju-
dá-lo a compreender melhor a si-
tuação. Ajudo? 

-– Eles me acusaram de opor 
obstáculos por preguiça.

— Resmunguei que o  que me 
faltava era pique, verdade verda-
deira, que me sentia enferrujado, 
que os cabelos brancos possuíam 
um sentido, no fundo a decantada 
acomodação. Nem pensar em cair 
fora, sentenciou meu amigo Mário, 
que a esta altura já  manca da perna 

esquerda por excesso de peso, acho, 
cem quilos para modestos um me-
tro e setenta.

— Com certeza.

— O terceiro telefonema deles 
foi a conta, quebrou o gelo, me pôs 
de quatro: eu não tinha nada a per-
der ou, se tinha, argumentaram, era  
porque me corrompera. Tentei rejei-
tar o plano, ir pra cima, tive dó. Pen-
sei comigo que só uma vezinha não 
faria mal e que valia a pena dar ao 
grupo aquela esperança em nome 
da  camaradagem. Enfim acertamos 



os ponteiros, sabendo eu que não 
iríamos longe, nós, os desmiolados 
de ontem posando de recauchuta-
dos.  Seus argumentos se encheram 
de justificativas, que ouvi mas a que 
não prestei a mínima atenção. Para 
o pessoal, eu deveria agir como 
mito, justo eu, mito que no fundo 
jamais fui, para falar claro. Covardia 
não casava com minha personalida-
de etc. e tal, enfrentara lances arris-
cados –  quais, me pergunto agora? 
– e os superara sem a menor hesi-
tação. Fiz questão de lembrá-los de 
que me assustei com a própria vida, 
eles riram, fizeram pouco. Quando 
se nasce líder, é uma coisa... Resu-
mo da ópera, como também se diz 
fora do teatro, deixei de ver detalhes 
negativos na ação que combinamos 
para a semana seguinte. É que, por 
haver embarcado em várias canoas 
furadas, virara um ressentido, aves-
so a progressistas dos mais criativos 
matizes. Ou seja, acabei ficando sem 
norte, sem gás, larguei mão, descul-
pando-me comigo próprio, mesmo 
quando não tinha como me descul-
par.

— Você passou a tecer uma sé-
rie de considerações e agora perdeu 
o fio da meada, o relato não avança.

— Para compensar usarei o ex-
pediente de alegar que a certa altura 
puxei o freio de mão e grunhi algo 
do tipo espere aí, gente, esse negócio 

nunca que vai funcionar! Acho que 
a turma inteira parou para pensar, 
parou, sim, e hipoteticamente che-
gou à conclusão de que não adianta-
va parar para pensar. Por tais razões 
é que, vestida a carapuça de indi-
ferente, passei a aguardar sentado 
as instruções de meus velhos ca-
maradas, pensando com meus bo-
tões. Têm ao menos uma vantagem 
os botões de nossa existência: são 
ouvintes, conselheiros até mesmo 
nas desgraças. Desgraças multipli-
cam-se e exageram em números: a 
criatura escapa aqui e tropeça mais 
adiante, esfacelando-se de repente 
numa emboscada solitária. Concor-
do, entretanto, que ninguém tem 
obrigação de ficar atento a analo-
gias, nem de evitar sucumbir neste 
que é até aqui o mais mecanizado 
dos períodos da humanidade. Ou 
seja, meu manancial de argumen-
tos, que ousara reunir para rebater 
qualquer proposta deles, afastando 
a loucura de suas lindas cabecinhas, 
fora insuficiente, caíra por terra de 
saída. O reencontro seguido de 
ação, como a ele se referiam, acabou 
marcado para o velho bar da ala-
meda Santos, que frequentávamos 
quando ainda tínhamos uns pares 
de ilusões.

— Daí vocês armaram todo 
aquele rebuliço e salve-se quem 
puder!

— Não foi efeito da bebida, 
acredite. Escolhemos aquela praça 
do Belenzinho, que fica perto do 
metrô, porque, digamos assim, já 
havíamos agido lá em outros car-
navais. Pichamos o lugar todo, de 
fio a pavio, não escapou uma porti-
nha sequer. Aí naturalmente baixou 
a polícia, que nos apanhou com a 
boca na botija enquanto procurá-
vamos esconder tintas e pincéis. No 
mínimo, um detalhe sou obrigado 
a reconhecer, nenhum deles deu no 
pé, os companheiros ouviram cala-
dos o sermão. Fui obrigado a jurar 
por minha mãe que obra nossa só 
tinha sido aquele murinho lá e o do 
lado. Penso que os caras  aceitaram 
apenas para não complicar a situ-
ação.

— E como é que o negócio se 
transformou numa festa do bairro, 
em plena madrugada?

— Porque, como o senhor não 
ignora, a polícia é muito escandalo-
sa, adora aparecer. De repente até 
os que os estavam enganchados nos 
braços de Morfeu deram as caras 
ou surgiram à janela. Não poderia 
faltar  bateria, claro, e veio de um 
canto qualquer que não consegui 
detectar. De manhã o pessoal ainda 
sambava numa rua do Brás, nem sei 
como fomos parar lá.

— Mas tudo acabou bem, su-



ponho, porque vocês não são crimi-
nosos comuns. Ou minha conclusão 
é equivocada?

— Só para o senhor ver, termi-
namos na delegacia e eu, óbvio, eu é 
que precisei responder às perguntas 
idiotas de um investigador pra lá de 
grosso, o delegado não quis se mis-
turar com a gente, nem apareceu. 
Reconheço, o homem, que tinha 
menos de um metro e sessenta e era 
nervosinho demais pra meu gosto, 
foi perspicaz e mandou a primei-
ra pergunta rindo em nossa cara:  
“Que diabo quer dizer abaixo esta 
democracia de araque!, que vocês 
picharam lá? Por acaso são uns re-
volucionariozinhos de meia tigela, 
de merda, que ficam brincando em 
serviço?”

Imagine o que eu pensei no  
momento e o esforço que fiz pra 
não partir pra cima dele! Além do 
que, eu queria era esganar meus 
companheiros. Aí, pausadamente, 
me defendi alegando que havíamos 
tomado umas e outras, que tínha-
mos passado dos limites e resolvi-
do provocar um corintiano idiota 
da turma que tinha dito que pal-
meirenses e são-paulinos reuniam 
a escória das torcidas organizadas, 
etc., etc. Ouviu, procurei sair pela 
tangente do futebol, já que inexistia 
outra alternativa plausível? O sujei-
tinho caiu na gargalhada e contou 

a história a todos os que entravam 
e saíam da sala, pelos mais diversos 
motivos, madrugada afora. Eu não 
me senti recompensado pelo triun-
fo de meus argumentos mas feliz 
porque dali em diante estaria dis-
pensado de me desculpar diante de 
qualquer outra maluquice da turma: 
propusessem o que propusessem, eu 
ficaria de fora.

— Sem maiores problemas, 
como nas deliciosas comédias italia-
nas dos anos cinquenta e sessenta. 
Então é isso?

— Nem pensar. Sabe o que fui 
obrigado a fazer para compensar 
o fogo que não tomei, enquanto 
meus amigos permaneciam belos e 
formosos em casa com seus pilequi-
nhos? Bater de porta em porta para 
me desculpar com seus moradores 
e prometer recompor em menos de 
uma semana as cores originais de 
muros e paredes. Aí, envergonhado 
por tanta estupidez, de que me pe-
nitencio abrindo o jogo para você, 
percorri a praça inteira jurando, 
além de pedir perdão, jamais tornar 
a pisar no bairro, se é que é possível. 
Ridículo, ridículo! Ou seja, foi tudo 
duma babaquice atroz. Eu me olho 
no espelho e me pergunto como 
pude cair no conto dos revolucio-
nários de fancaria de meu tempo. 
Apesar das contrariedades, claro, 
eu os quero bem porque quando jo-

vens compartilhamos muitas coisas. 
A questão, hoje, é que habitam um 
mundo de que estou fora, pelo qual 
não tenho o mínimo interesse.

— Sinto por suas palavras que, 
embora a condene, a experiência 
valeu, não valeu?

— É, contudo devo deixar 
bem claro o seguinte: não desejo 
virar  personagem, prefiro conti-
nuar como criatura de carne e osso 
e nada mais. Na verdade é cômodo 
e menos sujeito a emoções destram-
belhadas. Gosto de minha vidinha, 
ela me basta. Talvez não seja para 
quem queira viver grandes emoções 
mas quem espalhou que a tranqui-
lidade, mesmo que a pessoa se aco-
varde, não é uma bênção dos céus?



O ÓDIO NÃO UNE NINGUÉMO ÓDIO NÃO UNE NINGUÉM

Segundo Espinosa, o 
ódio não une nin-
guém. Ou melhor, 
o ódio pode unir 
apenas em aparên-

cia, pois o que caracteriza o ódio, 
sobretudo quando assume feição  
política,  é que ele é uma impo-
tência nascida da incapacidade 
de estabelecer agenciamentos,  
convergências , alianças. Pois 
todas essas relações  implicam 
a diferença, a divergência, pers-
pectivas; e são essas coisas que o 
ódio reativo não aceita, pois ele 
quer apenas o “amém” e a “obe-
diência” típicos  de seitas cegas. 
Assim, ensina Espinosa, o que 
verdadeiramente une as pessoas e 
as torna capazes de composições 
e agenciamentos, sem perder a 
diferença, é quando elas se unem 
por amor a uma ideia. “Amor” , 
aqui, nada tem a ver com senti-
mentos românticos ou passivos. 
Espinosa segue  alguns poetas la-
tinos que explicam que  “amor”, 
enquanto afeto libertário, nasce 
da reunião da letra “a” com fun-
ção privativa  ( como em “a-fa-
sia”= “sem fala”) mais a abrevia-
ção da palavra “morte” ( “mor”). 
Assim, amor é, segundo  Espino-
sa, “não morte”, nos vários senti-
dos que a palavra morte pode ter. 
Quando nos unimos por amor à 
democracia, é pela “não morte” 
da democracia que nos unimos; 
quando nos unimos por amor à 
liberdade, é pela “não morte” da 

liberdade que nos agenciamos; 
enfim, é  pela não morte de nós 
mesmos enquanto cidadãos li-
vres , democratas e  pensantes 
que nos unimos. O ódio une as 
pessoas as mais obscuras , gente 
que só tem o ódio a destilar, ao 
passo que  o amor às ideias une 
as pessoas mais singulares, pes-
soas que têm ideias a  partilhar. 
Quando as pessoas se unem por 
ódio a alguma coisa ou alguém 
, e quando esse objeto do ódio 
é vencido ou destruído , aqueles 
que se uniram por ódio a ele logo  
acabarão por buscar novos seres 
para odiar, e quase sempre o ob-
jeto do novo ódio deles serão os 
antigos cúmplices do ódio, agora 
tidos por inimigos. De tal manei-
ra que nesse ambiente tóxico rei-
nam a paranoia, a dissimulação e 
a intriga. Mas quando as pessoas 
se unem por amor a uma ideia , 
é  para fazer com que essa ideia 
viva nelas  , potencializando  a 
vida delas: a ideia  se torna parte 
de  suas palavras e ações enquan-
to se mobilizam e  lutam juntas.  

 
 “Minhas palavras não se 

ajuntam por sintaxe,  
  mas por afeto.” (Manoel 

de Barros)                                                                                                                      
        

- PROF. ELTON  

ELTON LUÍS LEITE DE SOUSA





CONSCIÊNCIA MORALCONSCIÊNCIA MORAL
URBANO NOBRE NOJOSA

A reflexão ética 
kantiana pos-
sibi l itou um 
diálogo com a 
psicanálise de 

Sigmund Freud ao permitir a corre-
lação entre o imperativo categórico 
e o superego. 

Freud, ao introduzir o termo 
Über-ich (Superego ou Supereu), 
em O Ego e Id (Das ich und das Es, 
1923), como sendo uma instância 
que se separou do ego e que trata de 
dominá-lo, revelou o superego den-
tro do conflito psíquico pela função 
de coagir a realização e a tomada de 
consciência dos desejos.

Enquanto Kant atribui à ra-
zão a tomada de consciência dos 
desejos ao dizer que “devo pro-
ceder sempre de maneira que eu 
possa querer também que a minha 
máxima se torne uma lei univer-
sal”(Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes, Edições 70, 1987). 
Freud, ao contrário, estabelece uma 
rota diferente ao tratar da consci-
ência moral, ao eleger o superego 
como mediador que incorpora a lei 
e proíbe a sua transgressão. Assim, o 
inconsciente adquire para o sujeito 
a função de juiz e o valor de modelo.

A formação do superego, se-
gundo Freud, é relacionada ao de-
clínio do complexo de Édipo. Quan-
do a criança é alvo da interdição da 
satisfação dos seus desejos, renun-
ciando-os, cria-se uma identifica-
ção com os pais, ocorrendo, assim, 
a interiorização da proibição. Desse 
modo, o superego assume as fun-
ções de interdição e de ideal.

Em Novas Conferências Intro-

dutórias sobre Psicanálise (1932), 
Freud estabelece a distinção de três 
funções do superego: a auto-ob-
servação, a consciência moral e a 
função ideal. A tensão entre ego e 
superego cria uma polarização en-
tre os sentimentos definidores da 
consciência moral e função ideal. A 
primeira está ligada ao sentimento 
de culpa caracterizado por autopu-
nição, auto-acusações e autode-
preciação ao demonstrar a relação 
do superego (acusador) e do ego 
(acusado); já o sentimento ligado 
à função ideal é o de inferioridade, 
ao exigir uma compensação dos 
defeitos de personalidade através 
da realização de um objetivo final. 
Essa realização caracteriza-se pela 
vontade de poder fazer-se valer, 
supercondensando a inferioridade 
do indivíduo. O sentimento de infe-
rioridade demonstra a tensão entre 
o ego e o superego que o condena.

Assim, temos dois modelos 
de articulação da consciência mo-
ral em Freud e Kant. Enquanto 
Kant sublima a razão para definir 
o princípio da moralidade, basea-
do na razão, liberdade e autonomia 
como fundamentos da dignidade 
ética humana; Freud, ao contrário, 
parte da análise do superego através 
do sentimento de culpa, da atitude 
de constrangimento na tomada de 
consciência dos desejos. Dessa for-
ma, podemos visualizar dois univer-
sos distintos de elaboração sobre a 
ética interferida num paradigma 
político de retorno da cultura de 
ódio do fascismo verde-amarelo.

Os arrependidos da ilusão 
dessa necroplítica do fascismo 

verde-amarelo devem superar o 
sentimento de culpa, autopunição, 
auto-acusações e autodepreciação 
para uma luta consciente de que não 
existe saída fácil e messiânica. 

Por ora, os postulados éticos 
kantianos podem ajudar, pois sem 
autonomia não existe decisão ética. 

A cumplicidade com o discur-
so de ódio revela a patologia social 
da cultura de gado, que ao ruminar 
o ódio, envenena-se. O clima polí-
tico da eleição de 2018 ainda per-
dura e mascara a incompetência da 
política administrativa desse desgo-
verno, que ainda respira os delírios 
de 64. 

É tempo de despertar! 
Ficar alerta aos semáforos ver-

melhos do obscurantismo. O mun-
do andou... 

É difícil admitir que não deu 
certo!

Mas esses delírios messiâni-
cos de Salvadores da Pátria contra 
o congresso, STF, governadores... O 
discurso contra a ciência, à OMS e 
aos hospitais. Os constantes ataques 
a cultura, as artes, a educação, a me-
dicina e a imprensa. Já deu!

Basta! 
Ainda é tempo



Como tanta gente 
pelo mundo afo-
ra, assisti pela 
tevê, estarrecido 
e indignado, o 

breve filme, feito por um transeun-
te, do assassinato do cidadão negro 
George Floyd, morto  por policiais 
brancos de Minnesota. Como tan-
tos, senti-me chocado com a cena 
brutal e com a hipocrisia das auto-
ridades que no primeiro momento 
falaram em “homicídio culposo” e 
limitaram a incriminação a um só 
dos assassinos, aquele que consu-
mou de forma direta a lenta asfixia 
da vítima. Não fossem os protestos 
das multidões que ainda ocupam as 
ruas de inúmeras cidades dos Esta-
dos Unidos, esta sórdida escamote-
ação teria vingado. Até uma duvi-
dosa autópsia foi arranjada na 
tentativa de esconder a evidente 
causa mortis. A farsa de costume 

estava montada. Lá, como 
aqui, homicídios costumam 
ficar impunes quando as víti-
mas são negras e seus covardes 
executores são policiais bran-
cos. Com o reconhecimento 
do dolo e a prisão dos demais 
criminosos houve um avanço 
na expectativa de justiça. Mas 
acredito que ainda é pouco. 
Quem viu as imagens da cena 
hedionda logo percebeu que 
nela não houve improviso. 
Houve concerto de atitudes, 
com papeis bem distribuídos, 
um claro sinal de deliberação, 
de intencionalidade, de rápida 
mas efetiva premeditação. Os 
policiais agiram em conjunto, 
de maneira organizada, cui-
dando um deles de vigiar para 
que ninguém interferisse en-
quanto os outros subjugavam 
o homem indefeso e o mais 
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tenaz o sufocava. Pareciam seguir 
um roteiro ensaiado. Foi um desem-
penho coletivo sinérgico, com jeito 
de aplicação de uma técnica estuda-
da. Os dirigentes de sua corporação 
precisam explicar-se. Como foram 
treinados esses policiais? Por que 
fizeram deitar-se no chão um ho-
mem algemado e o imobilizaram 
brutalmente, quando era claro que 
ele não oferecia nenhum perigo e 
sequer tinha resistido à prisão? Que 
outro propósito poderiam ter senão 
causar a morte do prisioneiro com 
estudada crueldade? Sua covardia e 
sua frieza denotam resolução, apli-
cação e método. É preciso investigar 
a  origem desse comportamento.  
 Os protestos que continuam 
em centenas de cidades norte-ame-
ricanas são também reveladores. 
Pelo que tenho visto nos noticiários, 
não são somente os negros a reagir, 
nem eles contam apenas com a so-

lidariedade dos latinos e de outros 
grupos frequentemente maltrata-
dos. Inúmeros brancos, homens e 
mulheres, de distintas classes so-
ciais, jovens na maioria, estão na 
rua mostrando sua indignação. No 
caso dos norte-americanos que não 
pertencem aos segmentos mais vul-
neráveis mas juntam-se ao protesto 
de forma decidida parece-me ocor-
rer uma tomada de consciência do-
lorosa, porém salutar. Eles experi-
mentam a um tempo uma decepção 
amarga com seu país e um  anseio 
positivo de mudança. Exprimem 
uma forte rejeição do aparato insti-
tucional que teve no crime hedion-
do a manifestação de sua verdadei-
ra natureza. Descobrem que seu 
sistema de justiça (polícia e judici-
ário) tem por fundamento a iniqui-
dade e assim sendo não merece 
confiança alguma. Horrorizados, 
despertam do  “american dream”  

A EXPLOSÃO DO RACISMO A EXPLOSÃO DO RACISMO 



no seio de um pesadelo que desco-
brem ser o real diuturno. E con-
cluem com clareza que sem justiça 
não há paz, que ambas as coisas lhes 
faltam. Esta percepção é tão forte 
que eles não hesitam em enfrentar 
os riscos da pandemia: sentem que 
o perigo maior está na continuação 
de um estado de coisas abominável.  
 Em contraste com a digni-
dade dos cidadãos norte-america-
nos que tomam as ruas clamando 
por justiça, seu histriônico presi-
dente exibe hipocrisia, furor e per-
versidade. Tenta caracterizar os 
protestos pacíficos como baderna, 
dando vulto  indevido à ação pon-
tual de poucos vândalos. Ameaça 
jogar o exército contra seu próprio 
povo, escandalizando até seus gene-
rais. Insulta igrejas com pose de 
pregador bufão, usando impuden-
temente a bíblia como escudo, na 
tentativa de esconder sua covardia, 
sua imoralidade, sua criminosa 
cumplicidade com racistas, supre-
macistas brancos, fascistas de toda 
classe,  eternos beneficiários de seu 
favor e leniência. Sente o perigo da 
solidariedade que se espalha, da exi-
gência de justiça que multidões re-
clamam abalando  seu castelo  de 
mentiras. A verdade é que a Amé-
rica Negra o assusta. Eis que agora 
ela contagia vastos segmentos da 
sociedade estadunidense com seu 
bravo clamor por equidade. Nada 

mais terrível para o grande palhaço. 
Está ameaçado seu circo mambem-
be de falsificações. O perigo que ele 
teme pode traduzir-se numa expres-
são esquisita, mas verdadeira. Será 
um transtorno para o nefasto presi-
dente e seus assemelhados a renún-
cia de tantos a adiaforizar.  
 Peço desculpas por esse ne-
ologismo esquisito. Explico logo 
que não é meu: foi Zygmunt Bau-
man quem o forjou, trazendo de 
volta do vocabulário estoico o adje-
tivo grego adiáphoron, que alterou 
do ponto de vista semântico ao in-
corporá-lo ao léxico da sociologia 
contemporânea. Para os estoicos o 
nome adiáphoron rotula o que é ir-
relevante em termos de moral. Na 
linguagem de Bauman  ele mudou 
de sentido, assinala uma falha grave: 
uma espécie de anestesia moral, 
uma inércia que impede de reagir a 
violência e injustiça infligida a ou-
tros, a pessoas situados  fora do cír-
culo estreito da “gente como nós”: 
indica o vezo de reagir diante de tais 
ocorrências como se elas se passas-
sem não com pessoas, mas com 
trastes, afetassem coisas e não seres 
humanos.  Explica ainda Baumann 
que chama de “adiaforização” os es-
tratagemas utilizados, intencional-
mente ou não, com vistas a situar 
fora do campo da moralidade ações 
ou omissões relativas a certas cate-
gorias de pessoas ou grupos.  Avan-

çando mais um pouco na trilha 
aberta pelo grande sociólogo polo-
nês eu concluo que adiaforização 
implica em exclusão  e pondero que 
há graus diferentes de adiaforia.  Ela 
é parte da cegueira moral que Bau-
man considerou quase onipresente 
na  “mo dernidade  l íquida”.  
 Mas volto aos protestos que 
se multiplicam nos Estados Unidos 
(e na Europa, em cidades contagia-
das pela indignação americana). 
Parece que muitas pessoas começa-
ram a abrir os olhos, arrancados do 
torpor pela contemplação fortuita 
de uma cena de violência inominá-
vel. Com o choque, deram-se conta 
do que está e sempre esteve diante 
de seus olhos: a injustiça constante, 
crônica, sistemática, com que são 
tratados os negros na  América, a 
humilhação cotidiana a que se veem 
submetidos, o tratamento iníquo 
que lhes é dispensado. Descobriram 
também no mesmo ato a mutilação 
de sua própria consciência, o aleijão 
de sua ética, a enfermidade de sua 
política. Aí está o que faz medo a 
Trump e sua corja: receiam eles que 
esse povo todo deixe de adiaforizar 
como antes. O ensaio de lucidez co-
letiva que as ruas lhe mostram é 
sentido como um perigo pela casta 
governante. Eis por que Trump 
and a  a  ranger  os  dentes .     
  Afirmei que há graus de 
adiaforia. Ela pode resumir-se à in-

diferença provocada pelas limita-
ções de um processo de socialização 
sem crítica, que cinge o indivíduo 
ou o grupo a uma bolha de precon-
ceitos, abraçados de modo mais ou 
menos involuntário. Pode, por ou-
tro lado, envolver uma espécie de  
cegueira obstinada, perversa, mais 
tenebrosa ainda porque voluntária.  
 Contemplando o que agora 
acontece nos Estados Unidos vejo-
-me cada vez mais preocupado com 
o Brasil. Sofremos aqui a mesma 
doença do racismo estrutural, que 
progride em sanha e manha com 
brutalidade espantosa, com um ím-
peto genocida crescente, alimentado 
pelo neofascismo que se  instalou 
na mais alta esfera de governo do 
país. Como ocorre na grande nação 
da América do Norte, a peste polí-
tica avança aqui a cavalo da pande-
mia. Esta é  favorecida com zelo e 
carinho pela cretinice de um gover-
no irresponsável, indecente e ines-
crupuloso, que exibe soberba indi-
ferença em face da mortandade da 
população e segue com seu progra-
ma de pirataria a arrancar-lhe direi-
tos fundamentais, incrementando a 
desigualdade, cevando a doença 
com a miséria. No mesmo compas-
so, o racismo se extrema em nossa 
terra, onde ora assume aspectos no-
v o s  e  e s p a n t o s o s .  
 Talvez me objetem que não 
há novidade no particular. O escra-

vismo marcou toda a nossa história 
e até hoje resiste, encastelado em 
corações e mentes, apoiado em me-
canismos eficazes de reprodução da 
desigualdade. Seu instrumento pre-
dileto continua sendo a  discrimi-
nação racial.  Mas sustento que hoje 
a fúria racista recrudesce no Brasil  
e toma um vulto ainda mais perver-
s o .    
 Em toda a minha carreira de 
cientista social sempre me espantou 
a estupidez tinta de má fé com que 
se insiste aqui em negar a  evidência 
do racismo.  Nós nos espantamos 
com a bruta irracionalidade de 
quem fecha os olhos ao desequilí-
brio climático e nega de pés juntos 
o aquecimento global, apesar da 
montanha de dados científicos que 
o comprovam e das calamidades 
que o denunciam. Mas não é menos 
irracional nem menos estúpido o 
furor obstinado de quem se recusa 
a ver racismo no Brasil, mesmo em 
face das toneladas de demonstrati-
vos de sua sinistra realidade. Não 
bastam  as estatísticas que mostram 
a contínua sujeição de tantos afro-
-brasileiros a condições sub-huma-
nas de vida, que os situam em mas-
sa nas classes inferiores de renda e  
até abaixo da linha de pobreza, que 
os colocam entre os mais vulnerá-
veis, entre as vítimas constantes de 
desemprego e subemprego, que os 
empurram para o precariado, que 

os tornam presa de doenças de fácil 
erradicação,  que limitam seu aces-
so a educação, a serviços de saúde, 
à justiça. Não basta o testemunho 
de cenas cotidianas de violência, 
desprezo, humilhação e maus tratos 
a que são submetidos homens e mu-
lheres de cor neste país. Não basta 
a constatação do regime de terror 
imposto aos favelados, na maioria 
negros e negras, pela fúria homicida 
de polícias e milícias nas nossas me-
trópoles. As grossas viseiras desses 
negacionistas são impermeáveis. 
S u a  h i p o c r i s i a  t a m b é m .  
 Seja como for, continuo afir-
mando que ultimamente o racismo 
cresceu no país em brutalidade e 
descaração. Tornou-se mesmo ofi-
cial.  O governo que se impôs ao 
Brasil via mentira e corrupção não 
só fez aumentar a violência contra 
negros e índios como se empenha 
fervorosamente em retirar-lhes di-
reitos, incentivar os ataques  crimi-
nosos a aldeias, quilombos e favelas, 
perseguir quem luta pela vida dessas 
populações. Para deixar bem clara 
sua gana racista, deu-lhe expressão 
simbólica atacando às escâncaras 
instituições que representam con-
quistas dos negros brasileiros. Com 
um raro talento para cercar-se de 
gente desqualificada, o presidente 
que fez de um analfabeto funcional 
ministro da educação também 
achou um capacho disposto à infâ-



mia para desferir seu ataque à Fun-
dação Palmares: encontrou um ho-
mem de pele negra que se empenha 
pateticamente em arrancar de si a 
negritude, sem perceber que nesta 
operação lança fora também a hon-
ra, a decência, a vergonha.  Sua no-
meação foi um claro crime de res-
ponsabilidade: só assim pode 
qualificar-se a entrega de uma ins-
tituição a um indivíduo que declara 
o propósito de contradizer seus ob-
jetivos, negar princípios e valores a 
cuja defesa ela se consagrou. O re-
negado escolhido para esse papel já 
começou louvando a escravidão 
como uma oportunidade para os 
negros e foi coerente na sua depra-
vação: atacou logo a figura heroica 
de Zumbi, desfazendo de Palmares, 
num claro desrespeito ao nome e o 
patrono da Fundação na qual se ins-
talou como um parasita perverso. 
Agora ataca o Movimento Negro, a 
quem se deve a honra de ter criado 
a Casa por ele invadida.  Além disso 
faz coro  com os narcopentecostais 
e outros bandidos na agressão calu-
niosa aos cultos afro-brasileiros que 
tanto  nos enriquecem com amor e 
beleza. A sujeira dessa investida re-
cairá sobre seu autor. O Movimento 
Negro, trincheira da liberdade, é um 
valioso patrimônio do Brasil e não 
será derrotado pela insânia de um 
desgoverno grotesco. Um dia a Fun-
dação Palmares será desinfetada e 

voltará a seu  esplendor. Zumbi está 
vivo.

 
 
1. Ordep José Trindade Serra gra-
duado em Letras pela Universidade 
de Brasília, Mestre em Antropologia 
Social também pela UNB e Doutor 
em Antropologia pela Universidade 
de São Paulo, com Pós-Doutorado 
em Literatura e Cultura pela Uni-
versidade Federal da Bahia. Profes-
sor Aposentado do Departamento 
de Antropologia da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia. 
Membro da Associação Brasileira 
de Antropologia, da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência 
e da Sociedade Brasileira de Estu-
dos Clássicos. Membro fundador 
de Koinonia, Presença Ecumênica 
e Serviços. Coordenador do Movi-
mento Vozes de Salvador e mem-
bro do Fórum “A Cidade Também é 
Nossa”. Produção principal em An-
tropologia da Religião, Antropolo-
gia das Sociedades Clássicas, Teoria 
Antropológica. Tradutor de textos 
científicos e literários. Escritor pre-
miado em três concursos nacionais 
de literatura (ficção). Membro da 
Academia de Letras da Bahia. Agra-
ciado com a Medalha Mário de An-
drade pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.



Eu sabia que um dia eles 
iriam chegar. Durante 
todos esses anos nos 
observaram cautelosa-
mente, nos cobiçaram 

sem arrancar sequer um pedacinho. 
Nenhuma cidade está no caminho 
por acaso. Nenhuma cidade está 
por acaso no mapa. Nenhum mapa 
é feito por acaso, porquanto são a 
expressão das formas de poder. Os 
mapas expressam aquilo que os seus 
elaboradores pensam e desejam ob-
jetivar. Os mapas mentem, mas ne-
les há verdades incontestes. O que 
será que diz aquele que os homens 
do governo estão consultando? E 
ainda tem gente dizendo que aqui 
é o fim do mundo. Eles agora es-
tão procurando é o fim do mundo 
mesmo. Há muito já exploram as 
profundezas da Terra, enfrentan-
do, há milhares de quilômetros, 
temperaturas inimagináveis. Já fo-
ram à lua e planejam irem ao sol. 
Já estão escarafunchando Marte. 
Demoraram para chegar ao fim do 
mundo. Até me pergunto porque 
demoraram tanto. De escondidos a 
lugar de escoamento, de passagem, 
de trânsito infernal. Já não bastas-
se a rodovia, o barulho dos car-
ros e carretas, os atropelamentos, 
o sangue jorrando caudaloso nas 
sarjetas. Alguns acham que aqui é 
apenas uma desconhecida passarela 
para se chegar a outros lugares. Não 
nos encontraram por acaso, como 
alguns pensam. A diferença é que 
antes, a exemplo daquelas terras de 

paisagens exuberantes de mais de 
500 anos atrás, se buscava outros 
objetos. Os objetos e as formas mu-
daram, mas a ganancia é a mesma. 
Depois de tanto tempo já podemos 
afirmar categoricamente que a luta 
insana pelo poder revela o aspecto 
mais pútrido da alma humana. Pas-
saram-se mais de quinhentos anos e 
a coisa não mudou por aqui. Con-
tinuam a poluir, a desmatar, a ani-
quilar a fauna e a flora. A Nascente 
é uma prova morta dessa tragédia 
humana. Assim como outras fontes, 
as águas límpidas e aparentemen-
te inexauríveis foram sucumbindo 
ante os estragos do Homem. Além 
da retirada da vegetação ciliar, os 
últimos impiedosos golpes vieram 
com a passagem da linha férrea 
quase às suas margens. Nascida ao 
sopé da Serra do Carcará, a Nascen-
te era alimentada durante o período 
de estiagem pelas águas absorvidas 
através da porosidade das rochas 
areníticas. O solo desnudo e a ser-
ra fraturada por dinamites não são 
mais capazes de armazenar e repor 
a água. O sintoma mais forte da tra-
gédia humana é quando o homem 
começa a destruir as suas próprias 
origens. Já não bastasse o desleixo 
dos seus filhos, agora os estrangei-
ros vieram e aniquilaram os últimos 
resquícios, os rastros de uma histó-
ria de violência e dor.

Quarta-feira, 13, 21h10
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Resumo
Propõe-se neste artigo refletir 

sobre duas figuras, a primeira vem 
dos primórdios de uma civilização 
antiga portuguesa, do nordeste de 
Portugal, que com seus símbolos se 
depara com uma outra figura vir-
tual, do século XXI, que pode ser 
transparente sendo portadora de 
fisionomias hospedeiras e metamor-
foseantes. Assim, e aproveitando essas 
figuras, que se mesclam nas vivências de 
que somos depositários no tempo em 
que nos encontramos, tentamos fazer 
um diálogo com elas. A figura do Cho-
calheiro de Bemposta surge em certos 
contextos festivos. Principalmente, li-
gado a rituais do solstício de inverno, 
ciclo invernal, o Chocalheiro assume 
todo um sentido cósmico, a partir de 
mitos primitivos com seus princípios 

especiais telúricos, aquáticos, lunares e 
solares. O Transparente Deformado não 
tem relação com o solstício de inverno. 
A figura do Transparente Deformado 
surge noutros contextos festivos, e está 
ligada a rituais generalizados de tecno-
logias. A sua indumentária, ornada de 
auto-simbologias icônicas, fá-la mudar 
de natureza facilmente, podendo tor-
nar-se transparente. O covid-19 pode 
ser um instrumento que o Transparente 
Deformado detém na aquisição de mais 
dados. Depois do covid-19, os homens 
poderão manter as estruturas da mesma 
imagem mental milenar, ou pelo contrá-
rio criarão uma nova imagem na relação 
com as vidas, com os mundos e cosmos.
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Abstract
The purpose of this article is to 

think about two figures: Chocalhei-
ro and Deformed Transparent. The 
first one, Chocalheiro, comes from 
the beginnings of Portuguese civi-
lizations, and the second one, De-
formed Transparent, belongs to the 
21st century. Deformed Transparent 
is a numerical virtual figure. This 
virtual figure can be transparent and 
carries a host of physiognomies and 
metamorphosize himself. These two 
intriguing figures, Chocalheiro and 
Deformed Transparent, look at each 
other. Thus, and taking advantage of 
these two figures we will try to have 
a dialogue with them. Chocalheiro 
appears in certain festive contexts 
and he is linked to rituals of the 
winter solstice. He assumes a whole 

cosmic sense, from primitive my-
ths within rituals linked to telluric, 
aquatic, lunar and solar energies. If 
in Portugal we can talk about Me-
diterranean and Atlantic references, 
we can also speak about the great 
confluence of other civilizations, 
who crossed the lusitan lands and 
brought with them the agrarian go-
ddess, never abandoned. Deformed 
Transparent does not have any rela-
tion with winter solstice. Deformed 
Transparent appears in other festive 
numerical contexts and he is linked 
to widespread databases by techno-
logy rituals. His garment is ador-
ned with iconic auto-symbologies, 
makes him change nature easily. He 
can become transparent to reorient 
his own way of living. Covid-19 may 
be a means of Deformed Transpa-

rent acquiring more databases. Af-
ter covid-19, maybe, men will be 
able to maintain the structures of 
the same millennial mental image, 
or on the contrary they will create a 
new image in the relationship with 
lives, with worlds and cosmos.

Key words: Chocalheiro; Da-
tabase Control; Mental image; Co-
vid-19. 



O impulso pri-
meiro, é o de 
dizer que o 
comportamen-
to e até os aspe-

tos formais dos vírus e das bactérias 
se assemelham ao design das socie-
dades humanas, e portanto a uma 
mesma imagem mental sobre o que 
se tem como mundo.

O impulso segundo, é o de sen-
tir que o aparecimento do covid-19, 
ou de outros vírus e bactérias que 
podem assolar os grupos humanos 
e destruí-los, dificilmente mudará 
a imagem mental construída pelos 
homens ao longo de milhares de 
anos. 

O terceiro impulso, não colo-
cando de parte a condição terrível 
da pandemia, é o de sentir-se que 
enquanto a atenção está centra-
da em demasia no covid-19, no 
mundo há um movimento de ou-
tros acontecimentos, igualmen-
te, terríveis. São exemplos disso: 
a ocupação do território norte de 
Moçambique horizontando outra 
guerra, as ameaças entre países que 
adivinham conflitos, os milhões de 

famintos que morrem e morrerão 
de fome, o controlo total sobre os 
restantes indivíduos que consegui-
rão sobreviver às tragédias, os dis-
cursos de ódio excludentes, o perigo 
da informação distorcida, a visão 
clara de que estados não se unem 
na resolução de problemas sérios, 
o  armadilhamento do planeta com 
armamento cada vez mais nefasto, 
as questões graves ambientais, ou 
mesmo o perigo do fim deste pla-
neta. Estes exemplos trazem a dú-
vida: realmente poderá haver uma 
mudança que nos afaste do ser que 
fomos há milhares de anos? 

Um quarto impulso, é o de se 
ter a impressão de que metade dos 
homens parece ter de morrer, para 
que outras humanidades possam 
viver. O covid-19 só é, talvez, mais 
um outro elemento a juntar-se ao 
jogo da vida e morte. 

Um outro impulso, é poder di-
zer que temos uma potência em nós 
que nos faz resistir a adversidades 
e pode revelar o melhor que há no 
ser humano. 

Um último impulso, é o de po-
der constatar-se de que as ciências 
médicas, biociências, engenharia, 

“Como o mundo pode mudar? A crise do coronavírus é um 
desafio à interdisciplinaridade?”

nova tecnologias, física, entre ou-
tras, deram um passo gigante na 
criação de múltiplas pesquisas, no-
meadamente em novos modos de 
vacinação, as vacinas mRNA. Este 
impulso traz consigo a sensação 
de que depois do covid-19 haverá 
um hybercontrolo (controlo exer-
cido pelas Novas Tecnologias que 
estão em todo o lado e em diferen-
tes graus na substância do tempo) 
sobre as pessoas. Também, este im-
pulso traz a sensação de ser possí-
vel que alguns conglomerados eco-
nómicos consigam hybercontrolar 
corporações, que detentoras de ca-
pacidade para hybercontrolo, ve-
nham a exercer grande poder, quer 
na Terra, como em outros mundos 
Intergalácticos. 

Ao dar-se o exemplo do Cho-
calheiro, figura arcaica, advinda de 
tempos muito antigos, e da figura 
do Transparente Deformado, que 
se apresenta neste tempo presente, 
tenta-se perceber a imagem mental, 
subjacente a estas figuras.  

O Chocalheiro é uma figura 
antropomórfica que sustenta nos 
seus cornos duas laranjas. Vem com 
uma tenaz na mão e uma serpente 

pendente de seu corpo. O Choca-
lheiro só aparece no solstício de in-
verno e tanto homens como bichos 
o temem. Esta figura, que parece ter 
sido trazida pelos celtas, pertence 
à iconografia de Trás-os-Montes, 
cujas tradições se mantêm, tal como 
a lenda de “Os mortos sentam-se à 
mesa”. 

No respeitante ao Transparen-
te Deformado, esta é uma figura que 
surge no presente e que transmite, 
tal como o Chocalheiro, receio a 
muitos homens e à natureza. É uma 
figura fabricada por algoritmos, é 
esquiva, está incessantemente em 
movimento e surge das apetências 
dos homens.

Estas duas figuras asseme-
lham-se na expressão da mesma 
imagem mental, ambas revelam 
seus apetites devoradores, são duas 
figuras míticas.

O Transparente Deformado 
tem um olho gigante que tanto 
pode ser esférico e uno, como se 
pode dividir em partes sem deixar 
de ser uno, como pode uma parte 
de si gerar outro olho, ou outros 
olhos. São os inscritores numéri-
cos do digital que fazem o design 

desse olho, que vai recolhendo as 
características das espécies, dos in-
divíduos e de tudo no seu entorno, 
com a finalidade de colonizar e es-
cravizar. É um olho que renasce da 
mesma imagem mental que os seres 
humanos trazem há milhares anos. 
É o olho teleportado da apetência 
para o algoritmo, para o digital, 
para retornar à mesma voracidade 
dos homens. 

O Transparente Deforma-
do está vestido com um tecido de 
pregas móveis. Cada prega de seu 
vestido é uma lâmina. Todas as lâ-
minas realizam e comparam leituras 
de padrões relacionados com um 
princípio mais palpável: a máxima 
recolha e composição de dados dos 
seres. As lâminas precisam do olho 
gigante, sem este, perdem tempo e 
dados. Enquanto o Chocalheiro tem 
uma tenaz na mão, o Transparente 
Deformado tem a seu serviço um 
estilete virtual. Este estilete virtu-
al possibilita-lhe uma imagem da 
substância do tempo, apura ainda 
mais os dados informacionais e tor-
na o vestido do Transparente De-
formado numa verdadeira obra de 
lâminas iconotemporalmente im-



portantes, que se projetam fazen-
do-as rodar no meio do movimen-
to humano, ora escapando às suas 
mentes, ora fazendo parte destas. 

Falar do Transparente Defor-
mado é também assinalar tanto a 
necessidade de resistência a este, 
como antever nele a potência de 
uma imagem mais alargada, deri-
vada do covid-19, e que pode en-
sinar algo mais benéfico aos seres 
do planeta. 

1. O CHOCALHEIRO        
                                       
 O Chocalheiro é uma figu-

ra tauromórfica vestida de linho 
grosseiro tingido de preto.  Tem 
uma máscara com grandes cor-
nos com duas laranjas espetadas, 
no queixo pode ter uma barbicha 
de bode, na parte da nuca pende-
-lhe uma bexiga de porco presa ao 
capuz, cheia de ar. O Chocalheiro 
tem uma caveira pintada nas cos-
tas e uma cauda de crina compri-
da, trazendo a figura de serpente 
a tiracolo e a tenaz de ferro numa 
das mãos. O Chocalheiro é pleno 
de elementos iconograficamente 
importantes que podem dar pistas 
muito interessantes sobre os mitos 
desta comunidade. 

            

Figura 1.
Máscara de Chocalheiro. Bempos-
ta: Trás-os-Montes. Portugal.
Alexandra Gonçalves. Mogadouro. 
2018.   
Figura 2.Fonte: Desconhecida.

Figura 2.Fonte: Desconhecida.



1.1. A laranja

Segundo Ana Luísa Brilhante:

 “(…) é preciso citar em 
certo número de costumes 
populares que derivam muito 
provavelmente dos cenários 
iniciáticos pré-cristãos, mas 
cuja significação original se 
perdeu ao longo do tempo e 
que, para além disso, sofreram 
uma forte pressão eclesiástica 
para a sua cristianização.”2                   

(BRILHANTE, p.30) 

Apesar dessas perdas ainda se 
pode ver a figura do Chocalheiro 
que toma parte na festa ligada do 
solstício de Inverno. 

Na cultura lusitana, não se 
pode jamais desgarrar a poesia do 
diálogo com a mãe-terra portugue-
sa. Se a mais sublime forma poética 
se torna na união quase sacramental 
da Natureza ao poeta e à poetisa, 
então, encontraremos em seus poe-
mas as primeiras cultuações das cul-
turas primevas. O título do seguinte 
poema Uma laranja para Alberto 
Caeiro3 , de Natália Correia, mos-
tra essa íntima relação quer com a 
terra-mãe, quer com a apologia da 
Natureza em Alberto Caeiro:

UMA LARANJA PARA 
ALBERTO CAEIRO

Venho simplesmente dizer
que uma laranja é uma laranja
e comove saber que não é ave

se o fosse não seriam ambas
uma só coisa volátil e doce
de que a ave é o impulso de 

partir
e a laranja o instinto de ficar.

Não sei de nada mais eterno

do que haver sempre uma só 
coisa

e ela ser muitas e diferentes
e cada coisa ternamente ocu-

par
só o espaço que pode rodeada
pelo espaço que a pode rodear.

Sei que depois de laranja
a laranja poderá ser até
mesmo laranja se necessária
mas cada vez que o for
sê-lo-á rigorosamente
como se de laranja fosse
a exacta fome inadiável.

De ser laranja gomo a gomo
o íntimo pomo se enternece
e não cabe em si de amor
embriagada de saber
que a sua morte nos será doce.  
                                                                                                              

(Natália Correia, p.328)

Nas pontas dos chifres não está 
esse “impulso de partir” de que a 
ave é portadora, mas “o instinto de 
ficar” da laranja, com sua força ex-
tasiante, telúrica, enraizada profun-
damente na terra-mãe, transmitida 
nestes três versos “e não cabe em si 
de amor/ embriagada de saber/ que 
a sua morte nos será doce.” Essas 
laranjas espetadas nos cornos do 
Chocalheiro, desta região trans-
montana, simbolizam essa potência 
extática que aponta a regeneração 
do tempo devorado docemente no 
último gomo da laranja.

Os poetas e poetisas acompa-
nham-se sempre de Musas e Ninfas, 
criaturas de plenos poderes oracu-
lares inscritos nas suas veias mile-
nares. Assim, os poetas, tal como as 
xamãs dos tempos mais remotos, 
através de sua liberdade intuitiva, 
de seu pensamento do sensível, se 
unem numa singularidade de voo: 
alma e terra. O lugar da regenera-

ção é simbolizado pelos frutos que o 
Chocalheiro ostenta no alto dos chi-
fres em “a exacta fome inadiável”. E 
é em “a exacta fome inadiável” que a 
poetisa revela a transcensão do sím-
bolo laranja, por que eterno é o mo-
vimento da mãe-terra, que fecunda 
e ama. Note-se o seu verso: “Sei que 
depois de laranja/ a laranja poderá 
ser até/ mesmo laranja se necessá-
ria/ mas cada vez que o for/ sê-lo-á 
rigorosamente/ como se de laranja 
fosse/ a exacta fome inadiável”.

1.2. O mito da serpente

Há outro símbolo fundamen-
tal, que não passa despercebido, na 
interpretação iconográfica da más-
cara do Chocalheiro:  a serpente 
que se representa quer na máscara, 
quer como acessório que se enrosca 
à cintura do Chocalheiro. Este mito 
ofidiano vem desde a pré-história 
portuguesa. A serpente vem dos 
tempos remotos do neolítico, es-
tando representada em dólmenes e 
antas. Abrindo a estrada do tempo, 
ela se vem depositar nas arquitetu-
ras religiosas mais recentes, prin-
cipalmente no norte de Portugal. 
Em relação a esta figura ofidiana, 
pode-se vê-la no Museu da Sé de 
Braga: uma serpente meia-dragão, 
negra e de faces antropomórficas e 
que segundo Dalila da Costa4  na al-
tura da Páscoa dá a bênção às águas 
batismais.

“O que virá, mais uma 
vez, demonstrar que o rito bra-
carense é, no território galaico, 
um dos mais perturbantes fós-
seis, vivos, da sua religião ar-
caica, eminentemente ctónica 
e aquática, criada à volta do 
mitologema da Tellus Mater.” 5  

                                                                                       
(COSTA, p.82)

Supõe-se que o mito da ser-
pente, estando no interior das cultu-
ações de povos do Norte, vem desde 
o megalitismo. 

A serpente é animal simbólico 
da fertilidade, sabedoria, regenera-
ção constante e imortalidade. O seu 
poder representa toda a grandeza da 
terra-mãe:

 “(…) em todo o seu 
p o der  de  regeneração, 
de incessantemente criar                            
novas formas de vida e desde 
suas entranhas telúricas e suas 
águas, conceder força oracular, 
como conhecimento do futuro 
aos homens; (…)”.  6                                                                          
                                                                                    

(COSTA, p.26)

A serpente representa força 
oracular desde os primórdios da 
existência peninsular. É assim, que 
aparece esse símbolo no Choca-
lheiro, pregado nas vestes e na sua 
máscara, lhe confere o poder má-
ximo de um segredo oracular, que 
se faz ouvir durante as festividades 
carnavalescas em Bemposta. É esta 
figura mítica que trará ao português 
uma sua imagem mental do mundo, 
e que está representada em toda a 
sua imagética. A serpente é também 
sereia que marca profundamente a 
relação com o Atlântico. Este mito 
da serpente, na imagética portugue-
sa sobre a imortalidade, foi herda-
do dos povos pré-indo-europeus 
de cultura matriarcal, e dos povos 
indo-europeus de cultura patriar-
cal. De qualquer maneira, a figura 
mítica da serpente que se desoculta, 
faz renascer o seu único princípio: 
o da vitalidade. 

1.3. Touro 

Quando se fala em touro aqui-
lo que vem à mente é a sala dos 
touros de Lascaux (Périgord, Dor-
dogne), as pinturas de Picasso e a 
pintura de Graça Morais7 Mapas e o 
Espírito da Oliveira, onde se aperce-
be esses retornos às ancestralidades. 

Podemos sentir, nesta obra 
desta artista, as relações dos ele-
mentos de natureza ctónica, aquá-
tica, lunar, feminina e masculina de 
essência solar. O touro representado 
na pintura referida de Graça Morais 
chega a dar a sensação da essência 
feminina, ora em confronto com a 
masculina, ora em uníssono. Esta 
força taurina é potência de vida, 
uma potência vertical, talvez idên-
tica à do animal que conduzia o 
morto pelo céu, por intermédio da 
xamã que seria força feminina. 

O Chocalheiro com seus cor-
nos eriçados transmite essa força 
solar, que se expressa numa espécie 
de reintegração na terra e que, ao 
mesmo tempo, pode alcançar o céu 
e pode, também, fecundar a terra 
ou destruí-la. Pode-se constatar, no 
solo português, um ambiente que 
rodeia a potência feminina e tau-
rina: em monumentos funerários 
do megalítico, em pedras inscritas 
a símbolos pertencentes ao femini-
no e em menires que representam 
símbolos fálicos. Esta força taurina 
vamos encontrá-la nas grutas de 
Lascaux. Grandes e possantes ani-
mais correm nas paredes, e ainda 
se pode sentir sua respiração solta 
das narinas.

1.4. Os mortos sentam-se
 à mesa  

O fato de o Chocalheiro ter 
inscrito nas suas costas uma ca-
veira poderá realçar a importância 

da ligação do mundo dos mortos 
ao mundo dos vivos. Há algo pe-
culiar ligado ao culto dos mortos, 
que ainda se mantém em certas al-
deias de Trás-os-Montes. Em algu-
mas comunidades rurais do norte 
do distrito de Vila Real, os mortos 
da família regressam às casas que 
habitaram em vida, para aí partici-
parem na reunião familiar. Na noi-
te de Natal, os mortos se sentam 
à mesa com os vivos, e o espírito 
de todos os familiares mortos vem 
compartilhar o repasto. Por isso, a 
mesa de Natal não é levantada até à 
primeira refeição do dia seguinte, 
pois que durante a noite os espíritos 
estarão presentes e pretenderão ali-
mentar-se. De geração, em geração, 
esta tradição se vai mantendo com 
os mesmos gêneros de alimentos, 
para que talvez os mortos não des-
conheçam as essências daqueles, e 
possam retornar sempre. No dia 
seguinte, os alimentos que sobram 
(as batatas, a couve tronchuda e o 
bacalhau) serão aproveitados para 
nova refeição, conhecida por “roupa 
velha”. Por muitas aldeias transmon-
tanas, no Natal há sempre uma evo-
cação dos antepassados. Nas aldeias 
do Barroso, por exemplo, antes de 
iniciarem o repasto, é hábito algu-
mas famílias rezarem por cada um 
dos familiares falecidos, como que a 
convidar o seu espírito para a refei-
ção. Há memória de que haveria fa-
mílias que chegavam a colocar uma 
cadeira vazia à mesa, crendo-se que 
o ente falecido ali poderia sentar-se. 
E durante a refeição, as conversas 
entre todos decorriam como se ele 
ali estivesse a participar, apontan-
do-se frequentemente para o lugar 
vazio. Como refere Dalila Costa: 

“O aspecto indissolú-



vel de fertilidade, de culto 
dos mortos e crença na res-
surreição, marcará sempre 
a religião dos portugueses, 
desde o seu fundo remoto; 
permitindo-nos assim poder 
definir este extremo ocidental 
ibérico e euro-asiático, mí-
tico e religiosamente, como 
terra de vocação sepulcral.”                                                 
(COSTA, p.83)8

Este sentido de vocação sepul-
cral é espelhado na figura da deusa 
Atégina que caminha ao longo de 
milhares de anos,

“ (…) como nesse sím-
bolo do pente do eneolítico, 
como a tecedeira que reparte 
e fia os fios do devir cósmico, 
ou na lúnula do eneolítico, 
como a grande purificadora e 
iniciadora, ou nesta devotio do 
período do domínio romano, 
como a rainha dos Infernos, 
em si detendo todas as forças 
sombrias da vingança e da có-
lera; como também detinha 
as forças da fertilidade, da re-
generação e da consolação.” 
(COSTA, p.82)9

                                                                                 
Essas forças telúricas aca-

bam por confraternizar, por 
influência do cristianismo, 
com a figura de Nossa Senhora 
das Neves, numa reconfigura-
ção de todas as deusas de cul-
tuações arcaicas na divindade 
da Nossa Senhora, a quem o 
rei D. João IV ofereceu a coroa 
real à Virgem Maria, coroan-

do-a como rainha de Portugal.  
Numa outra reconfiguração 

aparece o Chocalheiro, também ele 
transformado em demônio. Pode 
supor-se, citado por Pereira, que:

 “ (…) a sua aceitação se 
justifica por conter talvez um 
sentido vago de proteção da 
comunidade, sendo através 
dele que se efectivam e norma-
lizam certas forças estranhas 
difusas que nesse período se 
creem desencadeadas e que 
nele se catalizam, operando-se 
por seu intermédio o retorno 
à normalidade. A máscara 
seria assim o suporte e lugar 
geométrico dessas forças vitais 
que «perigosamente libertadas 
pela morte gravitam em torno 
da vida»”   (PEREIRA, p.12)10

Há uma lenda transmontana 
que conta que o diabo tentou se-
duzir Nossa Senhora quando esta 
estava “de esperanças”, a aguardar 
o nascimento do Menino Jesus. Se-
gundo esta lenda, como castigo de 
Deus, o diabo foi condenado a pe-
dir esmola para ela e para seu filho. 
Esta imagética é descrita no Diário 
de Trás-os-Montes: “Com os ruido-
sos chocalhos, para melhor se fazer 
anunciar à passagem, e apresentan-
do-se numa figura tauromórfica, 
com duas laranjas espetadas nas 
pontas dos chifres e uma barbicha 
de bode, sai para as ruas no dia 26 
de dezembro (a pedir para Nossa 
Senhora) e no dia 1 de janeiro (a 
pedir para o Menino Jesus). O pro-
duto das esmolas é depois leiloado 

a favor de Nossa Senhora das Neves, 
que representa a mãe ofendida.”11 

1.5.  A tenaz
A tenaz, que o Chocalheiro 

traz numa das mãos, é semelhante 
a uma tenaz de ferreiro, que serve 
para recolher alguma carne defu-
mada, geralmente de porco, com o 
fim de a ofertar à entidade sagrada, 
comemorada nos dias: 26 de dezem-
bro - Nossa Senhora das Neves; 1 de 
janeiro - O Menino Jesus.

Nessas variações e analogias 
de significado, é possível imaginar a 
tenaz sob múltiplos ângulos, segun-
do simbologias possíveis. Pode-se 
comparar a tenaz com o báculo do 
neolítico em que este era símbolo 
inquestionável de poder, talvez de 
chefe tribal, ou talvez ligado ao 
culto de feiticeiro, que mais tarde 
poderá ter-se imposto no culto xa-
mânico peninsular. Possivelmente, 
o báculo representará o estado de  
divinização do ser humano de for-
tes raízes agrárias. É o que parece 
transmitir o báculo de xisto, com 
decoração geométrica incisa nas 
duas faces, encontrado em Óbidos 
na gruta natural da Casa da Mou-
ra12. Pode-se fazer, também, uma 
analogia deste báculo com o báculo 
que simboliza a fé no cristianismo 
e a autoridade pastoral, em atos re-
ligiosos, tais como a administração 
de sacramentos. Este símbolo é de 
solo sagrado, que apela a ritos, ritu-
ais, mistérios, bem como remete a 
manifestações artísticas, que unem 
a comunidade através de linguagens 
míticas, que por sua vez criam má-
quinas mitológicas.13   

De qualquer forma, o báculo 
mais antigo podia representar a li-
gação entre o céu e a terra, onde os 
homens podiam ascender ao céu e 
cuja potência favorecia lugares de 
maravilhamento extáticos, isto é, 
tornarem-nos capazes de criar ima-
gens mentais de lugares numinosos. 

Também, pode ser que esse bá-
culo do final do neolítico, que 
atravessando a idade do fer-
ro, tenha sido arma na Penín-
sula Ibérica. Por exemplo, na 
povoação Alija del Infantado, 
província de Leão e Castela, 
como é referido a propósito 
do Festival de Máscara Ibé-
rica: 

“(…) na primeira 
lua cheia de cada ano, 
eram encenados os ata-
ques da antiga confe-
deração eurasiática de 
nómadas equestres Hu-
nos (“Jurrus”) aos cel-
tas que se sediaram em 
Castros no norte da Pe-
nínsula Ibérica. As ar-
mas eram tenazes com 
dentes, “jurrando” a 
todos os castrenses que 
encontravam no cami-
nho que se defendiam 
com lanças e “mazos” 
(armas escandinavas)”.    
(Org. evento, 2016)14 

                                             
Tal como em Alija del Infan-

tado, mesmo que o símbolo da te-
naz seja um traço de probabilidades 
mais antigas, ela aparece em Bem-
posta, no Chocalheiro como arma 

e isto é notório na tradição oral 
quando referem que o Chocalheiro 
está “armado” de uma tenaz de fer-
ro. Na aldeia transmontana de Vale 
de Porco o “Velho”, o Chocalheiro 
aparece de espeto na mão. Na aldeia 
de Tó o “Farandulo” aparece com 
uma estaca de pau. 

Este símbolo da tenaz que por 

vezes tem dentes, mesmo sendo 
espeto ou estaca de pau, invoca o 
culto de fertilidade por efeito do 
atiçamento de rapazes e raparigas, 
entremostrando uma outra possibi-

lidade: a festa Dionisíaca. O que fica 
desta imagética, que vem das mais 
antigas linguagens mitológicas, é o 
dinamismo profundo como verda-
deira potência do mais arcaico culto 
à deusa mãe-terra lunar e ao culto 
solar.

2.   O Transparente Deformado
 

O Transparente Deformado é 
uma figura mítica, sujeita a trata-
mento matemático, fabricada pe-

Figura 3. Sem título. Alexandra Gonçalves. Coimbra. 2004.



las apetências dos homens e que 
tem uma fórmula mágica: está in-
cessantemente em movimento. O 
Transparente Deformado procura 
informações sobre todos os seres, 
através de um olho gigante, de uma 
vestimenta constituída por lâminas 
e está munido de um estilete virtual.

O seu olho muda de pigmenta-
ção consoante a necessidade de seu 
apetite informacional. Esta figura 
do Transparente Deformado pode 
dar pistas muito interessantes sobre 
dois tipos de comunidades huma-
nas: uma que recusa desmontar seu 
móvel antigo e se recusa a ver o que 
há dentro das suas gavetas, e outra 
que se atualiza, mas que pode seguir 
a mesma imagem mental da primei-
ra forma arcaizante de ser comuni-
dade, sociedade ou nação.

2.1.O olho gigante do Transparen-
te Deformado  

O olho gigante do Transparen-
te Deformado não se parece com o 
London Eye, a que se rendem mui-
tos por poderem ver a cidade em 
movimento circular.  O London Eye 
é momento de lazer onde pode so-
nhar-se dentro de cabines sem pres-
sa, que não seguem em alta veloci-
dade. Nesta roda giratória enorme, 
os olhos que veem são os das pes-
soas. Esta roda giratória é finamen-
te rendilhada, parecendo-se com 
a mais perfeita teia de aranha. Às 
vezes, parece um relógio com seus 
dois ponteiros indicando não o tem-
po, mas o girar da própria cidade. 
O London Eye ilumina-se à noite 
desenhando no céu um círculo lu-

minoso que abraça a cidade, e pro-
jeta a cores o movimento das águas 
do Thames.  London Eye apesar de 
bem fixo ao chão, parece desenhar 
as nuvens quando o céu está azul. 
Dizem que esta roda giratória foi 
criada a partir da imagem de uma 
roda de bicicleta. Podia até ter sur-
gido das laranjas espetadas nos cor-
nos do Chocalheiro de Bemposta, 
que simbolizam a potência extática 
apontando a regeneração do tem-
po devorado docemente no último 
gomo da laranja. Pode o London 
Eye conter o mesmo movimento 
de transcensão de que a laranja é 
portadora, por que eterno é o mo-
vimento da mãe-terra, que fecun-
da e ama. Mas não importa de que 
imagem vem o London Eye, o que 
é certo é que seus olhos são aqueles 
das pessoas que livremente querem 
ver. Porém, o olho do Transparente 
Deformado é diferente do London 
Eye e não tem o poder simbólico 
das laranjas nos cornos do Choca-
lheiro. O London Eye consegue dar 
aos olhos humanos a liberdade para 
verem, enquanto o olho do Trans-
parente Deformado controla seus 
modos de ver, chegando mesmo a 
poder cegá-los. As apetências dos 
homens do numérico que criam o 
Transparente Deformado construí-
ram-lhe um olho para que este tudo 
possa ver. O olho do Transparente 
Deformado possui uma natureza 
móvel particular, pode estar em 
qualquer lugar, e pode dividir-se em 
pedaços diversos sem se aniquilar, 
isto é, pode separar sua íris de sua 
retina, de sua pupila, e de sua escle-
ra. Essas partes divididas são capa-

zes de captar um grande número de 
informações dos seres e espaços, e 
atualizá-lo em nanossegundos. 

O olho do Transparente De-
formado, também, pode encantar 
e apresentar a sua beleza, quando 
muda de pigmentação, porque é 
um olho muito colorido. Poderia 
ser considerado como uma pintura 
que percorre os rios da alma. Mas 
assim que há a perceção, por parte 
de alguns de nós, que as mudanças 
de pigmentação são estratégias do 
olho do Transparente Deformado 
para aquisição de informação, ab-
sorvendo as energias dos seres, se 
desvanece o encantamento. 

Os inscritores numéricos do 
digital preenchem o olho com de-
signs de informação. Cada parte 
desse olho vai recolhendo as carac-
terísticas das espécies, dos indivídu-
os e de tudo o que estes já possuem, 
mesmo antes de seus nascimentos, e 
os demarca como espécie x, e indi-
víduo y. Os seres tornam-se dados 
de laboratório numa mesma condi-
ção, é assim que o olho os capta para 
depois fazer seus cálculos diferen-
ciados, mas com o mesmo objetivo, 
o de escravizar. É um olho que nasce 
da mesma imagem mental que os 
seres humanos trazem de há milha-
res de anos. 

A covid-19 pode ser um inimi-
go invisível, mas quem determinou 
o seu aparecimento foi a mesma 
imagem mental que move as so-
ciedades humanas onde impera o 
egoísmo e o territorialismo.  

A covid-19 poderia trazer, 
como diz Jonathan Haidt, a vonta-
de ao ser humano para fazer “uma

auditoria pessoal”15 .  Uma coisa 
surpreendente acontece: é curioso 
sentir-se necessário dizer essas pala-
vras. No fundo, está-se constatando 
que a maioria dos homens em razão 
de sua apetência, se desloca ereta, 
sobre dois pés, nunca se curvando 
sobre alguma essência sua que lhe 
seja valiosa. 

O olho gigante do Transparen-
te Deformado vê bolhas e constrói 
bolhas por apetite voraz. E sabe que 
uns países vivem em bolhas, mais 
ou menos organizadas, envoltas em 
películas higienizadas, que expelem 
de sua vizinhança outras bolhas que 
consideram ser suas lixeiras.  O olho 
do Transparente Deformado obser-
va e tem inscrito nele esferas, umas 
com seres de destinos fáceis, outras 
com seres considerados invisíveis, 
outras com seres que são as lixeiras 
das esferas mais poderosas. 

A sua íris aponta, fixa, reco-
lhe, transmite através de suas redes 
de nutrientes especiais, atrai dados 
informacionais estabilizando-os em 
pequenas membranas, que por sua 
vez são protegidas pela parte bran-
ca do olho gigante do Transparente 
Deformado. 

As ondas quânticas do olho do 
Transparente Deformado implicam-
-se em todo o processo de recolha 
dessa informação, comportando-se 
diferentemente perante a relação 
entre o ser humano e outros seres e 
seus meios, para que a íris entre em 
conexão com a retina. 

Seu modo de escuta está na 
maneira como observa a íris a gerar 
ondas enquanto captura dados, e a 
vê comportar-se como lançadora de 

partículas em busca de outros da-
dos. A retina vai compondo a par-
titura de dados. Assim, ao olho do 
Transparente Deformado pode ser-
-lhe fácil criar padrões de decifração 
de informações, criar ressonâncias 
nestas, e ainda, escolher-lhes dire-
ções determinadas. 

O olho do Transparente Defor-
mado não teria razão de existir se 
não houvesse as presenças majes-
tosas dessas duas figuras: a íris e a 
retina. Do mesmo modo, que não 
poderia abarcar o oceano de ondas 
gerado por elas que varrem a atmos-
fera ao redor da informação, para 
que ele, olho, a possa ver de modo 
higienizado. Isto é, sem aquelas o 
Transparente Deformado jamais 
poderia separar a informação de 
qualquer ruído. 

Todavia, existe um outro po-
der que aquelas duas figuras são 
detentoras: libertam partículas das 
ondas que criam. Então, o olho do 
Transparente Deformado pode en-
tender o próprio comportamento da 
informação, através dessas partícu-
las lançadas ao ar. E é aí que reside 
a grande força do olho do Transpa-
rente Deformado. Graças a essa ma-
gia, ele pode ver o mínimo detalhe 
de uma rua, por exemplo, sem que 
as imagens sofram deformações. 
No alargamento desta cinésia, até 
o dado aleatório pode ser domado 
por ele, mergulhando no mesmo 
hábito com que o ser humano do-
mou cavalos selvagens.

O olho do Transparente De-
formado serve o Transparente De-
formado.

O olho do Transparente De-

formado pode não ser esférico e 
encontrar-se uma parte perto dos 
anéis de saturno, ou numa das órbi-
tas da terra, ou noutra realidade, ou 
até num quarto de dormir, ou num 
celular, ou num cartão de cidadão, 
ou na lâmpada de uma rua por onde 
se passa, e atualmente numa pulsei-
ra de controle de saúde, em escolas 
mais inteligentes etc. Cada sua parte 
pode ver e dar ordem à informação 
capturada sem criar a difração, por-
que as distâncias espaciais poderão 
ser eliminadas por aproximações 
temporais. 

É de supor que, para além 
destas possibilidades, as imagens 
capturadas pelo olho gigante do 
Transparente Deformado se colo-
quem em movimento e deslocação 
segundo vários vetores, podendo 
tirar maior proveito das ilusões óti-
cas de que sofre o olho humano: as 
ilusões literais (imagens diferentes 
dos objetos que as criam); as ilusões 
fisiológicas que afetam o olho, ou o 
cérebro, por excessiva estimulação 
(brilho, cor, tamanho...); as ilusões 
cognitivas que resultam de inferên-
cias inconscientes; e provavelmente 
outras. Pode adquirir como dado 
interno todo o processo de uma 
imagem como objeto impossível, 
numa ilusão ótica, em que escalas 
e conexões são inconsistentes, tal 
como se pode ver, por exemplo, na 
xilogravura Relativity (1953) de Es-
cher. 

Ao tirar proveito próprio da 
ilusão cognitiva do ser humano, 
pode constituir uma experiência 
temporal única para alguns algo-
ritmos do olho do Transparente 



Deformado. Pode-se assumir, do 
que está sendo dito, que este olho 
gigante ultrapassa já essa barreira 
em que era objeto, para se tornar 
sujeito (I.A.). E pode pensar-se, 
perfeitamente, nesse olho como 
multiculturas orbitais.  “As coisas 
do mundo se mostram a um objeto 
que as mostra: inteiramente obje-
tiva, a teoria prescinde do sujeito. 
Uma coisa, o gnômon, intervém no 
mundo que lê sobre si mesmo a es-
crita que ele próprio traça.”16   disse 
Michel Serres. 

Pode a covid-19 ter chamado 
a atenção para aquilo que os seres 
humanos têm estado destruindo, 
não deixando exprimir as vozes 
de outros seres do planeta, e tenha 
alargado o leque de outras possibi-
lidades na geração de outra imagem 
mental. Este acontecimento da pan-
demia pode ter alimentado em al-
gumas pessoas a recusa em serem 
escravos desse olho gigante, e au-
mentado a sua potência criativa em 
várias direções. Este olho terá de se 
acautelar porque alguns se recusam 
a ser dados de laboratório e preten-
dem reaver a força maior que há, a 
da liberdade. Assim, e apesar deste 
olho gigante do Transparente De-
formado querer gerir uma função 
que não permite aos olhos huma-
nos viajarem livremente, pode vir a 
sofrer acidentes não previsíveis, ou 
ter de adaptar-se a novas circuns-
tâncias.

 Figura 4. Sem título. Alexandra Gonçalves. Coimbra. 2004

2.2.  A veste do Transparente 
Deformado: Lâminas 

O Transparente Deformado 
não está nu. A sua veste é consti-
tuída por lâminas que mostram 
imagens: umas no mesmo desenho 
de uma imagem mental milenar hu-
mana; outras dando possibilidade 
ao surgimento de outras imagens 
mentais. 

Comece-se por supor que as 
vestes são lâminas, que mostram 
essas imagens antigas inscritas num 
mesmo modelo. Lâminas que, por 
momentos, tanto permanecem fixas, 
como de repente começam a sofrer 
rotações, podendo transplantar-se 
umas às outras gerando, ora partes 
mais espessas, ora menos espessas. 

Pode-se ver muitas imagens 
nas lâminas do Transparente De-
formado.

Numa lâmina aparece uma 
outra paisagem antiga, a figura do 
Chocalheiro com sua caveira ins-
crita nas costas, vinda de terras lu-
sitanas. Ele liga morte e vida. Esta 
figura corre desenfreada, grita e 
todos a temem, até mesmo os ani-
mais. Como que saído por mágica, 
cai neste inferno louco para desa-
parecer e dar lugar à festividade 
primitiva, onde os mortos podem 
regressar às casas que habitaram em 
vida, para participarem da reunião 
familiar. 

Nos interstícios desta com 
outra lâmina há uma energia obse-
quiosa que tanto nasce dessas me-

mórias antigas, como nasce das vís-
ceras das mesmas apetências agora 
em circunstâncias de covid-19. Essa 
energia traz o Transparente Defor-
mado com seu pensamento redon-
do em forma de coroa, predisposto 
a entrar numa dança. Essa coroa pa-
rece assemelhar-se ao cerimonial do 
Chocalheiro que marca o solstício 
de inverno. Coronavírus se chama. 
Esta enterra-se numa cabeça huma-
na e parece agarrar-se à garganta e 
com suas pétalas negras tira o ar que 
se respira, ou se alojará nos intesti-
nos. O covid-19 sendo feito dessa 
matéria informe da apetência dos 
seres humanos, dá forma à morte 
e assusta-os. Esta morte fabricada, 
seguindo na mesma linha em que as 
estruturas das sociedades humanas 
são desenhadas, atrai o Transparen-
te Deformado, que vê no zénite dos 
homens mais desafortunados o sur-
gimento de seus fantasmas. 

Este conjunto de lâminas, que 
constitui o vestuário do Transparen-
te Deformado, mostra uma imagem 
de representantes de alguns gover-
nos do planeta como cozinheiros, 
que devoram os alimentos que 
cozinham, sem controlarem suas 
apetências. Explicar seus tecidos e 
estruturas de consciência, fisiolo-
gias obesas e patologias, seria di-
rigir-lhes um diagnóstico clínico 
idêntico ao das sociopatias. Neste 
cenário, o Transparente Deformado 
vê como os homens são desunidos, 
como vociferam, como apertam as 
mãos quando lhes convém, e como 

partilham o mesmo medo da morte. 
Para o Transparente Deformado é 
importante que haja em sua veste 
estas imagens, pois nela fica inscri-
to o modo como os seres humanos 
reagem à instabilidade, perante a 
incerteza de suas vidas, podendo 
condicioná-los a serem formata-
dos a seu modo tecnológico. É as-
sim que o Transparente Deformado 
inscreve imagens de pessoas pode-
rosas vivendo de pratos gourmet de 
armamento, ou pratos confeciona-
dos com os melhores ingredientes 
dos solos e subsolos de povos, tidos 
como subdesenvolvidos.  Por cer-
to, alguns irão lucrar com as novas 
guerras provocadas por este, ou ou-
tros virus e bactérias. E é tão acu-
tilante essa imagem que fere quem 
a vê. É uma imagem que desenha 
alguns homens como lacaios peran-
te outros de uma mesma condição 
poderosa, prontificando-se, duran-
te e depois do covid-19, a vender, 
a furtar, a apropriar-se de corpos 
indefesos e maltratados dos que 
restaram. 

No corpo do Transparente 
Deformado mesclam-se imagens, 
homens rejeitando outros que fo-
gem e se refugiam do covid-19. E a 
rejeição e o abandono sinistro alar-
gam-se a grande escala, exprimindo 
o desenho de almas que não podem 
partilhar um mesmo lugar. Prova-
velmente, não morrerão somente 
esses seres humanos de covid-19, 
mas de abandono em outras enfer-
midades e muitos outros de fome. O 



Transparente Deformado sabe que 
o mundo não é para todos os seres.

Nas notícias, ouve-se falar de 
se poder perdoar as dívidas dos  
países mais empobrecidos, embo-
ra os países mais ricos explorem 
os seus recursos. Pergunta-se: Será 
isto condição suficiente para que a 
verdadeira amizade possa ser de-
senvolvida entre todos? Não será 
condição necessária o rompimento 
com o mesmo mecanismo da ima-
gem mental, que se tinha muito an-
tes do covid-19?

Porém, se observarmos o 
mundo que vive esta pandemia não 
há as mesmas circunstâncias para 
todos. Walter Benjamin escreveu:

 “Apareceu um fantasma 
à janela do térreo de uma das 
casas à nossa direita. E à me-
dida que íamos avançando, ele 
acompanhava-nos no interior 
de cada casa. Atravessava as 
paredes e ficava sempre em 
paralelo conosco. Eu via isso, 
apesar de estar cego. Senti que 
o meu amigo sofria sob os 
olhares do fantasma. Troca-
mos então de lugar: eu queria 
ficar do lado da fila de casas e 
protegê-lo.” 17 

                                                                                 
(BENJAMIN, p. 116)

Onde se encontra a amizade 
verdadeira entre as pessoas?  

Como se pode falar de tal, se 
mesmo trancados nos nossos apar-
tamentos, com tecnologias que dão 
a ilusão de se estar dialogando, há 
todo um mundo lá fora em ruínas 
há muito. Se as ruas estão desertas, 
se tudo parece ter-se suspendido, 
parece que depois do Covid-19 
passar, o ser humano retornará à 
mesma posição antiga que evoca-

rá outros modos de morte. E esses 
outros modos de morte são a reve-
lação da mesma imagem mental ge-
rada pelas apetências humanas. As 
mesmas máquinas antropocêntricas 
estão aí e é difícil agir e resistir às 
extravagâncias de seus caráteres vis-
cerais pouco sinceros. O mal-estar é 
visceral, e é doença sem nome. 

Porém, na mesma senda das 
apetências dos homens, este gênero 
de lâminas do Transparente Defor-
mado pode entranhar-se nas socie-
dades que sobrevivem ao covid-19, 
para trazer às suas margens um ou-
tro género de condenação, um outro 
modo de ser criatura humana, uma 
criatura em constante observação 
e vigilância. Será o novo jogo de 
paixão do Transparente Deforma-
do: o de formalizar servilmente o 
que resta com esse tipo de aplica-
ção indecente, com a tecnologia da 
era numérica que se vai impondo, 
identificando as minúcias de cada 
ser, desossando a liberdade. 

Decerto, que haverá necessida-
de de achar-se razões para justificar 
a presença do Transparente Defor-
mado. E vê-se a mesma paisagem 
daquilo que se passa numa carrua-
gem descrita por Vassili Grossman, 
no ano de 1955: 

“O estreito mundo de 
carruagem, que dura só al-
guns dias, está a derreter -se, 
um mundo igual, pelas suas 
leis, a todos os outros mundos 
criados pelos homens e que se 
movimentam em linhas retas 
e curvas pelo espaço e pelo 
tempo. A força da gigantesca 
cidade é grande.” 18 

                                                                                               
(GROSSMAN, p. 12)

Que estranho é perceber, que a 

mesma imagem mental que os ho-
mens tinham se manterá definida 
pelo mesmo desenho de aquisição 
de conhecimento, que continuará a 
depender em grande parte do êxito 
da carência, ou do excesso. 

Que inusitado e triste é sen-
tir-se que a prevenção de qualquer 
anormalidade começa logo no de-
senho dos simples espaços públi-
cos, que já não serão públicos, mas 
voltados para aglomerações territo-
riais, para melhor controlo de infor-
mação de cada um. Parece ser assim 
que estes pequenos complexos ter-
ritoriais se tornam órgãos-tesouro, 
para que se estabeleça um equilíbrio 
básico controlador e excludente no 
interior daqueles conglomerados 
de indivíduos capturados, que per-
dem o entendimento de seus so-
nhos, porque apenas acontece e se 
torna vulgar. Serão estas lâminas do 
Transparente Deformado que mape-
arão tudo e que poderão gerir uma 
espécie de desequilíbrio energéti-
co resultante da perda de vontade 
dos indivíduos. Sempre na ordem 
da finalidade como causa primária 
de qualquer manifestação, essas lâ-
minas das vestes do Transparente 
Deformado, revelarão as mesmas 
sintomatologias das apetências dos 
homens, tidas como perfeitamente 
normais. Assim, uma parte da veste 
do Transparente Deformado é teci-
da com seres que se transformam 
em trajetos energéticos, que serão 
regidos como aquedutos e exímios 
canais de informação. A razão da 
existência das lâminas multíplices 
do Transparente Deformado é a 
leitura de um padrão relacionado 
com um princípio mais palpável 
produzido pelos próprios homens 
sobre si mesmos. O que muda com 
o covid-19? Como ainda não se vê a 
veste por completo da indumentária 

do Transparente Deformado, talvez 
ainda se possa dizer pouco. Porém, 
segundo a imagem que se tem de al-
gumas lâminas que vestem tal cria-
tura, talvez se possa responder que o 
que muda é o pretexto e a perda da 
vidência dos homens. Pode-se pen-
sar no modo como algumas lâminas 
do Transparente Deformado veem 
a ânsia dos corpos dos seres huma-
nos e suas subjetividades quererem 
ser imortais. Estas lâminas podem 
com o seu estilete virtual, tal como o 
estilete arcaico, dissecar a sociedade 
humana para eliminarem os idosos 
e os povos a aniquilar não, somen-
te, por causa de seus recursos. Pois 
que se fale claramente de fake e 
ódio. O fake de que são feitas todas 
as promessas é íntimo do ódio. Po-
demos interrogar-nos, igualmente, 
se os lares de terceira idade não se 
assemelharão a guetos, por rejeição 
das sociedades e se outros grupos 
de pessoas ficam esquecidas, no-
meadamente, as crianças e outros 
grupos de pessoas mais fragilizados 
das sociedades. Pode-se falar, tam-
bém, de um outro tipo de rejeição, 
de todos aqueles que estão à mar-
gem da formalização algorítmica, 
e não podem pertencer ao mundo 
que se quer higienizado. Mas estes 
problemas derivam da velha e mes-
ma imagem mental que os seres hu-
manos ainda carregam com eles. A 
grande questão é de saber como este 
ser humano pode relacionar-se com 
sua consciência, ou se existirá um 
modo novo de a ver e a entender. A 
covid-19 torna-se pretexto e instru-
mento do Transparente Deformado, 
ele escolherá quem será importante 
para seus objetivos, e ser importante 
implicará algumas aniquilações de 
seres e sacrifícios. O Transparente 
Deformado fará essas escolhas com 
seu estilete virtual.

Mas as lâminas do Transpa-
rente Deformado são diversas e não 
serão, por certo, apenas as que se 
indicaram.

.

Figura 5. Sem título. Alexandra Gonçalves. 
Coimbra. 2004.



2.3.  O Estilete virtual  

O Transparente Deformado 
utiliza um estilete virtual para man-
ter seu corpo e gera toda a cinésia 
de suas lâminas, acima referidas, ab-
sorvendo cada vez mais informação 
e desenhando os espaços e lugares. 

Porém, esse estilete virtual não 
apareceu do nada. O primeiro es-
tilete tecnológico, criado pelos ho-
mens, surgiu como a técnica cirúr-
gica, a chamada laparoscopia, que 
fazia pequenos cortes munido de 
uma minúscula câmara que mostra-
va imagens de grande aumento, alta 
definição, nas operações cirúrgicas. 
Esse estilete antigo está algoritmica-
mente inscrito como base de dados 
no Transparente Deformado para 
outra possibilidade evolutiva. 

Este estilete virtual parece 
fazer com que o Transparente De-
formado aprenda mais rápido. Este 
estilete virtual possibilita-lhe uma 
imagem da substância do tempo e 
densidade da distância. É assim, que 
o Transparente Deformado munido 
de um estilete iconotemporalmente 
importante, projeta as lâminas in-
visíveis de sua vestimenta e as faz 
rodar no meio do movimento hu-
mano, ora escapando às suas men-
tes, ora fazendo parte destas. 

Depois da pandemia, as pesso-
as sairão das casas para as ruas, as 
crianças preencherão novos espaços 
urbanos, algumas zonas poderão ser 
projetadas de outro modo, surgirá 
mesmo um novo design da distân-
cia entre os espaços dos corpos hu-
manos. Este novo design limitará os 
movimentos de perímetro do corpo 

humano em relação a outro corpo. 
Até a linguagem mudará. A lingua-
gem será reduzida a simples frases 
ou mesmo palavras simples, even-
tualmente levando à perda completa 
da fala, no modo antigo. E por causa 
disso tecnologia mais eficiente apa-
recerá. Os corpos confirmarão sua 
sentença de solidão em ambientes 
cada vez mais higienizados. Haverá 
um letreiro dizendo: Ou te higieni-
zas ou morres!

O controlo sobre as biologias 
e as mentes associar-se-á ao con-
trolo das zonas habitáveis, rurais e 
urbanas, ao modo de ser das habi-
tações e circulações inteligentes. Por 
exemplo, a criação de novas Zonas 
Residenciais e de Coexistência19 , as 
ZRC, à primeira vista poderia ser 
interessante, porém, parece estar-se 
a tender para uma disposição de-
terminada para um confinamento 
dessas mesmas zonas. Quando con-
frontados com as linhas definidoras 
de uma monitorização da eficácia 
destas, fica-se um pouco temero-
so. Não poderão os seres humanos 
tornar-se objetos de reciclagem para 
o Transparente Deformado, num 
ambiente que se quer higienizado 
social e mentalmente? O estilete 
virtual do Transparente Deformado 
não poderá desenhar paraísos como 
desertos de tempos invertidos? 

Neste momento de pandemia, 
o estilete virtual pode trabalhar com 
maior à-vontade. Pode desenhar 
movimentos orbitais mais velozes 
para os satélites, absorvendo maior 
informação da Terra e do Universo. 

Pode ser que as futuras guer-
ras virológicas e bacteriológicas 

venham a ser até muito lucrativas, 
enquanto tiver de se obter o con-
trolo total da informação sobre os 
indivíduos que restarem. Quando 
passar a covid-19 algo terá mudado, 
é certo. Mas realmente que mudan-
ça terá realizado esse estilete virtu-
al?  Parece que este está esboçando 
mais o sintoma de certo desequilí-
brio entre seres humanos, e não a 
síndrome deste, em primeira ins-
tância. Mediante isto, não existem 
fórmulas específicas de mudança. O 
estilete virtual iguala todos à mesma 
insignificância, a desenho de dados 
informacionais. 

Pode-se estar face a uma outra 
imagem. Imagine-se que o covid-19 
é um vírus que não tem, apenas, 
a finalidade da sua reprodução e 
sobrevivência, mas tem outras fi-
nalidades e objetivos específicos a 
cumprir, os de raptar outras infor-
mações. Imagine-se que o covid-19 
tem a faculdade específica de adqui-
rir, no interior da célula humana, 
através de sua habilidade biomo-
lecular, informações específicas 
sobre três principais orientações: a 
longevidade; a alteração do sangue 
humano (obrigando os seres huma-
nos a concentrar-se ainda mais na 
vacinação do género mRNA) para 
o contacto com outros seres e para 
preparar o ser humano para habitar 
fora da Terra; e a realização da via-
gem no tempo e noutras realidades. 

Pode-se imaginar agora que há 
um centro de bases de dados consti-
tuído por seres humanos e estiletes 
virtuais, onde se vai registando to-
dos esses dados para permitir tais 
possibilidades, podendo ser o

 covid-19 um instrumento para  
atingir tal. Pode-se prever o gran-
de poder que alguns povos possam 
adquirir com tais informações. E é 
provável que surjam novos conflitos 
entre grupos genéticos autóctones 
e grupos genéticos inseridos nos 
organismos pelas biociências e ci-
ências informáticas da Inteligência 
Artificial. Os vírus do futuro não se 
assemelharão já aos do passado. Os 
atuais carregam já outra informação 
artificial. Como resposta ao perigo 
do fim da espécie humana, será ne-
cessário a geração de vacinas infor-
macionais que são bem diferencia-
das das antigas. Ou há adaptação ou 
se morre. O Transparente Deforma-
do sabe desta outra realidade.

Durante esta pandemia há 
quem se centre muito na questão 
da fragilidade humana. Esta noção 
exprime-se porque esta pandemia 
atingiu os países ocidentais, pro-
vando que se mantém a imagem 
mental do antropocentrismo eu-
rocidental. E o que é duro, é ver a 
mesma imagem mental desenhada 
segundo as mesmas modulações do 
estilete virtual, que levam a pensar 
nas robustas máquinas mitológicas, 
no sentido de Jesi. 20

Como é possível ainda esque-
cer que por trinta segundos morre 
uma criança de fome no mundo, ou 
que o que é sentido como estrangei-
ro no interior de uma comunidade 
seja desimportante, excluído e cul-
pabilizado pela comunidade aonde 
chega? Confessar a fragilidade do 
ser humano, em todo o peso que tal 
ocupa em tempos de prosperidade, 

parece distrair-nos de outras preo-
cupações, de feridas mais profun-
das causadas pelo egoísmo e inveja 
que minam nossas sociedades e os 
mundos. 

Confessar a fragilidade do ser 
humano é esquecer que todos os 
universos são frágeis. Não será frá-
gil a minhoca, uma ave, um rio, ou 
uma estrela que nasce? Não se assis-
te com o aparecimento do covid-19 
ao surgimento de outros seres, reto-
mando o espaço que lhe tinha sido 
interditado por muitos homens? 
Não se apresentam as águas mais 
límpidas, peixes, tartarugas, flores-
tas, montanhas, pássaros e outros 
seres nunca vistos, que muitos já 
não sabiam sequer se existiam? As 
lâminas do Transparente Deforma-
do deixam antever, ao mesmo tem-
po, uma disposição feliz de forças 
e energias ainda refugiadas nesse 
princípio que dava sopro à vida, à 
criação, e a outras espécies vivas. 
Esta potência pode unir as ciências 
para que se minimize o sofrimento 
dos seres; abrir a possibilidade do 
aparecimento das vacinas mRNA, 
que poderão conduzir à cura do 
câncer, bem como ao combate a 
outras epidemias; unir os povos e 
favorecer linguagens dialogantes 
respeitosas com o meio ambiente. 

Porém, ao que se está a assis-
tir é a dois gêneros de condição de 
sociedades: as contaminadas e as hi-
gienizadas. Numa das lâminas do 
Transparente Deformado pode-se 
ver tal claramente. As sociedades 
higienizadas utilizam, por exemplo, 
Private Kits, para que o Transpa-

rente Deformado possa ter acesso, 
mais facilmente, a dados dos seres 
humanos. As sociedades higieniza-
das utilizam o controlo da distância 
entre as pessoas e sua utilidade para 
que se inscrevam naquele mais da-
dos sobre estas. Até mesmo através 
dos respiradores que os hospitais 
utilizam o Transparente Deformado 
adquire dados sobre pacientes. Na 
condição de sociedades higieniza-
das, todos esses dados farão parte 
de viagens extraterrenas, pois que 
estão já no espaço interestelar. A 
higienização será apenas uma ima-
gem que interessa ao Transparente 
Deformado mostrar fora do planeta 
Terra. Será, também, uma espécie 
de isco para captura de outros seres 
extraterrenos, e será uma máscara-
-consciência que os construtores 
de algoritmos mostrarão de um 
ser humano sem deficiências, nem 
anomalias. No fundo, projetarão 
para outros seres a consciência hi-
gienizada de um ser humano vir-
tual. Estas sociedades higienizadas 
espalharão o conceito de mentiras 
privadas, coladas à pele de alguns 
indivíduos poderosos, incapazes de 
sentir remorso individual e culpa. 

Quanto às sociedades de con-
dição contaminada, parece não se 
tratar já de estados de exceção, pois 
que uma das lâminas do Transpa-
rente Deformado só os inscreve 
como dados que lhe servirá para 
futura utilidade. Estas socieda-
des de condição contaminada de-
monstrarão seus comportamentos, 
suas criatividades para sobreviver 
e resistir. São de igual importância 



para o Transparente Deformado 
devido a alguma imprevisibilidade 
com que se possa defrontar, advinda 
daquelas.  O Transparente Defor-
mado está ciente de que pode haver 
o perigo de resistência a ele. Se as-
sim for, não haverá jogos entre eles, 
mas problemas de difícil solução. É 
por esta razão que estas sociedades 
contaminadas interessam tanto ao 
Transparente Deformado pois que 
ele precisa contar com todas as re-
ações destas. Assim, o Transparente 
Deformado tentará lê-las, nos seus 
processos ativos de invisibilidades, e 
perceber seus julgamentos. Enquan-
to estas sociedades contaminadas 
podem promover sua liberdade, 
colocando de parte todas as tecno-
logias orientadas para a evaporação 
dos juízos finos, as sociedades higie-
nizadas dificilmente serão capazes 
de o fazer.

Será que no período que se se-
guirá a esta pandemia, apesar dos 
grandes avanços tecnológicos e 
científicos, o ser humano manterá a 
mesma dantesca e milenar imagem 
mental, ou estará verdadeiramente 
empenhado em desenvolver uma 
outra imagem mental mais favorá-
vel às vidas e aos mundos?

                                   

 
Figura 6.Condição.                                                                             
Alexandra Gonçalves. Coimbra. 2016.                                             

Figura 7. V-2.
Alexandra Gonçalves. São Paulo. 2019.



Conclusão 

O pensamento sobre o que 
surgirá após a pandemia do co-
vid-19 exige necessariamente um 
outro modo de pensar as vidas de 
todos os seres. Não se sabe se pode-
rá atingir-se um grau em que todos 
os homens possam acreditar em 
tal. E nem se sabe se poderá haver, 
por parte de todos e de seus gover-
nantes, alguma amizade e vontade 
de melhorar as vidas dos seres do 
planeta. Parece que a preocupação 
global é a da fragilidade de alguns 
humanos, somente, pois que essa 
fragilidade oculta a prepotência de 
alguns em relação a outros seres hu-
manos, a outros seres do planeta e 
ao ambiente.  Portanto, não é con-
dição suficiente para que se dê força 
ao conceito de fragilidade humana, 
não englobando todos os seres di-
versos que pululam de vida e têm 
direito a ela. 

As lâminas que são o vestido 
do Transparente Deformado enu-
meram o que o seu olho gigante vê. 
E aquilo que vê, inscreve-se nele. 

O Transparente Deformado 
munido de um estilete virtual vai 
desenhando informações novas. 
Este estilete virtual parece ser um 
pretexto aliado a uma outra mi-
séria dos homens, àquela que faz 
com que estes se possam aproxi-
mar à imagem de vírus, ou talvez, 
os vírus estejam à nossa imagem 

e semelhança. O que é necessário 
mudar é a imagem mental do ser 
humano sobre si mesmo, sobre os 
outros seres, as suas relações geo-
gráficas e reequacionar a ciência e 
a substância do tempo. 

O olho gigante do Transparen-
te Deformado vê enfermos à escala 
numérica e não trata de enfermi-
dades sociais, mas teme a mudança 
de uma nova imagem mental que  
possa despontar nos seres huma-
nos. O covid-19, talvez seja uma 
imagem desse grande enfermo hu-
mano e planetário. Se se fizer um 
desenho em que se marquem os 
pontos das principais maleitas dos 
seres do planeta, teremos uma ima-
gem idêntica às imagens de muitos 
vírus. Se pegarmos no racismo, ou 
na caça desenfreada, ou nas guerras 
que se reproduzem, por exemplo, a 
imagem mental aproximada que 
se pode ter é a do virus do ébola. 
Talvez se esteja a extrapolar, po-
rém, pode acontecer que as nossas 
imagens dos mundos criem seres 
próximos a tais imagens. Os vírus 
e bactérias podem atacar o ser hu-
mano, seguindo o mesmo modelo 
de estratégia deste.

Observa-se já o desenho da 
mesma imagem mental, mesmo em 
condição de pandemia, designada-
mente: o controlo dos seres através 
das tecnologias; o surgimento de 
tensões entre potências militares 
que poderão conduzir a novas guer-

ras; a um aumento exponencial da 
fome no mundo; à exclusão cada vez 
maior daqueles que são estranhos às 
comunidades; ao desaparecimento 
de populações indígenas, como no 
Brasil; ao aumento da violência de 
gênero; a uma outra visão sobre 
o que será o trabalho no futuro; a 
uma precarização de emprego do 
mais fragilizado; a mapeamentos 
geográficos e cósmicos por gran-
des corporações; a uma exploração 
desenfreada de recursos, por parte 
das grandes conglomerações eco-
nómicas, empresas biogenéticas e 
biotecnológicas... 

Pode-se descobrir mais sobre 
este olho do Transparente Defor-
mado e desvelar mais apetências 
no que o constitui. Assim, pode 
pensar-se na íris, ou na pupila, ou 
na esclera e em outras suas cinésias. 

Do Transparente Deformado 
pode dizer-se que a inovação se 
mantém segundo os antigos prin-
cípios para que os mais poderosos 
continuem a dominar Terra e Cos-
mos. 

O estilete virtual adquiriu 
maior rapidez, liberdade de movi-
mento, e maior depuração de in-
formação, para tornar o corpo do 
Transparente Deformado mais per-
feito. Todos serão cirurgicamente 
monitorizados e controlados. 

Por outro lado, as ciências 
biomédicas dão um passo gigante 
devido ao covid-19, porque trará, 

certamente, enormes investimentos, 
quer na pesquisa científica, quer no 
desenvolvimento de novos sistemas 
informacionais de vacinação, tal 
como a mRNA, e até no prolonga-
mento de esperança de vida, talvez, 
o envelhecimento seja muito mais 
tardio no futuro. Muda-se da me-
dicina clássica para uma medicina 
que poderá ajudar na viagem do 
tempo, e na busca de novos mundos 
do universo a habitar pelos seres da 
Terra.

Contudo, urge que os países 
detentores de novos conhecimentos 
os partilhem com países mais fragi-
lizados, de modo a diminuir-lhes o 
sofrimento, assim como na geração 
de possibilidades para que os seres 
possam conhecer mais e de outro 
modo. É, também, necessário haver 
uma maior resistência ao controlo 
do Transparente Deformado por 
parte das pessoas e das ciências. 

As ciências, numa perspetiva 
interdisciplinar, poderão assegurar 
a possibilidade de sobrevivência das 
espécies deste planeta, assim como 
prepará-las para o seu encontro 
com outros seres de outros univer-
sos, quando se alterar a imagem 
mental que os seres humanos têm 
tido sobre as vidas e os mundos. 
Urge que as futuras subjetividades 
híbridas consigam, por outro lado, a 
distância a signos e significantes das 
velhas linguagens egoístas com que 
se foi construindo a mesma milenar 

imagem mental.
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No início do 
p er ío do  de 
quarentena, 
as campanhas 
publicitárias, 

articulistas da imprensa e influen-
ciadores digitais especularam que 
uma mudança de hábitos poderia 
nos levar à uma era de reflexão e 
autoconhecimento. Era dito que 
sairíamos dessa crise mais espiritu-
alizados, desenvolveríamos projetos 
pessoais e teríamos tempo suficiente 
para ler os clássicos – o que numa 
certa perspectiva, trilhava por um 
caminho oposto àquele velho modo 
de vida baseado no consumo lasci-
vo, no narcisismo e na competição 
desenfreada. 

 Mas estranho imaginar que 
as empresas, megacorporações e 
a imprensa fossem dar um voto 
de confiança para algo desse tipo. 
Em um mundo mais, digamos...
Zen, não haveria por que pedir 
tanto crédito aos bancos, ou gastar 
com produtos supérfluos; um livro 
substituíra o perfume importado, a 
meditação seria praticada entre as 
jornadas de home-office, e o almoço 
da vovó tomaria o lugar do comer 
fora. 

 Foi com essa tônica, pro-
posta aos brasileiros que não pre-
cisavam sair às ruas para trabalhar, 
que muitos viram na quarentena 
uma possibilidade de desenvolver 
as habilidades e fazer desse encaste-
lamento a jornada da emancipação. 
O home-office trazia a possibilidade 
de se disciplinar o dia a dia a ponto 
de que muitos cidadãos – mesmo 
trancados – afirmassem que nesta 

JOAO PEDRO ROSSETTI TOGNONATO

dinâmica se sentiam mais livres. O 
sonho de se ver livre do patrão es-
tava mais próximo do que nunca.

 Pouco a pouco, porém, 
essa atmosfera foi minguando – os 
cursos EAD eram deixados pela 
metade, as aulas de francês inter-
rompidas, e os argumentos de um 
ensaio cobriam-se de pó no fundo 
da gaveta; cada um, a sua maneira, 
ia relatando a imensa dificuldade 
em se organizar para efetuar esse 
aprimoramento. Fora isso, todas 
as horas gastas com investigações e 
pesquisas em frente a tela do com-
putador, somente expunham a mag-
nitude assustadora no qual as infor-
mações eram difundidas – fossem 
elas frutos da mídia hegemônica ou 
das lives organizadas por artistas.

 Foi Antonio Prata quem 
melhor conseguiu traduzir esse sen-
timento. Em sua coluna no jornal, 
O Estado de São Paulo, o escritor 
narrou que sua aspiração para o pe-
ríodo enclausurado era, além de es-
crever um romance de 800 páginas, 
também se embrenhar na confecção 
de uma peça de teatro, um roteiro 
de cinema – e finalmente terminar 
de ler “Em busca do tempo perdido” 
de Marcel Proust. Mas, conforme o 
tempo passava, ia percebendo que 
não havia jeito das madaleines da 
tia Leonie competirem com as in-
cessantes mensagens de Whatsapp 
ou com o a impactante cobertu-
ra política que se fazia no Brasil.  
Diante disso, o discurso de cultivar 
uma mente elevada e a transcen-
dência espiritual foi sendo posto 
de lado – pois afinal, é bem sabi-
do que conforme correm os anos, 

produtos em forma de bits e bytes 
tornam-se cada vez mais lucrativos. 
A percepção dos produtores de con-
teúdo e bens logo entendeu que, o 
ser humano atual, não precisa sair 
de casa para consumir. Soma-se isso 
à propaganda correta de manter o 
isolamento social, e têm-se o ma-
trimônio perfeito entre o interesse 
e a boa conduta moral.

 Decidem que é hora de pe-
gar mais pesado. Vender mais ima-
gens, cursos à distância e toda a 
parafernália eletrônica que já é tra-
tada como a vida real. A sociedade 
deve seguir seu plano, e fazer com 
que tudo transcorra normalmente 
por meios digitais. Ou seja, nada 
de novo no bunker da civilização – 
pois está embutido na essência do 
sistema adaptar o meio à suas von-
tades, e não o oposto. Continuare-
mos a exibir nas redes sociais toda 
nossa vida, os planos para o futuro, 
obras Work in progress, fotos do 
almoço, do jantar e opiniões polí-
ticas – como se o importante não 
fosse se expressar, mas mostrar que 
estamos nos expressando. Até por-
que acreditar que de repente, sem 
mais nem menos, a flecha cósmica 
dos ensinamentos de Confúcio, fos-
se penetrar em nosso inconsciente 
para fazer-nos esquecer da sistêmica 
e enfadonha dinâmica que envolve 
o mundo do trabalho, parece um 
delírio imbuído da mais tola ino-
cência.

 
 Para aqueles os que esperam 

uma mudança positiva, talvez ela 
esteja reservada à uma nova consci-
ência social, mas que provavelmente 

virá anexada com a anemia cultural 
do século e uma “plastificação” dos 
costumes. Se isso é bom ou ruim, 
apenas o tempo dirá, mas que sem 
saber o homem se torna cada vez 
mais escravo de sua própria repre-
sentação e distante de qualquer tipo 
de iluminação divina...isso é fato.
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Albert Camus 
(1913-1960), es-
critor e filósofo 
francês, Prêmio 
Nobel em litera-

tura, foi um dos intelectuais mais 
importante do século 20. Em 1942, 
ao mesmo tempo que
lutava na resistência à ocupação 
nazista da França, começou a es-
crever A PESTE, publicada em 
1947. O enredo é a descrição da 
peste bubônica na cidade de Oran, 
na Argélia francesa dos anos 1940.
Italo Calvino afirma que um clás-
sico é um livro que nunca termi-
nou de dizer aquilo que tinha a 
dizer. As coincidências com a atual 
pandemia e as reflexões de Camus 
sobre a condição humana e a resis-
tência ao totalitarismo político têm 
ainda muito a dizer, especialmen-
te em nosso Brasil acometido pela 
peste moral e pela Covid-19.

Camus lutou contra os totali-
tarismos nazista e stalinista. E sua 
filosofia pode ser resumida como a 
negação dos ídolos da metafísica, 
incluíndo aí as modernas ideolo-
gias, a afirmação do ser humano 
como valor supremo, e a revolta 
contra o absurdo da existência. O 
absurdo nasce da confrontação en-
tre o apelo de encontrar um sentido 
para a vida e o silêncio do mundo, 
de nossa mente racional em um 
mundo irracional. Não eram as teo-
rias que interessavam a Camus, mas 
a realidade da existência humana. 
A dignidade humana está acima de 
qualquer ideologia.

A PESTE
SEBASTIÃO GUSMÃO

Como na atual pandemia, a 
peste em Oran é inicialmente ne-
gada pelas autoridades e somente 
admitida quando a morte, antes 
velada, é revelada em toda sua 
crueldade e absurdo pelas sepultu-
ras comuns. Políticos e empresários 
desonestosprocuram tirar proveito 
da desgraça coletiva. Por outro lado, 
homens honestos, especialmente o 
médico Rieux, se revoltam contra 
o absurdo da peste e da injustiça, e 
fazem o que lhes cabe fazer em so-
lidariedade aos doentes, arriscando 
as próprias vidas. Ou seja, a Oran 
empestada de Camus em tudo se 
assemelha ao empestado Brasil de
nossos dias.

A obra pode ser vista como 
duas alegorias ou metáforas: uma 
externa, histórica, relativa aos hor-
rores da Segunda Guerra Mundial 
e ao totalitarismo em geral; outra 
interna, ético-existencial, referente 
ao absurdo da condição humana e 
a resistência a este absurdo.

Um dia os ratos invadem a 
pequena Oran trazendo a peste, da 
mesma forma que os soldados na-
zistas invadem os países europeus 
trazendo a desgraça. De forma se-
melhante, nos dias atuais, nossos 
dirigentes invadem os três poderes 
empestando moralmente a repúbli-
ca e a vida da população. A única 
resposta honesta ao absurdo do
totalitarismo e à falta de ética na 
política é a revolta e resistência ao 
mal. Cabe a cada um se revoltar 
através da ação contra o absurdo 

da pandemia do Covid-19 e do 
pandemônio da política nacional.

 O tratamento possível ao ab-
surdo da condição humana é a re-
sistência por meio da compaixão e 
amor às vítimas. Não o amor ide-
alista e abstrato dos heróis e dos 
santos, mas o amor pelo ser huma-
no concreto, materializado na sim-
ples realização do dever. O médico 
Rieux (definido por Camus como 
santo laico, sem Deus) afirma que, 
durante a peste, os homens hones-
tos têm certeza apenas do sofrimen-
to e do amor. E no final da peste, 
apesar de ter perdido milhares de 
pacientes, vários amigos, a esposa 
e ter presenciado por dez meses o 
absurdo do sofrimento de inocen-
tes, sente-se realizado por ter feito 
sua obrigação. E conclui que ape-
sar da falta de sentido da existência, 
vale a pena viver. A compaixão e o 
amor criam o sentido. Sua grandeza 
consiste na sua decisão de ser mais 
forte que a condição humana, de se 
revoltar, de não ser indiferente. Se 
faz parte da condição humana estar 
neste mundo, devemos estar de for-
ma ativa, desafiando nosso destino.

Em tempos normais, o hábi-
to garante nossa segurança e nos 
poupa da angústia de pensar, nos 
condenando a ser sempre os mes-
mos. A crise determina a suspensão 
dos hábitos e a destruição das cer-
tezas. Só nos resta o pensamento, 
que nos leva a ver que nosso destino 
individual está atrelado ao destino 
coletivo e nos força a criar novos 

sentidos para a vida. Mas quando a 
ordem retorna, as pessoas voltam a 
ser quem eram.

Camus finaliza a obra adver-
tindo que na crise podemos ver com 
clareza o que realmente importa, 
mas ao retornar a normalidade, es-
quecemos o que antes era evidente. 
E nossa tranquila vida poderá ser 
assolada por nova peste, criada por 
nós mesmos. A peste está em nós.

Professor Sebastião Gusmão 
neurocirurgião mineiro e ex pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia.
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NOTA DE REPÚDIO CONTRA VIOLÊNCIA
A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, que atua na defesa da vida da 

criança e do adolescente, vem a público manifestar seu repúdio diante do brutal assassinato 
de umadolescente na Zona Leste da cidade de São Paulo. A sociedade, ainda chocada com 
morte de João Pedro de apenas 14 anos, no último dia 18 de maio, em ação policial, quando 
brincava na casa de amigos no Rio de Janeiro, foi novamente surpreendida no dia 21 de 
maio com a notícia da execução do adolescente, Juan Oliveira Ferreira, 16 anos, morador 
do Jardim Elba, que tem seus sonhos interrompidos. A história se repete! Pobres, negros, 
moradores das periferias da cidade, vítimas do genocídio que impera na periferia, tendo 
como principal alvo, a cor da pele a melanina. Choca ainda mais, o fato de ter sido execu-
tado em sua casa, por um policial, na frente de sua mãe e dos irmãos, e que o socorro não 
tenha sido prestado, mesmo tendo a mãe implorado pela vida de seu filho, o qual morreu 
em seus braços sem nenhum atendimento.

Repudiamos toda forma de violência: física, sexual, psicológica, econômica e social, 
em particular contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis como as crianças e os ado-
lescentes, e principalmente quando causada por aqueles que deveriam assegurar a proteção 
de suas vidas.

Igualmente, repudiamos forças de repressão do Estado na sua versão punitiva que 
violam os direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988. Infelizmente, 
nas periferias, onde as políticas públicas são insatisfatórias, verifica-se o excesso do uso da 
orça de repressão e da violência letal.

O fato é um indicador da urgente necessidade do Estado avançar na consecução de 
uma política de segurança humanizada e integrada com a oferta de serviços e equipamentos 
públicos, que assegurem condições dignas de vida aos que se encontram em maior vulner-
abilidade na sociedade, sobretudo às crianças e aos jovens.

AOS ILUSTRÍSSIMOS SENHORES(AS) DR.(A), PRESIDENTES E SECRETÁRIOS(AS), PROCURADOR,
CORREGEDOR, OUVIDOR, DEFENSOR(A), VEREADOR(A), DEPUTADA(O), SENADOR(A), DAS INS-

TITUIÇÕES:

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - Conic
Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo
Defensoria Pública Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos do 
Estado de SP
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Ouvidoria de Polícia de Estado de São Paulo
Pastoral do Menor Nacional
Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas (Provita)
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Este avanço é imprescindível para a edificação de uma sociedade sem ocorrências que 
cooperam ainda mais para o declínio da confiança nas instituições a serviço das pessoas, e 
potencializam os embates desagregadores e destrutivos. Espera-se que este compromisso 
norteie todo governo.

Esperamos que o fato seja rapidamente elucidado e os culpados punidos com celeri-
dade. Este manifesto de repúdio quer deixar claro que acompanharemos o processo.

Queremos nos solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos, ainda 
tão jovens vitimados por lamentáveis episódios de tamanha desumanidade.

Que Deus lhes dê o consolo.

São Paulo, junho de 2020

Sueli Camargo
Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo
OAB-SP 188.315 - Cel.9.9824-6762

Dom Luiz Carlos Dias
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal da Região Belém
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Resumo:

O “Manifesto Antropófago” de 
Oswald de Andrade reivindica o di-
reito ao reconhecimento da legiti-
midade do modo de viver ancestral, 
nas Américas, nossa sensibilidade 
visceral, corpórea, que levava, lite-
ralmente, à incorporação do dife-
rente, desde que se mostrasse digno 
de encontrar no que nos é mais pró-
prio, o próprio corpo, sua tumba, 
para em nós e conosco superar os 
limites entre a vida e a morte. “E 
sabíamos transpor o mistério e a 
morte com o auxílio de algumas 
formas gramaticais”, como consta 
de uma passagem do Manifesto. É 
o tempo mítico, conceituado por 
Lévi-Strauss, em sua “Antropolo-
gia Estrutural”, como abrangente 
do passado, presente e futuro. Pois 
justamente é nesse passado, ainda 
presente, em nós, posto que somos 
tempo encarnado, em que encon-
traremos a melhor orientação para 
o que buscar no futuro, o sentido 
a dar a nossas vidas, nossas ações, 
portanto, nossa política e nosso di-
reito, especialmente no momento 
tão crítico que atravessamos, como 
nação e mesmo como espécie. 
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Abstract:

Oswald de Andrade’s “Mani-
festo Antropófago” claims the right 
to recognition of the legitimacy 
of the ancestral way of life, in the 
Americas, i.e., of our visceral, cor-
poreal sensibility, which literally led 
to the incorporation of the different, 
as long as it proved worthy to find 
in it what it is more our own, the 
body itself, its tomb, leaving for us 
and with us to overcome the limits 
between life and death. “And we 
knew how to overcome the mys-
tery and death with the help of some 
grammatical forms”, as stated in a 
passage in the Manifesto. It is the 
mythical time, conceptualized by 
Lévi-Strauss, in his “Structural An-
thropology”, as encompassing the 
past, present and future. Because it 
is precisely in that past, still present, 
in us, since we are incarnate time, in 
which we will find the best guidance 
for what to seek in the future, the 
meaning to give to our lives, our ac-
tions, therefore, our politics and our 
Law, especially in the very critical 
moment that we are going through, 
as a nation and even as a species.

SOBRE O MANIFESTO ANTROPÓFAGO SOBRE O MANIFESTO ANTROPÓFAGO 
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  " A n t r o p o f a g i a .  A 
transformação permanente do 
tabu em totem”. Nessa notória pas-
sagem de seu “Manifesto Antropó-
fago” Oswald de Andrade resume 
em uma frase lapidar o seu inten-
to fundamental. No que se segue, 
enfatizando o quanto dali se pode 
extrair para uma melhor compreen-
são direito, seguiremos destacando 
passagens desse texto maravilhoso, 
do Manifesto, para desenvolver em 
torno delas comentários e reflexões. 

A primeira delas, logo no iní-
cio, diz que “Vivemos através de um 
direito sonâmbulo”.  Aqui vemos 
uma valorização do (tradicional-
mente desprezado) elemento ima-
ginário, produto do desejo, assim na 
composição ontológica do direito, 
no seu ser mesmo, como também 
naquela, epistêmica, gnosiológica, 
do modo como conhecemos e in-
terpretamos, tanto ao direito como 
pelo direito, a si, à vida e a tudo o 
mais. O que faria falta, então, é de 
buscar uma compreensão do ser 
que somos, enquanto humanos, em 
sua correlação com o direito, para 
assim atingir, por outro lado, uma 
compreensão fundamental, essen-
cial, também do direito, tendo em 
vista a necessidade que verificamos 

de fortalecer um tal entendimento, 
na atualidade, pelo grau de incer-
teza e complexidade atingidos pe-
las formas jurídicas de associação 
humana. Daí que se precisa buscar, 
por meio de uma regressão simpli-
ficadora, a origem produtora das 
alterações trazidas ao mundo por 
esse modo de ser tão peculiar que 
é o nosso, o humano E isso na ex-
pectativa de assim atingir uma me-
lhor compreensão de tudo quanto 
nos diga respeito mais proxima-
mente, como é o caso do direito, 
um espectro que assombra todos 
os nossos relacionamentos com os 
outros e o próprio mundo, sempre 
podendo se apresentar para causar 
transtornos, como o pai de Hamlet, 
na famosa tragédia de Shakespeare. 
“Tínhamos a justiça codificação da 
vingança”. 

O direito é, portanto, parte 
desse universo lúdico, criação do 
desejo humano, um modo de imagi-
nar o real em descrições que façam 
sentido, como diria o antropólogo 
Cliford Geertz. Ora, em um mun-
do concebido (nietzscheanamente) 
como sonho (de deidades que são o 
aspecto subjetivo do cosmo, enten-
dido como uma diacosmese, uma 
epifania dessas diversas divindades 

em que cada uma a seu modo, de 
múltiplas formas, expressa o cos-
mo em sua totalidade, como nos 
explica em sua “Mitologia” o gran-
de sábio luso-brasileiro Eudoro de 
Sousa) pode acontecer muito mais 
e com maior facilidade do que na 
realidade fixada por nossos hábitos, 
pois ele não só varia muito mais no 
tempo e no espaço reais, como tam-
bém dispõe de um tempo e espaço 
próprios, a ponto de se poder vir 
a realizar uma cosmologia, filosó-
fica, totalmente diversa daquela 
astronômica, que é como se pode 

“A ALEGRIA É A PROVA DOS NOVE”A ALEGRIA É A PROVA DOS NOVE”

conceber, por exemplo, os esforços 
da psicanálise. É certo que nisso 
que o direito, assim como a ficção 
e a filosofia, e com anterioridade, 
o mito, seja na magia, seja na reli-
gião, demonstram-se “constituinte 
de mundo” (weltbildend, diriam os 
fenomenólogos alemães) Esta é a 
posição do grande filósofo brasilei-
ro, paulista, que perdemos prematu-
ramente, Vicente Ferreira da Silva, 
expresso em textos como “Para uma 
etnogonia filosófica” e Filosofia da 
Mitologia e da Religião.  Mas se não 
é propriamente ficcional o modo de 

existência originário do mundo, a 
ser captado pela filosofia, e vazado 
nos moldes cunhados pelo direito, 
qual seria o seu estatuto? A propos-
ta aqui avançada é a de que ele é da 
ordem do desejo, considerando-se a 
expressão como formulada utilizan-
do o genitivo em sentido subjectivus 
e também objectivus, ou seja, como 
sendo o mundo ao mesmo tempo 
causa e efeito, ou função, do desejo, 
do que é mais propriamente huma-
no, e não da vontade ou de necessi-
dades, que geram interesses, como 
defende o utilitarismo tecnicista 
hoje predominante. Qual o desejo 
de direito e de vida que temos? Para 
Oswald, teria de ser o de felicidade, 
segundo a frase duas vezes escrita 
no seu manifesto, de que “A alegria 
é a prova dos nove”. Daí porque “An-
tes dos portugueses descobrirem o 
Brasil, o Brasil tinha descoberto a 
felicidade”.  Depois, fomos forçados 
a uma violenta e regressora, a título 
de progressão, metorexia, a palavra 
que propomos para expressar esta 
conversão do desejo (orexis), mas 
profunda e decisiva do que aquela 
da razão (nous), que é propiciada 
pela metanoia.

Ao considerarmos o mundo, 
tal como o concebemos, repre-

sentamos, imaginamos, como um 
produto do desejo, lhe conferimos 
o mesmo estatuto dos sonhos, isto 
é, um caráter onírico. Aqui cabe 
suscitar a contribuição que pode 
ser dada pela “poética dos sonhos 
(rêverie)” de Bachelard, para quem 
“Um mundo se forma em nossos 
sonhos, um mundo que é nosso 
mundo. E esse mundo sonhado nos 
ensina possibilidades de crescimen-
to de nosso ser nesse universo que 
é nosso”3.  Essa é também a poética 
modernista proposta para as artes, 
já pelo menos desde Baudelaire e, 
mais radicalmente, por Apollinai-
re e os surrealistas, isto é, a que se 
engaja na produção de um mundo 
que revele possibilidades desperce-
bidas do real. Não por acaso Bache-
lard será reivindicado pelo “pai” do 
Surrealismo, André Breton, que se 
insere nessa tradição, como ele pró-
prio reconhece. E Gilbert Durand, 
com seus estudos sobre o imaginá-
rio, irá se colocar nessa linha, junto 
ao “surrealismo contemporâneo”, 
bem como dos “grandes românti-
cos alemães” (Novalis, Hölderlin 
etc.), pela superação do que Piaget 
denominou de “adultocentrismo”, 
para assim recuperar a matriz me-
tafórica, imaginária, de onde emana 



toda atividade mental humana, in-
clusive aquela mais redutora, a que 
aqui denominamos racionalizadora, 
dita racional.  

Tratar-se-ia, então, de ver o 
direito como dando sustentação  
a algo como um sonho coletivo, 
construído a partir do que já é dado 
como sendo o mundo, a realidade, 
sim, mas sempre in fieri, nunca 
devendo ser tido como já pronto e 
acabado, ou seja, objetivo, pois além 
de depender de sujeitos, desejantes, 
que o tenha posto, no passado, vi-
sando uma previsão e controle do 
futuro, contingente, depende tam-
bém de sujeitos que o “re-ponha”, 
no presente, atualizando o que há 
de ser visto como potencialidades, 
realizando possibilidades. Daí a 
importância de levarmos em conta 
passagens do manifesto como a que 
se põem “Contra a Memória fonte 
do costume. A experiência pessoal 
renovada.” E também a que fornece 
a definição primorosa de direito, em 
sua ingenuidade, da boutade, ou ga-
limatia, da seguinte forma: “Pergun-
tei a um homem o que era o Direito. 
Ele me respondeu que era a garantia 
do exercício da possibilidade. Esse 
homem chamava-se Galli Mathias. 
Comi-o”. 

Na base de toda essa ilusão (ou 
ficção) coletiva que é a sociedade, 
cimentada por normas da ética, do 
direito e das religiões, está a ilusão 
individual de que somos um ser, 

fixo, acobertando com isso o va-
zio que realmente somos, por não 
sermos propriamente. A primeira 
tentativa que fazemos para colmatar 
esse vazio, essa falta de ser, quan-
do se ausenta “aquilo” – o objeto 
“a” de Lacan - que julgávamos ser 
(por exemplo, nossa mãe, “onde” 
“éramos” antes de nascer), nos leva 
a falar. Adquirindo a linguagem, 
nos vem a ilusão fundamental: a 
do Eu. Depois, por modos diferen-
tes, diante do fracasso repetido de 
atingir “(a)lgo” que preencha-nos 
o vazio de ser, terminamos nos 
fixando mais em alguma prática, 
como a religião, a arte ou a ciên-
cia. Com a arte, ornamentamos o 
vazio, disfarçando o horror que nos 
causa; com a religião, nós o evita-
mos, ao venerá-lo; com a ciência, 
nós o negamos, negando, assim, a 
nós mesmos, do que resulta essa 
espécie tão eficaz de sociedade em 
sua capacidade destruidora que é 
a nossa.  Ou, nos termos do mani-
festo: “É a escala termométrica do 
instinto antropofágico. De carnal, 
ele se torna eletivo e cria a amiza-
de. Afetivo, o amor. Especulativo, 
a ciência. Desvia-se e transfere-se. 
Chegamos ao aviltamento. A baixa 
antropofagia aglomerada nos peca-
dos de catecismo – a inveja, a usura, 
a calúnia, o assassinato. Peste dos 
chamados povos cultos e cristia-
nizados, é contra ela que estamos 
agindo. Antropófagos”. 

Assim, se não nos voltarmos 
para a arte em alguma de suas mais 
diversas formas, onde se inclui a 
arte da política e mesmo a religião 
– uma forma de religião artística, 
criativa, prazeirosa, festiva, carnava-
lesca, dionisíaca, à qual Oswald de 
Andrade, em sua tese “A Marcha das 
Utopias”, qualificava como “órfica”, 
em tudo diversa daquelas religiões 
cultuais, repressoras e subordina-
doras -, para daí fazermos o funda-
mento do mundo em que vivemos 
e que vive conosco: do contrário, 
não haverá salvação possível para 
ele – e, consequentemente, para nós 
também.  “É preciso partir de um 
profundo ateísmo para se chegar à 
ideia de Deus”, diz o Manifesto. Daí 
a importância das manifestações 
religiosas e ritualísticas, as mais di-
versas, sobretudo as que escapem 
do monoteísmo, como é o teatro, 
oriundo dos rituais dionisíacos, 
para nos revelar o sagrado na vida, 
que é o segredo da vida.  

Em “Totem e Tabu”, uma das 
maiores referências do Manifesto, 
Freud imagina a origem do huma-
no numa adoração do Pai, morto e 
comido em um banquete antropofá-
gico, para assim ser idolatrado pelos 
filhos que o mataram, movidos pelo 
que no Manifesto se chama de “Lei 
do homem. Lei do antropófago: Só 
me interessa o que não é meu”. Daí 
que os filhos expulsos ficavam in-
conformados com a perda do con-

vívio na horda, onde aprenderam 
as vantagens da cooperação, para 
atingir o que sozinhos não conse-
guiriam, donde poder ter-lhes ocor-
rido a ideia que os levou a pactuar, 
tacitamente, o assassinato de quem 
os expulsou, e que morto, ausente, 
se revelará como o pai. De se no-
tar, ainda, nesta alusão de Freud ao 
banquete no qual os filhos comem 
a carne do pai morto, ser uma fes-
ta, de natureza sacrificial, que René 
Girard, em seu clássico “A Violência 
e o Sagrado”, irá situar na origem da 
religião e de toda sociedade - esta 
pressupondo a primeira -, enquanto 
excesso permitido e violação rituali-
zada de proibições, exceções que ga-
rantem a persistência das regras e da 
ordem social, havendo neste ato de 
“comer juntos”, de comunhão, mais 
do que um sentido de incorporação 
do poder e de recolhimento em si 
do morto: a finalidade de instituição 
da comunidade, da “comum-unida-
de”. Porém, esse primeiro contrato, 
um pacto de sangue, o verdadeiro 
“contrato social”, não resultará mui-
to benéfico para as partes contra-
tantes, pois eles terminaram fican-
do, de qualquer modo, sem aquele 
que os protegia e alimentava. Além 
disso, ao invés da aprovação, de-
vem ter despertado a indignação 
de suas “mães”, que aí também fica-
ram sem essa proteção e, de resto, 
sem um “homem de verdade”, pois 
os filhos eram ainda muito jovens, 

donde elas terem instaurado o ma-
triarcado, em que o gozo do direito 
às mulheres e a tudo o mais foi or-
ganizado pelas próprias mulheres, 
reforçando aquela Lei que Lévi-S-
trauss considera a lei fundadora 
da sociedade, lei ao mesmo tempo 
natural e social, a primeira: a lei que 
proíbe o incesto com a mãe.4   E eis 
que assim os primeiros humanos, 
filhos e viúvas do pai primevo,  se 
viram “expulsos do paraíso”, mas se 
por um lado perderam a proteção 
de um macho mais forte, viram-se 
também livres de sua tirania, e na 
versão oswaldiana (influenciado, 
como Nietzsche, pela obra “Direito 
Materno”, Mutterrecht, de Bacho-
fen) foi aí que souberam fundar o 
paraíso sobre a Terra, no regime de 
matriarcado. Uma outra coisa, por-
tanto, é o que aparece articulada no 
livro do Gênesis, no mito do paraíso 
perdido, onde a transgressão da Lei 
de Deus-Pai, Todo-Poderoso, seria 
a condição para que o primeiro ho-
mem e a primeira mulher conhe-
çam o sexo, imediatamente repri-
mindo com as vestes que lhe são 
impostas, ao perceberem que estão 
nus; conheçam a morte, tornando-
-se mortais; conheçam a limitação 
à sua possibilidade de conhecer, por 
não poderem conhecer a Deus ou à 
realidade única, numênica;5   e co-
nheçam as leis, que lhes permitirá 
estabelecer a diferença entre o bem 
e o mal. Portanto, graças ao desejo 

de transgredir a ordem divina, dada 
para que eles conhecessem o desejo, 
é que se tornaram sujeitos, separa-
dos de Deus e, ao mesmo tempo, 
mais próximos d’Ele, e de ser como 
Ele. Contra tudo isso Oswald brada: 
“O que atropelava a verdade era a 
roupa, o impermeável entre o mun-
do interior e o mundo exterior. A 
reação contra o homem vestido. (...) 
Uma consciência participante, uma 
rítmica religiosa. Contra todos os 
importadores de consciência enla-
tada. A existência palpável da vida 
(...) O espírito recusa-se a conceber 
o espírito sem o corpo. O antropo-
morfismo. Necessidade da vacina 
antropofágica. Para o equilíbrio 
contra as religiões de meridiano. E 
as inquisições exteriores”. 

Nesse momento em que se 
levantam protestos em todos os 
cantos do globo, reivindicando di-
reitos, vale lembrar, para concluir, a 
seguinte passagem, atualíssima, do 
Manifesto: “A unificação de todas as 
revoltas eficazes na direção do ho-
mem. Sem nós a Europa não teria 
sequer a sua pobre declaração dos 
direitos do homem. 

A idade de ouro anunciada 
pela América”. 

O direito é visto, geralmente, 
como um mero instrumento técni-
co, de controle do comportamento, 
da conduta humana, sem concebê-
-lo também como tendo o ônus de 
se justificar, de fundamentar o que 



apresenta como válido, para além 
da simples referência a normas pos-
tas, porque é uma visão tecnicista 
do direito a que predomina É pre-
ciso, então, implicar mais o sujeito 
encarregado da interpretação e apli-
cação das normas nesse processo, 
com sua vivência do drama que tem 
diante de si. A orientação que hoje, 
pelo direito, se fornece, para a con-
duta, em sociedades como a nos-
sa, fundamenta-se no simples fato 
de se fazer normas supostamente 
obedecendo a outras normas, que 
já existem. Isso na medida em que 
nós numa sociedade como a nossa, 
de uma maneira digamos assim, 
bastante extraordinária na história 
da humanidade, não temos mais 
um vínculo estabelecido entre nós 
a partir de algo como a religião, tal 
como em geral tem se observado 
ao longo da história, no passado, e 
ainda hoje no presente, em socieda-
des ainda existentes e que se orga-
nizam de um determinado modo, 
que justamente não é o modo das 
sociedades como aquelas marcadas 
pela civilização ocidental do atual 
momento de sua história, em que se 
verificou a ruptura do vínculo tra-
dicional entre o direito e uma esfera 
transcendente que o justifique. Esta 
esfera justificadora, por definição, 
há de ser transcendente, estar além 
(ou aquém) do que por ela se jus-
tifica, e neste sentido, logo pensa-
mos, ser também de uma natureza 

religiosa, mas que pode não sê-lo. 
Tanto é assim que, por exemplo, no 
nosso passado, ou no passado des-
ta civilização dita ocidental, o mais 
recuado, no seu passado greco-ro-
mano, esta instância transcendente 
foi a política, propriamente dita, en-
quanto a crença na superioridade 
da cidade, de cidades inicialmente 
gregas e, depois,  Roma; e na outra 
vertente, formadora desta civiliza-
ção, na vertente judaico-cristã, a 
justificativa estava na transcendên-
cia, aí sim, da própria divindade: 
monoteísta, única, do Deus único, 
criador do universo, do homem e, 
portanto, das suas leis fundamen-
tais também expressas muito bem 
no decálogo, nas dez normas dos 
dez mandamentos, dos decalogoi 
(δεκάλογοι), dos dez ditos trans-
mitidos na tradição judaica através 
de Moisés e supostamente enviados 
por Deus. Então é curioso que nós 
terminamos produzindo na Moder-
nidade a ruptura destes vínculos 
do direito com qualquer forma de 
transcendência, seja em termos es-
tritamente religiosos ou em termos 
teológico-políticos. O direito está, 
digamos assim, tendo que se impor 
pelas suas próprias razões e a gen-
te não pode considerar satisfatório 
que a estas razões não se acrescente 
alguma forma de convicção emana-
da daquilo que nós entendemos se 
precisa prestar mais atenção atual-
mente, que é o próprio sentimento 

ou a sensibilidade dos que estarão 
sujeitos a estas ordenações, para que 
estas ordenações não sejam percebi-
da e, de fato, implementadas de uma 
maneira que desconsidera a digni-
dade própria destes sujeitos. E é aí 
que vislumbramos a necessidade de 
desenvolver uma abordagem poéti-
ca do direito. 6    

A Poética é uma disciplina fi-
losófica que remonta a Aristóteles, 
em seu Tratado da Poética, portanto 
deste que é um dos autores do câno-
ne filosófico padrão do pensamento 
ocidental, sendo que desta obra o 
que restou foi sobretudo a teoriza-
ção sobre a tragédia. Pensamos que 
aí nós temos realmente uma cha-
ve para ser utilizada também para 
reavaliar o pensamento teórico, 
como um todo e, claro, igualmente 
do campo do direito, considerando 
aquela faculdade um tanto quanto 
desprezada tradicionalmente, que 
é a faculdade da imaginação. E em 
sendo, portanto, o direito tido como 
uma criação, tal como é próprio da 
nossa tradição, ou desta tradição 
que se tornou mundial, a tradição 
ocidental, naquilo que ela remonta 
também a sua outra vertente, além 
da grega ou greco-romana, que é a 
vertente judaico-cristã, aí nós temos 
a possibilidade justamente de uma 
concepção “creacional” do direito, 
do direito como um produto de 
uma criação que, se num primeiro 
momento, é tido como de origem 

divina, atualmente, ou, ao longo 
de um processo histórico, cortou 
ou perdeu este vínculo com esta 
origem, assentando-se no próprio 
homem a fonte criadora, produ-
tora do direito. Ora, então o direi-
to é “poiético” (em grego, poiesis, 
produção inovadora, por oposição 
complementar a techné, a técnica, 
pela qual no máximo se aperfeiçoa o 
que já está dado) e, com o aumento 
da complexidade, tanto sua como 
também, correlativa e mutuamen-
te, do meio social em que se insere, 
diria um saudoso mestre, Niklas 
Luhmann, torna-se “autopoiético”. 
Ele se nos aparece, assim, como o 
resultado do emprego de um saber e 
de um poder de criação do homem 
e, não apenas de mera reprodução, 
como seria o saber da mera prá-
xis, da técnica e da prática. Então é 
uma técnica-poética, diríamos, em 
termos gregos (téchné poietiké). 
Porque nós sabemos que, infeliz-
mente, em Roma a técnica e a arte 
se confundiram e se misturaram, 
inclusive numa palavra única que 
é ars, “arte”, e o direito terminou 
sendo associado mais ao aspecto 
técnico como ainda hoje o é, e me-
nos a este aspecto, que eu diria ser 
o aspecto original, e aqui podemos 
reivindicar Vico, Giambatista Vico 
como um dos pensadores que são 
tutelares, que são afiançadores desta 
ideia, quando remete à obra de le-
gisladores, inspirados como artistas, 

a produção do direito em suas ori-
gens mitológicas. Ora, o que é um 
mito senão uma criação artística 
com este conteúdo, com esta cono-
tação também religiosa, sobretudo a 
partir de um certo momento, com a 
influência maior da escrita – somos 
dos que privilegiam a etimologia da 
palavra religio proposta por Cícero, 
de relegere, ou seja, reler, observan-
do criteriosamente, doutrina previa-
mente estabelecida por escrito. En-
tão, a gente considera que é preciso 
pensar o direito novamente dessa 
maneira, em que ele se associa a es-
tes elementos essencialmente huma-
nos, que são os elementos de ordem 
poética, ficcional, mítico, religioso, 
todos eles presentes na encenação 
teatral, transfiguração da violência 
fundante que nos habita e se trans-
mite tanto ao como pelo direito 
– como restou tão bem assentado 
por Walter Benjamin em seu ensaio 
“Crítica da Violência (e do Poder, 
estatal inclusive – Gewalt)”. 

Há de se recordar, assim, a 
origem violenta de toda proibi-
ção, tanto sagrada, como jurídica, 
que garante a vida em sociedade, 
sustentada pelo enfrentamento da 
morte. O incremento da violência 
na sociedade “pós-moderna” não 
poderá ser contida pelo reforço da 
proibição jurídica, mas antes por 
uma consideração das consequên-
cias psicológicas e sociais da secu-
larização defendida pela ideologia 

oficial, donde se verificar uma re-
-sacralização crescente das relações 
fora das instituições religiosas, ou 
seja, em seitas ou “tribos” (Maffe-
soli). Seja como for, fica registrada 
a origem violenta de toda proibição, 
tanto sagrada, como jurídica, que 
garante nossa vida em sociedade, 
sustentada pelo enfrentamento da 
morte, ou, na fórmula consagrada 
por Roger Caillois, condição da vida 
e porta para a morte. 7  

 Em épocas passadas, a comu-
nidade se mantinha íntegra pela 
referência a uma origem comum, 
sacramentada por mitologias, re-
ligiões ou mesmo, mais recente-
mente, por mundividências filosó-
ficas. No presente, o predomínio do 
pensamento científico e o correlato 
processo de “desencantamento” do 
mundo, ao qual se refere Max We-
ber, minam as bases sobre as quais 
tradicionalmente se ergueram as di-
versas ordens normativas. A cons-
trução de novas bases pressupõe 
uma recuperação de nossa capaci-
dade criativa de ficções justificado-
ras da existência e da co-existência, 
ao mesmo tempo em que estejamos 
cientes do caráter ficcional desse 
empreendimento, cujo resultado é 
a afirmação de valores. Para isso, 
vamos precisar de uma aproxima-
ção entre as mais diversas formas 
de criações desenvolvidas pelo en-
genho humano, entendidas assim 
como diferentes formas poéticas, a 



saber, para além da literatura pro-
priamente dita, as artes, mitologias, 
religiões, filosofias e mesmo as ciên-
cias, bem como aquela dentre elas 
que nos sanciona mais severamente, 
do ponto de vista social, a conduta, 
a saber, o direito. Caberá ao direi-
to, num tal contexto, solidificar essa 
invenção ou ficção coletiva, criando 
e estabelecendo valores, impondo-
-os mesmo, em busca de garantir as 
condições de manutenção da vida 
em comum, a vida humana. 

Afinal, somos uma ilusão de 
ser, pois apenas estamos, existi-
mos, não somos realmente, já que 
ser é ser para sempre. Se somos, 
somos nada. É esse nada, esse va-
zio interior, que nos horroriza, por 
mais que o evitemos, quando com 
ele nos deparamos, ao pensarmos 
com radicalidade nossa existência 
e verificamos o que somos: não-ser, 
mera existência. 

Tudo o que se faz, pelo simples 
motivo de em assim agindo ter-se 
prazer – desde as coisas tidas como 
mais simples, desde comer e fazer 
amor, conversar e fazer amigos, até 
as mais sofisticadas, como a arte 
e a ciência, passando por aquelas 
em geral condenáveis moralmente, 
como a busca da glória, do poder, 
de dinheiro, drogar-se, cometer cri-
mes – não passa de tentativas vãs de 
ocultarmos de nós mesmos nossa 
falta de ser, preencher ou ornamen-
tar o vazio fundamental que somos 

nós: negar isso, eis o mal radical.  
O sofrimento de existir é con-

siderado melhor do que o nada de 
não existir. Mas se constatamos que 
existindo já somos esse nada? Eis o 
fato aterrador que a todo custo se 
tenta escamotear, por não assumi-lo 
com todas as suas consequências: 
o de que nós não existimos sempre 
nem existiremos para sempre. Por 
que este que nos parece o estado 
normal, o de não-existência, que é 
o estado de ser, assim, definitiva e 
eternamente, é o estado considerado 
excepcional e associado ao mal? Em 
ética, o bem não é a regra e o mal, 
a exceção? Estar vivo não é uma 
exceção? Então por que esta consi-
deração a priori de que estar vivo é 
que é bom e não estar vivo, mau?8   
Sofremos nessa vida e, em grande 
parte por isso mesmo, também faze-
mos outros sofrerem, quando pode-
ríamos muito bem usufruí-la, sofrer 
menos, pois ela será tanto melhor se 
não lhe adicionarmos o sofrimento 
extra de buscar um modo de ser, de 
obediência rígida a regras universal 
e eternamente válidas, que pressu-
põe um estado de ser que nunca 
alcançaremos em vida, mas apenas 
após a morte: o de ser (ainda que 
seja nada) para sempre. Daí ter A. 
Badiou afirmado que a ética é nii-
lista, por se basear na convicção de 
que “a única coisa que pode verda-
deiramente acontecer ao homem é 
a morte”,9  o que a remete à inefabi-

lidade do que é totalmente diverso, 
denominação ética de Deus, ins-
tância decisória da morte, onde se 
gera o mal: ética, “nome último do 
religioso como tal”.10  Eis a verdade 
fenomenal que temos diante de nós, 
sobre a qual silenciamos, e em razão 
desse silêncio, de não se falar nisso, 
não nos conscientizamos, propria-
mente, de nossa situação existencial 
em toda a sua precariedade – e bele-
za. A ética hoje requerida, portanto, 
não se refere a uma moral já pron-
ta, mas àquela que efetivamente já 
temos e que confrontamos com a 
verdade fundamental de que toda 
moral é invenção coletiva, geral, 
e também, em certa medida, par-
ticular, individual, singular, feita 
para justificar nosso desejo de pre-
servar-nos a vida, a nossa e a dos 
outros, mesmo sem que saibamos 
o porquê. Uma das reações a essa 
falta de sentido da vida é escrever 
a respeito, fazer literatura, sobre-
tudo, modernamente, na forma do 
romance, reação de um ser huma-
no individualizado, voltado para seu 
interior. Uma outra reação é aquela 
exteriorizada em comportamento 
de – e em - grupos, cujos membros 
se identificam entre si por seguirem 
os mesmos imperativos, indicando 
o sentido de como devem agir para 
tornar a vida significativa, que en-
tão pode ser a de justificá-la pela 
negação de grupos constituídos 
diferentemente, em obediência a 

outros imperativos.  Um confron-
to típico entre tais grupos é aquele 
que se dá entre os que continuam 
seguindo imperativos tradicionais, 
imemoriais – e que, em verdade, 
são mantidos pela preservação de 
uma memória coletiva –, com gru-
pos que, justamente, perderam este 
sentido comunitário de vida, como 
são aqueles que se modernizam. A 
literatura pode então ser vista como 
uma forma de reatar o sentido da 
vida coletivamente definido com 
base na transmissão de um legado 
de experiências do passado, quando 
uma tal coletividade sofre o ataque 
por parte de quem define o seu sen-
tido da vida por uma promessa de 
melhoria, no futuro. 

Após o surgimento da filoso-
fia – pelo menos, com essa deno-
minação - na Grécia antiga, ela iria 
se mesclar com o senso prático, 
político-jurídico mais eficiente, do 
antigos romanos e, posteriormen-
te, com uma versão (ou versões) 
muito particular(es) da religião 
monoteísta judaica, como é o cris-
tianismo, resultando na afirmação 
da capacidade humana de se im-
por ao mundo, mais do que apenas 
contemplá-lo e, por diversas formas, 
“imitá-lo”. A compreensão a que se 
busca aqui uma via de acesso, intro-
duzindo-a, então, precisa estar, por 
exemplo, fora do círculo em que os 
cultores da filosofia a aprisionaram 
e ali a mantém, quando trabalham 

“tecnicamente”, pondo-se a serviço 
do desenvolvimento de um saber 
cada vez maior, no menor espaço 
de tempo, sem parar e se pergun-
tar do por que e para que. E é essa 
escalada desenfreada para o saber 
que é um saber-fazer (know how), 
característica da (tecno)ciência, 
que tantos problemas vem solucio-
nando, ao mesmo tempo em que 
muitos outros vai criando e, prin-
cipalmente, deixando de enfrentar 
a brutalidade da existência - o cha-
mado “absolutismo da realidade” 
mencionado por Hans Blumenberg 
(na obra “Arbeit am Mythos”, ou 
“Trabalho no Mito”), insensível ao 
sofrimento consciente dos huma-
nos -, por promover mais e mais o 
afastamento dela, evitando que com 
ela nos confrontemos, o que exige 
um tipo de saber mais próximo da 
mitologia, das artes e da religião, 
em suma, do imaginário, da ima-
ginação - portanto, mais distancia-
do daquele “puramente” científico, 
formalista, positivista -, e isso sem 
que entre essas formas antípodas 
de saber se estabeleça propriamen-
te um conflito, pois estão situadas 
em “quadrantes” diferentes daque-
le diagrama acima proposto, com o 
fito de auxiliar no mapeamento das 
formas de conhecimento da totali-
dade, nela situando, em posição de 
igual legitimidade que a das ciên-
cias, saberes como o da poética (mi-
tológica, religiosa, artística, jurídica 

etc.): surgem, assim, questões que 
colocam em questão a própria ciên-
cia e o modo de organização social 
(também política, jurídica e, sobre-
tudo, econômica, utilitário- -capita-
lista) que a criou, sustenta e nela se 
sustenta, sem que dela possa obter 
a devida sustentação. Não é de es-
tranhar, portanto, que tais questões 
não sejam tratadas e sejam mesmo, 
de certa forma, descartadas, pelo 
pensamento classicamente tido por 
científico, causando grande instabi-
lidade, de ordem psicológica, ética 
e também política, jurídica, eco-
nômica, em suma, social, neste ser 
em aberto, carente de orientação e 
fixação de um sentido para sua exis-
tência, que somos os humanos. De 
tais questões, tradicionalmente, se 
ocupam as religiões, com sua forma 
(mito)poética de explicar o mundo, 
dando-lhe (e dando- -nos) também 
algum sentido, e não há lugar para 
elas, tanto as religiões e os mitos - 
com sua força simbólica, que sem-
pre deu sustentação à ordem social, 
através do direito e outros meios, os 
quais sem esta força não têm como 
bem desempenhar este papel cru-
cial -, como para tais questões, na 
sociedade mundial tecnocientífica 
contemporânea, que tem na secula-
rização um dos pressupostos de seu 
aparecimento e manutenção, tratan-
do como falso o que não é para ser 
avaliado por este registro, pois uma 
metáfora não é mesmo para ser le-



vada ao pé da letra.
Ora, sendo o mundo, como o 

é, finito, assim como nós mesmos, a 
esperança maior de sua continuida-
de e de nossa continuidade nele, en-
quanto espécie, estaria justamente 
na possibilidade de resistência con-
tra o avanço de uma tal cisão: justa-
mente em auxílio a essa resistência é 
que viria o testemunho dos que vão 
sendo excluídos, abandonados, por 
superados, em sua forma lenta de 
viver, mas consentânea com o ritmo 
de uma vida propriamente orgânica, 
pelos que vivem  de acordo com um 
ideal técnico de superação de todo 
limite posto a esta forma de vida, 
tal como se realiza nas máquinas 
que produzem, mais duráveis – ou 
com durabilidade previsível -, com 
maior capacidade de armazenar in-
formações etc.  E aí toda literatura, 
digamos, “impactante”, é como um 
alarme que soa no momento em que 
seres humanos voltam-se contra ou-
tros que insistem em permanecer 
humanos, integralmente - em “cor-
po e alma”, confrontados com a sua 
finitude -, negando-os e, com isso, 
denegando-se. Foi um tal impacto 
que Oswald de Andrade buscou 
atingir com seu “Manifesto”, o qual 
ainda hoje é atual e necessário, mes-
mo passados já tantos e tantos anos, 
e assim será, enquanto permanecer 
o sonambulismo do direito e dos 
que a ele estamos submetidos    
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UM GATO, UM PORTO, UM XEREZ E UM LIVRO

“[…] Mas, de vez em quando, o gato tem sido um fator genuíno no 
êxito de uma peça. Justo antes de que caísse o pano, terminado o primeiro 
ato de uma comédia no Teatro Wallack, de Nova Iorque, o gato do teatro 
caminhou lentamente pelo cenário, que estava disposto como uma sala de 
estar, sentou-se em frente à lareira e principiou a assear-se. O toque rea-
lista resultou arrebatador, e, se David Belasco houvesse estado ali, ter-se-ia 
retorcido agonicamente de inveja, por não o ter introduzido em alguma 
peça sua. Quando o elenco saiu para agradecer, houve gritos chamando o 
“menino”, e os aplausos recrudesceram quando este apareceu nos braços 
da atriz do espetáculo. O produtor decidiu, de imediato, que o felino devia 
converter-se num ator permanente, mas, quando o chamaram para ensaiar 
na manhã seguinte, os resultados não foram satisfatórios. Óbvio, o gato se 
negava a tomar parte num absurdo como esse.”

El Tigre en la Casa. Una Historia Cultural del Gato
(Carl Van Vechten)

“Mas, acima e além, há um nome que ainda resta,
Este de que jamais ninguém cogitaria,

O nome que nenhuma ciência exata atesta
- SOMENTE O GATO SABE, mas nunca o pronuncia.
Se um gato surpreenderes com ar meditabundo,
Saibas a origem do deleite que o consome:
Sua mente se entrega ao êxtase profundo
De pensar, de pensar, de pensar em seu nome:
Seu inefável afável
Inefanefável
Abismal, inviolável e singelo Nome.”

O Nome dos Gatos
Obra Completa. Volume I. Poesia. Tradução de Ivan Junqueira
(T. S. Eliot)

UM GATO, UM PORTO, UM XEREZ E UM UM GATO, UM PORTO, UM XEREZ E UM 
LIVROLIVRO

“Uma brisa mais suave fazia flamejar 
os mantos bordados. O de Gaspar era de 
púrpura de Corinto.”

La Adoración de los Reyes. El Jardí-
nUmbrío. Historias de Santos, de Almas en 
Pena, de Duendes y Ladrones

(Ramón del Valle-Inclán)

“El vino de Jerez, remoza la vejez”
(ditado andaluz)

“O vinho de março fica no regaço; o de 
abril vai ao barril; o de maio é para o gaio”

(ditado duriense)

por 
JESSÉ DE ANDRADE ALEXANDRIA



A frase, dita assim, 
sem pretensão 
nenhuma de 
professar filo-
sofia algo exis-

tencialista, nem de criar um chiste, 
nem de sufragar uma ironia, foi do 
absurdo à ambiguidade, e desta à 
sensatez, segundo esse meu modo 
de entender o mundo racionalmen-
te. Ouvi-a durante a noite em que fiz 
mais um passeio noturno ao Parque 
Rio Branco. Na volta da caminhada, 
numa noite de clima fugidiço, entre 
tépido e ameno, antes do início da 
estação invernosa, pois recordo que 
íamos pelo fim de maio, sem que eu 
possa hoje fixar data precisa, por-
quanto já se vão muitos anos de per-
meio, Dona Aracy, vizinha da casa 
em frente, em cuja calçada nos en-
contrávamos, fez a seguinte obser-
vação: “Assim como são as pessoas, 
são os seres humanos”. Ela não se 
referia a pessoas comuns como nós 
(depois veremos que aludia a pesso-
as especiais, misteriosas), enquanto 
dava água e comida a um pequeno 
bando vadio que a visitava todas as 
noites. E ia ela, com a verdade moral 
de seu aforismo inabalável, pondo 
água nos potes de margarina e ração 
nas latas de goiabada, antes vazios e 
escrupulosamente limpos, contan-
do-me sua relação pessoal com cada 
um dos visitantes noturnos: 

— A Indomada, aquela sia-
lata, não aceita carinho nenhum. 

Nenhum afago, nenhum toque nas 
costas, nada! Sofreu muita violên-
cia dos seres humanos. Mas é muito 
miona. Já a Vesga, que é essa sia-
mesa de olhinhos trocados, não dei-
xa que toquem nas costas nem na 
cauda dela, mas se deixa acariciar 
na cabeça. É completamente muda, 
nunca escutei ela miar, mas morde 
que é uma beleza, basta estar com 
raiva. O Austero, esse tigrado, todo 
compenetrado, mia a prestação, na 
maior solenidade. São sempre dois 
miados por noite, no começo e no 
fim do expediente, por isso, às vezes, 
eu chamo ele de Funcionário: bate 
o ponto quando chega e quando vai 
embora. Mas ele se deixa acariciar, 
e até vem pedir um pouco mais de 
carinho, quando falta chamego.

— E eles comem e bebem 
tudo? — lhe pergunto.

— Tudo, sempre. Não deixam 
nenhum farelo de ração nem quase 
nenhuma gota d’água. Vêm sempre 
morrendo de fome e de sede. O 
ruim de tudo isso é que, com o pas-
sar do tempo, me afeiçoo, e alguns 
deixam de vir, somem. Aí começo a 
pensar que ou morreram atropela-
dos, ou envenenados; ou foram ado-
tados. A saudade dói em mim feito 
a ciática. Procuro me convencer da 
segunda hipótese, que eles encon-
traram um lar. E fico imaginando 
que estão bem aquecidos, gordos, 
refestelados no sofá de uma casa 
grã-fina, ou vivendo numa casinha 

de madeira, construída numa árvo-
re no quintal de uma dessas casas 
chiques de condomínio, com uma 
escadinha pra subir até ela. Fico 
com o final feliz, como nos filmes 
de minha época de moça. Mas, de 
vez em quando, recebo uma notícia 
ruim: que um deles foi atropelado e 
tá sendo pisoteado por uma infini-
dade de rodas de carros na Avenida 
Pontes Vieira, perto daqui. Às vezes 
vou ver, pra ter certeza de que é re-
almente algum deles, vindo sei lá de 
que lugar desse parque aqui perto, 
pois eu sei que eles vão ali namorar. 
Vez por outra, volto no meio do ca-
minho, porque me falta coragem pra 
ver a carnificina. As pernas tremem 
tanto, que não consigo prosseguir. 
Outro dia, quando voltava do mer-
cado, encontro o Gaspar morto, no 
pé da calçada. Algum cristão tirou 
ele da rodagem e deixou na sarjeta. 
Aí, fui tocar nele e ainda senti o cor-
pinho dele quente. Ele tá enterrado 
no quintal daqui de casa. Tem uma 
cruz pequena, púrpura e dourada, 
com uma inscrição na lápide. Fiz 
uma homenagem a ele. Foi a morte 
mais sentida. Sinto até hoje, me dói 
muito, bem aqui dentro — aponta 
para o peito, e prossegue:

— Mas tem um lado muito 
bom nisso tudo: é que esses danadi-
nhos me fazem companhia durante 
esse período da noite, que é quando 
eu me sinto mais sozinha — afaga 
o dorso de um gato tigrado, meio 

por 
JESSÉ DE ANDRADE ALEXANDRIA

malhado por baixo da pelagem, que 
a rodeava, chamado Coquetel, bati-
zado com esse nome por causa das 
palavras-cruzadas, o maior passa-
tempo dela.

— Por que Gaspar?
— Por que Gaspar? Nunca 

vi alguém ser mais Gaspar do que 
ele. Eu chamei ele de Gaspar, o Rei 
Mago, porque era meio arruivado, e 
ele me atendeu. Parecia que sempre 
foi o nome dele. Então, Gaspar fi-
cou. Ele tinha algo especial. Não que 
os outros não tenham, mas ele ti-
nha algo mais especial ainda. Ele me 
compreendia. Nunca me respondeu 
falando, claro, senão eu estaria lou-
ca, mas ele me respondia miando 
ou fazendo algum gesto, e eu com-
preendia sua linguagem, cada vez 
que eu contava pra ele alguma re-
clamação minha, alguma mágoa 
de família, alguma falta de alegria, 
alguma queixa dos meus filhos, que 
nunca me visitavam. Então, certas 
vezes, ele me respondia, dizendo 
assim: “Não se preocupe, o Júnior 
vem esses dias, fique tranquila”. E, 
poucos dias depois, eu escutava a 
campainha tocar sete vezes (tã-tã-
-rã-rã-tã… tã-tã!) e pensava: “Ah, é 
o Júnior! Bem que o Gaspar disse”. 
E era. E o meu filho sempre parecia 
estar melhor do que quando apare-
cia sem o Gaspar me avisar. Quando 
o Gaspar me avisava, era como se 
fosse um presente, a visita do meu 
filho. Tudo era maravilhoso. O Jú-

nior colocava música romântica na 
vitrola. Roberto Carlos, Nat King 
Cole e boleros, quase sempre. Às 
vezes, Altemar Dutra, pois a gente 
adorava Serra da Boa Esperança e 
eu sabia a história da canção do La-
martine Babo, que meu filho havia 
me contado. Eu fazia macarronada 
com molho pesto, e ele adorava. O 
Júnior cantarolava, vinha sem pro-
blemas com a noiva, sem contas pra 
pagar, sem dores estomacais, que 
ele quase sempre sentia por causa 
da gastrite. Ah, ele vinha leve, me 
abraçava, me trazia um perfume. E 
dançava todo tipo de música como 
se fosse uma valsa. Qualquer uma, 
podia ser um tango ou um samba-
-canção. Me tirava pra dançar, bai-
lava comigo, ainda que eu resistisse 
de mentirinha, pois eu falava de 
propósito, sabendo que era em vão: 
“Não, Júnior, seu bobo! Não quero!” 
Ah, eu adorava esses dias. Serra da 
Boa Esperança, esperança que en-
cerra — Dona Aracy canta com voz 
afinada e terna — No coração do 
Brasil, um punhado de terra. No co-
ração de quem vai, no coração de 
quem vem, Serra da Boa Esperan-
ça, meu último bem. Parto levando 
saudades, saudades deixando... Não 
é linda? Era como se aqueles dias 
não fossem terminar nunca. Mas 
passavam tão depressa.

— E atualmente, seu filho visi-
ta sempre a senhora?

— Não, agora não. Ele se mu-

dou pro sul, faz uns três anos. Mora 
em Joinville. É gerente de uma fá-
brica têxtil. Adiou, esses dois últi-
mos anos, a vinda aqui. Agora é o 
contrário: eu fico pensando que os 
dias longe dele vão demorar pou-
co, mas duram uma eternidade. Eu 
entendo: ele precisa pagar as contas 
da mudança, dos móveis novos, do 
enxoval pro casamento. Eu compre-
endo. Mas compreender não mata 
a saudade. Na verdade, você sabe, 
nada mata a saudade. A saudade 
parece ser uma das poucas coisas 
eternas. E, mesmo quando a gente 
desaparece, ela se perpetua.

E continua lembrando Gaspar:
— O Gaspar tinha uma coi-

sa que nunca vi em gato nenhum. 
Ele era mais educado que gente! 
Ele nunca comia antes das damas. 
Nunca. Olha, ele esperava que todos 
comessem e bebessem. Na verdade, 
mesmo pros gatos, ele cedia a vez. 
Ficava naquela postura elegante, de 
gato, sabe?, pensativo, observando 
tudo, com as patas da frente firmes, 
retas, as de trás dobradas, com a ca-
beça bem assim, olhando por cima 
de todos. Achava tão interessante 
isso dele. Aí, conversava com ele: 
“Gaspar, você não vai comer não, 
menino?” Ele me respondia, pas-
sando a língua na pata esquerda, 
quase toda vez que eu perguntava 
isso. Era incrível. Isso significava 
que eu não devia insistir, que ele ia 
esperar pra comer depois de todos. 



E, sabe, ele era como um inspetor de 
supermercado, ou um chefe de cozi-
nha: cheirava tudo, olhava, provava 
com a língua, parece que conferia se 
estava tudo em ordem, se as coisas 
estavam limpas. Como na Bíblia Sa-
grada. Na Bíblia, Gaspar era o mago 
que inspecionava tudo.

— Que interessante. Não sabia 
que Gaspar era ruivo nem que era 
um mago inspetor.

— Era. Já li isso em algum 
lugar, não na Bíblia, acho que foi 
num almanaque, há muito tempo. 
O nome dele significa isso: inspetor. 
A Bíblia conta que ele era ruivo ou 
loiro, não me lembro. Se bem que 
esse tempo da Bíblia é tão antigo, 
que a gente não pode nem saber o 
que eles entendiam por ruivo e loi-
ro. Em alguns livros antigos, o mar 
tinha cor de vinho, imagina a cor 
do cabelo. Mas o meu Gaspar era 
assim mesmo, era desse jeito, com 
esse temperamento, esse compor-
tamento. Tenho umas fotos dele lá 
dentro, depois lhe mostro, pra você 
ver como ele era bonito.

— Quero ver, sim. A senhora 
tem outros filhos, Dona Aracy?

— Tenho uma filha. Juliana.
— Eu creio que nunca vi sua 

filha por aqui. Ela também mora 
fora da cidade?

— Não, mora a cinco quartei-
rões daqui, mas é uma pessoa muito 
ocupada, meu filho. Ela é médica, 
dermatologista. É uma pessoa que 

não tem tempo nem pros filhos. 
São dois, um casal. Alfredinho e 
Fernanda, a mais velha. Alfredinho 
é tão bonzinho. Fernanda é uma 
moça bonita. Fico até triste, por-
que eles precisam muito da mãe e 
do pai. O pai também é um homem 
muito ocupado, se chama Alfredo, 
e as crianças ficam muito com a 
empregada. O pai também é médi-
co e viaja muito pro interior e pra 
outras capitais, é também professor 
da Universidade Federal. É neuroci-
rurgião. Eles são pessoas com a vida 
preenchida, como a minha filha me 
diz.

— E seu esposo, Dona Aracy?
— Sou viúva, faz dez anos que 

Vicente me deixou. Foi rápido. Um 
ataque cardíaco. Demorou que eu 
superasse a perda, sabe? Minha 
companhia agora são esses meninos 
e meninas.

Se aproxima da velha um gato 
preto, grande e peludo.

— Este é o Don Juan, o na-
morador da turma. Muitas vezes, 
quando chega aqui, é todo lanha-
do, com a cara arranhada, unhada 
pra todos os lados. Vive brigando 
pelas gatas do bairro. Deve ter uns 
cem filhos, né, menino? — e sorri, 
afagando a cabeçorra de Don Juan, 
que faz uma meia-volta e torna a se 
esfregar na perna da velha, miando 
dengosamente.

— Ele se chama Don Juan por-
que é namorador, Dona Aracy? Eu 

acho interessantes os nomes que a 
senhora colocou nos gatos.

— Não só por isso. Don Juan 
porque ele se parece com o ator dum 
filme que vi na tevê. Não me lembro 
agora do nome do rapaz garboso, 
todo lorde. Tem uma cena que ele 
usa uma máscara preta, que só me 
lembra esse gato. Porque o meu Don 
Juan, não sei se você reparou, tem 
umas manchinhas acima e abaixo 
dos olhos, que parecem uma más-
cara. Olha aqui — empurra a cabeça 
do gato pra cima, pelo queixo, de-
vagar e levemente, com a ponta dos 
dedos, mostrando as manchinhas.

— Verdade, não tinha repa-
rado. O ator que a senhora fala se 
chama Johnny Depp — recordo-lhe 
o nome do astro do filme.

— Esse mesmo, meu filho, esse 
mesmo. E aquele bigode lindo dele 
parece o do meu preto aqui — e ri. 
— Um bigodão!

Don Juan põe o rabo em aler-
ta e vai lamber uma gata caramelo, 
que não havia, até então, parado de 
comer.

— Aquela é a Isabel Cristina — 
aponta. — É a princesa daqui. Toda 
majestosa, principesca ela, parece 
a dona do pedaço. É quase, pois, 
na verdade, a rainha é a mãe dela, 
aquela que tá com uma feridinha 
na coxa — e aponta para uma gata 
branca, já velha e de pelo aqui e ali 
falhado, que se deitou entre a filha 
e Don Juan.

— A Isabel Cristina é a prince-
sa, e a rainha é a Teresa Cristina. São 
bem diferentes no temperamento, 
não só nas cores. Enquanto a filha 
é espevitada, brigona e louca pelo 
Don Juan, a mãe não quer saber de 
gato nenhum. Só queria saber do 
meu Gaspar. É a viúva recatada. Ele-
gante que só ela! Quer dizer, mais 
ou menos viúva, pois eu não tenho 
certeza se o verdadeiro marido dela 
morreu.

— Eita, Dona Aracy, só me fal-
ta existir por aqui um Imperador D. 
Pedro II também.

— Pois não falta não. Tinha 
sim, meu filho, um D. Pedro. Mas, 
por incrível que pareça, o D. Pedro, 
caramelo como a Isabel Cristina, 
era o marido da Teresa Cristina, e o 
Gaspar era o amante. A Teresa Cris-
tina nunca ligou para o D. Pedro, 
nunca. Era uma relação conjugal, 
sem amor nenhum. Ela amava, de 
verdade, o meu Gaspar.

— E como a senhora sabe que 
eles eram casados, D. Pedro e Teresa 
Cristina, e Gaspar era o amante, e 
não o contrário?

— Ora, pelos filhos. Todos os 
filhos dela eram do D. Pedro: ou ga-
tos brancos, ou gatas caramelo, ou 
mesclados. Ela nunca teve filhos 
com o Gaspar. Fora do casamento, 
nunquinha — estala a língua no céu 
da boca, reforçando a negativa. — 
Mas era só o Gaspar chegar, que ela 
se lambia toda, tomava seu banho, 

se emperequetava toda pra ele. E o 
D. Pedro ficava furioso, ameaçava 
o Gaspar com aquele chiado, mos-
trando as presas. E o Gaspar… nem 
aí — faz um gesto, dobrando os de-
dos da mão sob o queixo, jogando-a 
para fora. — Ignorava.

— Não acredito — falo em tom 
de surpresa, mas de credulidade.

— Pode acreditar. Assim como 
são as pessoas, são os seres humanos 
— e despejou de sua jarrinha água 
suficiente para encher as latinhas 
de margarina que havia colocado 
um pouco afastadas da comida, 
sem notar que eu, cartesianamen-
te, não encontrava razão nenhuma 
para tal comparação inusitada entre 
pessoas e seres humanos. Talvez um 
gracejo, imaginei, após pensar que 
pudesse ser uma formulação com 
algo de ironia existencialista sobre 
nós, pessoas, humanos, e não sobre 
os gatos.

— Sabe — continuou Dona 
Aracy —, os gatos não gostam que 
a gente coloque a comida perto da 
água, tem que ser um pouco longe. 
Eles não gostam. É como se alguém 
pusesse no seu prato, quando fosse 
servir você, a carne em cima do fei-
jão. A carne tem que estar do lado 
do arroz ou da salada, sempre. Nun-
ca do lado do feijão.

— Verdade — sorrio, pois esse 
é um costume que mantenho. — 
Mas onde tá D. Pedro, Dona Aracy?

— Não sei. Se a vida dos gatos 

imita a dos seres humanos, deve 
estar em Paris, exilado — e ri, mos-
trando a gengiva e os dentes ainda 
fortes para alguém daquela idade. 
— Pode ser que tenha sido adota-
do por um casal que estivesse de 
mudança pra Cidade Luz, fico aqui 
imaginando — acrescenta, fazendo 
um gesto com os lábios, o inferior 
sobre o superior.

— Quem sabe? — respondi, 
lembrando-me de que já era tarde 
e deveria regressar do meu passeio 
noturno.

Mas Dona Aracy puxa conver-
sa:

— E sua esposa, já descansou?
— Não, o parto tá marcado pra 

semana que vem.
— Já sabe o sexo do bebê?
— Sim, claro. É uma menina. 

Helena.
— Nem precisava perguntar 

pra você. Nos dias de hoje, nin-
guém espera a criança nascer pra 
saber. As pessoas compram logo o 
enxoval, têm que escolher a cor rosa 
ou azul, essas bobagens. E com essa 
tecnologia toda, quem vai deixar de 
saber, né? As pessoas são curiosas, 
ansiosas, não vão esperar. Não é 
mais aquela história de que cada 
coisa tem seu tempo. Não, cada coi-
sa tem o tempo da gente, dos seres 
humanos. Fico imaginando, com-
parando com os gatos. Gata sabe lá 
se vai ser menino ou menina! Ali-
ás, meninos, meninas ou meninos 



e meninas. Sabe nada! E tanto faz! 
Você já viu uma gata parir? É mui-
to feio. Mas, depois que nascem, 
elas deixam tudo limpinho. Não é 
que nem cachorra. E os filhinhos, 
miudinhos, coitados, feinhos, são 
tão bem cuidados. Os doentinhos, 
elas matam, né?, você sabe! É a na-
tureza, meu filho… ela é sábia, não 
quer deixar os bichos sofrerem. Eu, 
por exemplo, quem vai cuidar de 
mim, se eu tiver Alzheimer? Mi-
nha filha, ocupadíssima, que nem 
cuida dos filhos? Meu filho caçula, 
que tá sei lá a quantos quilômetros 
daqui? Vou pro asilo de velhos? — e 
seu semblante muda, e seus olhos se 
enchem de lágrimas.

— Não, Dona Aracy, não diga 
isso. Tenho certeza de que um deles 
cuidará da senhora, mas tenho mais 
certeza ainda de que a senhora não 
vai ter essa doença não.

— Não tenha tanta certeza, 
meu filho. Essas coisas acontecem 
com os velhos. Tenho oitenta anos, 
já vi todas as minhas amigas morre-
rem. Outro dia eu estava na cadeira 
de balanço, na minha varanda, e, de 
uma hora pra outra, eu me esque-
ci do nome do Gaspar. Isso faz uns 
meses. Fiquei sem saber, procuran-
do, procurando, e, de repente, me 
veio a música que cantava pra ele. 
Aí me lembrei do nome dele. Cho-
rei, chorei, chorei, muito, muito. 
Tanto quanto no dia que encontrei 
o Gaspar na sarjeta.

— Mas isso acontece, Dona 
Aracy, ocorre com qualquer um, 
esse esquecimento.

— Não, o Gaspar era uma 
pessoa da família, como um filho. 
Como você se sentiria se esquecesse 
o nome da própria filha? E não foi 
por um instante, foi por um minuto, 
dois, talvez mais. Ah, veja só, já me 
esqueci até do seu nome — arqueia 
as sobrancelhas, perscrutando a me-
mória.

— Pedro.
— Pedro, é mesmo, você me 

disse outro dia. Nome bonito, bí-
blico.

— E qual foi a música que a se-
nhora lembrou pra lembrar o nome 
dele, do Gaspar?

— Depois lhe digo, senão 
agora eu choro, porque é como se 
o Gaspar estivesse e não estivesse 
mais aqui. Não sei se você me en-
tende.

— Claro, entendo. Mas a se-
nhora gostava, quer dizer, ainda 
gosta tanto do Gaspar, por que não 
trouxe ele pra morar com a senho-
ra?

— Mas eu tentei, meu filho, 
tentei várias vezes. Falei tanto pra 
ele: “Gaspar, meu Gaspar, venha 
morar comigo, aqui você vai ficar 
melhor do que na rua... por aí, pas-
sando frio, o perigo de um carro 
atropelar você, ou alguma pessoa 
malvada colocar veneno na co-
mida e você morrer envenenado, 

sozinho…” E ele nada respondia. 
Nada, nunca disse nada. Ficava me 
olhando, os olhos tristes, porque os 
olhos do gato também se entriste-
cem, sabe? Não sei se você já notou 
isso. Poxa, mas ele não ficava aqui, 
de vez. Não dizia por que nem pra 
onde ia. Só chegava assim, à noiti-
nha, logo depois que a Teresa Cris-
tina chegava com os filhos. Às vezes 
acho que ele queria dizer por que 
motivo não ficava, mas daí desistia, 
não falava nada, ficava assim ca-
piongo, como dizia minha mãe. Aí, 
depois ia pra perto da Teresa Cris-
tina, e tudo era esquecido. Assunto 
encerrado. Até eu ter coragem de 
pedir novamente pra ele ficar.

— Sei.
— Mas, tempos depois, desco-

bri por quê.
— Jura? E por quê?
— Porque o Gaspar tinha fa-

mília, morava a cinco quadras da-
qui, casa própria. Você sabe que a 
casa é deles, né, dos gatos? Mas eles 
deixam a gente usufruir das coisas.

— Verdade.
— Mas sabe na casa de quem 

ele morava?
— Não, não tenho a menor 

ideia.
— Da Juliana, minha filha.
— Não acredito, Dona Aracy! 

Que coisa incrível!
— Pois acredite. É a pura ver-

dade! Talvez seja por isso que ele 
procurou minha casa, que ele tinha 

aqueles olhos tristes, que vinha me 
visitar e, silenciosamente, me olha-
va, como se quisesse me dizer algu-
ma coisa.

Dá uma pausa no relato, de-
pois continua, reflexiva:

— E eu sei o que ele queria me 
dizer.

— E o que ele queria lhe dizer, 
Dona Aracy?

— Que minha filha me amava, 
mas não sabia como. Não sabia me 
dizer, minha filha não conseguia 
me dizer, mas me amava. Então, o 
Gaspar me dizia com aqueles olhos.

Assenti com a cabeça e com 
o olhar, sem poder responder com 
palavras, que me escaparam, e sem 
entender como Dona Aracy chegou 
a essa conclusão.

Ela continuou:
— Você deve estar se pergun-

tando: “Mas como é que D. Aracy 
não sabia que a filha dela criava o 
gato que visitava ela todas as noi-
tes?” E eu lhe respondo: porque 
nunca visito minha filha, ela nunca 
tá em casa, nem o marido dela, os 
filhos no colégio, nas aulas de inglês, 
francês, na natação, não sei mais o 
quê. Quem cuidava do Gaspar, as-
sim como dos meus netos, era Ja-
cinta, a empregada de minha filha.

— Quando a senhora desco-
briu?

— Quando minha neta com-
pletou quinze anos. Fizeram uma 
festança lá, aí me convidaram. Fui 

a uma cabeleireira aqui perto, fiz 
penteado, maquiagem, botei per-
fume e fui toda deslumbrante, ves-
tido longo, pra festa de quinze anos 
da Fernanda. Usei até uma joia no 
pescoço, um cordão de ouro bran-
co com uma safira, que foi de mi-
nha mãe, tava guardado há anos no 
meu porta-joias. E no dedo um anel 
bonito que ganhei do meu marido 
quando ele viajou pro Rio, nos anos 
sessenta, lindo, com brilhantes. Ah, 
eu tava tão elegante! As pessoas, que 
sempre me veem do jeito que eu tô 
aqui, desarrumada e sem maquia-
gem, comentaram: “Dona Aracy, 
que chique, que luxo, que maravi-
lhosa a senhora tá!” E eu, assim, o 
olhar por cima de todos, como o 
meu Gaspar, com minha bolsa de 
couro, presente do meu filho, pa-
recia que flutuava, parecia Claudia 
Cardinale naquela cena daquele fil-
me italiano famoso, preto e branco, 
sabe? Ah... A festa linda, convida-
dos, comidas e bebidas chiques, sal-
gados, doces e canapés de todo tipo. 
E eu, no meu canto, faceira, mas não 
olhava pra ninguém não, não dava 
confiança, tinha que mostrar que eu 
era uma soberba femme fatale — e 
ri, levando a mão à boca, envergo-
nhada do deslumbre.

— Deve ter sido inesquecível. 
Mas como a senhora notou, quero 
dizer, como a senhora ficou sabendo 
do gato, do Gaspar?

— Bem, foi só no final da festa, 

eu já tinha tomado minha bebida 
preferida, algumas tacinhas de xe-
rez, tava alegrinha, quando vi, todo 
preguiçoso, o meu Gaspar em cima 
de uma espécie de divã, numa sa-
linha onde fica o piano da minha 
neta. Sabe, minha neta toca piano 
divinamente bem… olha, isso me 
emociona. Aquele lugar, a festa... 
minha neta, meu neto, os convi-
dados, todos ali. Minha filha, meu 
genro, os amigos médicos, gente im-
portante... — a velha embarga a voz, 
respira fundo, mas consegue pros-
seguir: — Vi o Gaspar, meio dor-
mindo, cochilando. No início, fiquei 
sem acreditar que era ele. Olhava, 
olhava, e o gato, aquele gato que 
ainda não era, não parecia o Gaspar, 
porque estava num lugar estranho... 
o efeito do xerez, sabe?, o ruivo 
suspirando, deitado naquele cana-
pé, com a cabeça sobre as patinhas 
cruzadas. Então, minha filha apare-
ceu com uma taça na mão e me viu 
olhando fixamente pro meu Gaspar, 
aí me falou: “Mãe, tá sozinha aí? O 
que foi?” E eu, meio sem acreditar 
que era o Gaspar, falei: “De quem é 
esse gato? Onde vocês arranjaram 
ele?” Minha filha disse assim: “Mãe, 
esse gato sempre foi daqui de casa, 
por quê? O nome dele é Átila”. Eu 
disse: “Átila?”, torcendo o nariz, com 
um tom... assim, como se tivesse fa-
lando mal do nome que escolheram. 
Um nome tão feio! Me aproximei 
e vi que era o meu Gaspar. Alisei 



o pelo dele e disse: “Gaspar, como 
você veio parar aqui nessa festa, me-
nino?” E cantei a canção do Gaspar, 
a que ele sempre gostava quando es-
cutava: Vento que balança as palhas 
do coqueiro, vento que encrespa as 
ondas do mar... O Gaspar acordou, 
preguiçosamente, olhou pra mim e 
sorriu. Levantou-se, espreguiçan-
do-se, fazendo seu alongamento: 
as patinhas da esquerda pra fren-
te, as da direita pra trás, depois o 
contrário; e aquele bocejo que só ele 
fazia. E veio roçar a cabeça na mi-
nha mão, pedindo um cafuné, mas 
antes me jogou um beijo. Aquela 
piscadinha que eles dão quando 
querem mandar beijo, sabe? Minha 
filha disse: “Veja só... Átila, você co-
nhece minha mãe, seu safadinho...” 
Mas o meu Gaspar nem aí pra Ju-
liana, era como se ele só conversas-
se comigo. Eu já não tinha muito 
controle sobre a situação e me bateu 
uma vontade danada de levar o meu 
Gaspar pra casa. Era como se minha 
filha tivesse tirado um filho meu, a 
única coisa de valor que eu tinha. 
Nem aquelas joias valiam mais do 
que o Gaspar. Peguei o gato no colo 
e saí da sala de música. Minha filha 
me acompanhou e me perguntou 
aonde eu ia com o gato debaixo do 
braço: “Mãe, você não pode sair por 
aí com o Átila! Você vai cair com 
o gato! E essa taça na mão?! Vai se 
machucar, mãe!”. Eu me dirigia pra 
porta de saída, nem dava ouvidos 

à Juliana. Ela insistia, já meio ner-
vosa, aí eu respondi que o gato não 
era dela, era meu, e que ele não se 
chamava Átila, que Átila era um 
nome horroroso, que ele se chama-
va Gaspar. Ela tentou tirar o gato do 
meu colo, mas o gato ficou irritado 
e arranhou o rosto dela. Sangrava, 
o arranhão foi grande. Minha filha 
começou a chorar e chorar, eu fi-
quei atordoada, sem saber o que 
fazer, e o Gaspar, assustado, saltou 
e correu pra fora, contornou a pis-
cina e subiu o muro, sumindo entre 
as copas das árvores, na escuridão 
da noite. Minha filha começou a se 
descontrolar, porque percebeu que 
o rosto dela sangrava, e o sangue se 
misturava à maquiagem e às lágri-
mas. Ela caiu de joelhos e começou 
a gritar. E depois começou a urrar 
de raiva, como se fosse um animal 
selvagem. Não reconheci a Juliana 
mais. Eu chorava sem parar e não 
conseguia me mover dali. Daquele 
momento em diante… — embarga 
a voz, chora, soluça, enxuga as lá-
grimas e não consegue continuar o 
relato, as mãos trêmulas, segurando 
a jarrinha.
— Sente-se, Dona Aracy, sente-
se, por favor — conduzo-a até a 
varanda, ela se senta na cadeira de 
balanço. Coquetel se aproxima das 
pernas dela. Mia. Dona Aracy diz 
que o gato quer consolá-la.

Peço-lhe permissão para pe-
gar um copo d’água. Ela concorda 

e me indica onde fazê-lo. Trago-lhe 
um copo d’água e um remédio para 
hipertensão, que ela também me re-
querera. Ela sorve a água, com al-
guns goles, depois de pôr o remédio 
na boca. Vai se acalmando aos pou-
cos. Desculpa-se pelo ocorrido, pois 
não esperava — acrescenta — que 
fosse me chatear com suas coisas, 
àquela hora da noite, após eu ter 
relaxado depois de uma caminhada.
— De maneira nenhuma. A sen-
hora não precisa desculpar-se.

Dona Aracy prossegue, afir-
mando que sua filha, enquanto se 
levantava do chão, depois de man-
ter-se ajoelhada por um tempo, dis-
se-lhe que o ocorrido demonstrava 
bem o porquê de ela ser uma velha 
soli…

— Ela não terminou a frase — 
diz com a voz ainda trêmula. — Ela 
parou no meio da palavra “soli”, não 
teve coragem, mas sei que queria di-
zer que aquilo demonstrava por que 
eu era uma velha solitária. Não sou 
tola. Disse a ela que eu era velha, 
sim, mas não era solitária, porque 
tinha meus gatos, pessoas melhores, 
muito melhores que os seres huma-
nos. Ela riu, mesmo chorando, me 
disse que eu era uma velha louca, 
ao tratar gatos como pessoas. Disse 
que o gato era da Fernanda e que, se 
eu quisesse o “animal” — assim se 
referia ao meu Gaspar —, que pe-
disse a ela, minha neta. Voltei pra 
casa. Desde esse dia não voltei mais 

a ver minha filha.
— As coisas vão se acertar, 

Dona Aracy, sua filha vai voltar a 
ver a senhora. Tenho certeza.

— Já nem tenho mais espe-
rança, meu filho. Mas, se é verdade 
que a esperança é a última que mor-
re, espero que se cumpra o ditado, 
que seja depois de mim — tomou 
a água que sobrara no copo e disse 
que queria me mostrar uma coisa.

Pegou-me pela mão, e, com 
passo ligeiro, atravessamos a casa, 
de estilo colonial e piso revestido 
de mosaicos antigos. Passamos pela 
sala ampla, com cortinas brancas e 
bufantes nas janelas e com sofá e 
poltronas antigas, de tecidos só-
brios, gastos; depois, pela cozinha 
espaçosa, com eletrodomésticos 
ainda mais velhos, caçarolas, fri-
gideiras e panelas enormes depen-
duradas em ganchos na parede, 
sugestivas de uma época em que 
a casa era frequentada por outros 
comensais; em seguida, cruzamos 
o alpendre, de base arqueada, com 
madeirame meio apodrecido, e logo 
atravessamos o caramanchão, re-
pleto de plantas escandentes muito 
bem cuidadas, lágrimas-de-cristo, 
parreira e alamandas-amarelas e ro-
xas, o que demonstrava o enorme 
apreço de Dona Aracy por plantas, 
chegando, poucos passos depois, 
ao centro do quintal, parcialmente 
iluminado, ocupado em sua maior 
parte, além do gramado, por um 

bonito jardim. Ao fundo, junto a 
um roseiral e sob a copa de uma 
mangueira, havia uma pequena 
cruz de madeira, de cores púrpura 
e dourada, cravada num diminuto 
sepulcro de pedras, no qual se podia 
ler com certa dificuldade a seguinte 
frase, inscrita com cores idênticas às 
da cruz, numa lápide com não mais 
que um metro de extensão: “Gaspar, 
vestido com o manto púrpura de 
Corinto, vindo do Oriente, trouxe 
incenso ao Menino Deus”. No enta-
lhe da cruz, uma pequena medalha 
redonda com tampa de vidro, den-
tro da qual repousava a foto de um 
belo gato cor de tangerina.

— Que bonito, Dona Aracy, é 
como um santuário — disse.

— É o meu Gaspar. Aqui, ele 
fica mais perto de mim.

Conversamos, ainda, por uma 
hora. Na sala de estar bastante are-
jada, a vizinha me ofereceu um 
cálice de vinho do Porto, um ruby, 
o melhor que bebi em toda minha 
vida, depois de lhe contar que mo-
rei por um período curto na Cida-
de do Porto, quando fiz um curso 
de pós-graduação na universidade, 
e de quando degustei o vinho li-
coroso lusitano, do qual guardava 
boas recordações. Disse-lhe que, 
naquele período de um ano, cuidei 
de um gato vadio e enfermo, a que 
chamei Poirot, em homenagem ao 
personagem dos livros de Agatha 
Christie, pois o felino era um dos 

mais curiosos e astutos que conhe-
ci. Poirot cresceu e se transformou 
num enorme gato alaranjado, tendo 
permanecido em Vila Nova de Gaia 
com minha namorada dos tempos 
de mestrado, depois que voltei para 
o Brasil. Disse-lhe que, de alguma 
forma, tive também o meu Gaspar. 
Enquanto estudava nas madrugadas 
insones, o gato me velava, deitado 
ao pé da luminária, perto da qual 
quase sempre eu deixava um cálice 
com um invulgar vinho, o que só 
se tornara possível, nos tempos da 
bolsa de mestrado, com o “contra-
bando” de uma cúmplice, Carmi-
nho, minha namorada, que era neta 
de um dos proprietários da Adega 
Quinta dos Plátanos, de Vila Nova 
de Gaia, dentre as menos famosas, 
uma das melhores da região.

Depois de ver que a velhinha 
melhorara o semblante, despedi-me 
de Dona Aracy e, nos dias que se 
seguiram a esse encontro, apres-
sei-me em comprar o enxoval que 
ainda faltava, pois Helena se apres-
sara em nascer antes do tempo pre-
visto. Lembrei-me, durante o parto, 
a que não tive coragem de assistir, 
das palavras de Dona Aracy sobre 
a crueza na parturição dos felinos. 
Depois, veio o puerpério de Eva, 
minha companheira, razão por que, 
durante algumas semanas, deixei de 
passar pela casa de minha vizinha, 
já que cessaram as caminhadas no-
turnas em favor do despertar ma-



drugador e festivo de Helena.
Quando retomei à minha roti-

na de caminhadas, fui visitar Dona 
Aracy e encontrei Juliana retirando 
os últimos móveis da casa. Pergun-
tei-lhe o que tinha havido com a ve-
lhinha. Disse-me que a doença de 
sua mãe tinha recrudescido consi-
deravelmente nas últimas semanas, 
e a família tomou a dura decisão 
de colocá-la num Lar de Repouso. 
Foram esses os termos usados pela 
filha, ao referir-se à clínica a que a 
idosa fora levada. Perguntei-lhe se 
era possível visitá-la e como poderia 
fazê-lo. Deu-me o endereço de uma 
clínica geriátrica no Bairro Dionísio 
Torres, numa alameda próxima ao 
Parque do Cocó. Liguei com ante-
cedência e avisei à enfermeira-chefe 
que visitaria Dona Aracy no sábado 
à tarde.

Encontrei-a, num fim de tarde, 
sorridente e bastante afável: o co-
que bem-feito, de fios acobreados, 
as bochechas rosadas, os lábios 
carmesins, mostrando os dentes 
bem cuidados, e a pele, conquan-
to flácida, com as rugas naturais da 
idade, muito bem cuidada; tudo em 
Dona Aracy transparecia em asseio 
e dignidade. Tranquila, demonstra-
va muita felicidade ao me ver, mas 
ressaltava que a visita era bastante 
rápida, o que lhe desgostava, já que 
não podia aproveitar muito minha 
presença. Perguntei-lhe sobre os 
gatos. Disse-me que, logo que se 

recuperasse, talvez uma semana 
mais, teria permissão para visitar 
sua casa todas as noites, de modo 
que pudesse permanecer por um 
par de horas com seus visitantes 
noturnos, para dar-lhes de comer 
e de beber, retornando logo depois, 
por volta das oito da noite, à clíni-
ca, o que seria providenciado por 
sua filha, segundo acreditava. Pelo 
que pude compreender, ainda igno-
rava que Juliana tivesse retirado os 
móveis da casa, o que lhe permitia 
conjecturar sobre como tornaria 
possível a estada em seu ambien-
te familiar, a limpeza que faria nos 
cômodos, como conduziria a com-
pra da ração, o asseio das vasilhas, 
como alimentaria e dessedentaria os 
felinos etc. Garantiu-me que o ro-
seiral e as plantas do caramanchão 
e do jardim estavam sendo muito 
bem cuidados pelo jardineiro que 
sua filha contratara, que cumpria 
também a função que a anciã se 
incumbira nos últimos anos. Mas, 
enquanto esse dia não chegava, o de 
retornar parcialmente à sua rotina, 
com a companhia de seus hóspedes 
noturnos, pedia-me um obséquio.

Disse-lhe que faria o favor, se 
fosse, para mim, algo possível de 
cumprir.

— Fácil, muito fácil. Você tira 
de letra — disse-me Dona Aracy, 
cuja maquiagem a tornava ainda 
mais simpática e acentuava sua fa-
ceirice. — Você tem que comprar 

uma cajuína, é vendida perto de 
sua casa, ali no Mercado Joaquim 
Távora, tem que esvaziar a garrafa, 
ir até minha casa, encher de xerez, 
tampar com muita vedação e trazer 
ela pra mim, como se fosse cajuína. 
Ora, mais fácil do que isso, impossí-
vel. Se você concordar, posso contar 
meu segredo.

— Mas, Dona Aracy, será que 
não vão notar que a senhora tá ten-
tando trazer bebida alcoólica, sem 
permissão, pra dentro da clínica?

— Mas isso aqui não pode se 
transformar numa prisão, meu fi-
lho. Nem num manicômio. Eu não 
tô presa, não cometi crime nenhum, 
nem tô louca. Ainda não — acres-
centa, libertando uma risada gos-
tosa.

— Tá bom, tá bom, então faço 
sim o que a senhora tá me pedindo. 
Mas a senhora tem que ter muito 
cuidado, tem que me prometer que 
vai beber pouco e só quando for 
possível, certo? Quando estiver so-
zinha, sem enfermeiros por perto. 
E queria dizer uma coisa à senho-
ra: aquele cálice de vinho do Porto, 
que a senhora me ofereceu no dia 
do nosso último encontro, foi o me-
lhor de toda minha vida.

É, ele é muito bom, muito bom 
— abre um sorriso largo. — É he-
rança do meu velho, que será sua 
também, meu filho. Vinho muito 
antigo, guardado num lugar fres-
co — concordou, enquanto eu, por 

dentro, ria da engenhosidade e da 
astúcia da velhinha.

— Mas qual é o segredo que a 
senhora queria me contar?

Levanta-se da poltrona, em 
que se encontrava até então recos-
tada, vai até uma pequena escriva-
ninha, tira uma folha de papel da 
gaveta, que parece ser um rascunho, 
e me surpreende:

— Tô escrevendo um livro so-
bre o Gaspar.

— Que maravilha, Dona Ara-
cy! E o que temos aí?

— Olha, meu filho, escrevi já 
faz algum tempo, logo que perdi 
meu Gaspar, depois que eu andei 
lendo algumas coisas.

E lê para mim com uma voz 
segura e calma:

— Contam que Deus criou 
o gato para conceder aos homens 
o prazer de acariciar um tigre. Eu 
penso um pouco diferente sobre o 
meu Gaspar, que dorme profunda-
mente no quintal de minha casa, em 
meio a um lindo roseiral e sob uma 
cruz de ouro e púrpura. Deus criou 
Gaspar não só para que pudéssemos 
acariciá-lo, mas também para que 
resgatássemos a humanidade que 
perdemos em razão da indiferença 
e do abandono, que ainda nos aco-
metem como doenças mortíferas, 
pois, se conseguirmos conhecer 
profundamente, na intimidade, os 
gatos (que são os tigres que comem 
na mão, como diz um antigo pro-

vérbio japonês), tal qual conheci 
Gaspar em sua altivez e sensibili-
dade, e se soubermos dar a eles e 
deles receber todo o carinho, não 
aceitaremos jamais nenhum delito 
contra os animais, da mesma forma 
que não devemos aceitar nenhum 
crime contra a humanidade. Gatos 
não são como pessoas; são pessoas 
de verdade. A pequena obra-prima 
de Deus, como escreveu Leonardo 
da Vinci.

Ponho a mão sobre a mão de 
Dona Aracy e dou-lhe um beijo na 
testa.

— Que lindo, Dona Aracy.
Ela sorri, suas mãos procuram 

as minhas, seguram-nas firme. Ela 
olha nos meus olhos e diz:

— Que bom você ter vindo de 
tão longe pra me ver, meu filho.







Ι won’t cry,I won’t be scared

The world became a big prison
and i try to find a way to break free.
I have a place that waits me there,
at a very high top that i have to reach.
That’s why i rise again both of my arms
to steal some light from the shining stars.
I can’t stand no more down here
man’s misery and sadness are suffocating me
I can’t stand no more, I couldn’t fit with them
I took the other way,not the one that carved for me
It was a hard,cruel,full of traps,
with bad loves and snake friends, road.
It had monsters with weird costumes
stalking through shadows.
Don’t stand for a minute if you’re about to follow
be strong and don’t cry
I took it(the hard road) and gone to the end
and as been written in books by the old sages,
when the sun sets for the last time,
eagles will set up a fire from up above.
 
To those who betrayed me with back stabs
I want them to know i won’t cry.
And to all those old loves
I want them to know i won’t cry.
And to those that threaten me with flaming bonds
I want them to know I won’t be scared
They can come and find me at the top up high,
I’m waiting them and I won’t be scared.
 
I was told not to make wild dreams
not dare look at the stars
But i never took them seriously
I took the whole world in my hands.
Now they want to build me a nest
of fear and ugliness
of a moanful crying and a heavy chain
that carries the curse of gods and blasphemy.
I won’t cry not for once and i won’t be scared
I won’t let them steal my dreams
free and high,very high i fly
and everybody is jealous of my unbinding wings
And I’m waiting for more brothers to come
to this top that’s been waiting for them to come
as long as they won’t cry and won’t be scared
of this smart fraud the well set up.
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Je ne pleurerai même pas, je n’aurai même pas peur

Le monde est devenu une grande prison,
Je cherche un moyen de briser mes chaînes

Un endroit m’attend là-bas,
Un très haut sommet que je dois atteindre

C’est pourquoi je lève à nouveau mes deux bras,
Afin de voler un peu de lumière aux brillantes étoiles

Je ne peux supporter d’être ici plus longtemps,
La misère des hommes et la tristesse m’étouffent

Je ne peux plus le supporter, je ne suis pas à ma place 
parmi eux,

J’ai choisi l’autre chemin, pas celui qu’on avait tracé pour 
moi

C’était une route dure, cruelle, parsemée de pièges,
De mauvais amours et de faux amis

Il y avait des monstres vêtus d’étranges costumes,
Se déplaçant furtivement dans l’ombre

Ne reste pas là une minute si tu es sur le point de suivre,
Serre les dents et ne pleure pas

J’ai suivi le chemin le plus ardu jusqu’au bout,
Et ce fut écrit dans les livres par les sages

Lorsque le soleil se couchera pour la dernière fois,
Les aigles allumeront un feu là-haut

 
À ceux qui m’ont poignardé dans le dos,

Je veux qu’ils sachent que je ne pleurerai même pas
Et à tous ces anciens amours,

Je veux qu’ils sachent que je ne pleurerai même pas
Et à ceux qui me menacent de leurs chaînes enflammées,

Je veux qu’ils sachent que je n’aurai même pas peur
Ils peuvent venir me trouver au sommet,

Je les attends, et je n’aurai même pas peur
 

Ils m’ont dit de ne pas faire des rêves fous,
De ne pas oser regarder les étoiles

Mais je ne les ai jamais pris au sérieux,
J’ai pris le monde entier dans mes mains

Maintenant, ils veulent me construire un nid
De peur et de laideur,

De gémissements de douleur et d’une lourde chaîne
Portant la malédiction des dieux et du blasphème

Je ne pleurerai pas une seule fois, et je n’aurai pas peur
Je ne les laisserai pas me voler mes rêves,

Libre et haut, je vole très haut
Et tous sont jaloux de mes ailes désenchaînées

Et j’attends que viennent d’autre frères
Sur ce somment qui attend leur venue

Tant qu’ils ne pleureront pas et n’auront pas peur
De ce brillant piège qu’ils ont élaboré
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