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

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

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

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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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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Chère Cathérine, 
bonjour. Je suis 
vôtre nouveau 
ami Ordep, un 
anthropologue 

brésilien enchanté de faire conais-
sance avec vous. Je participe des 
Dialogues em Humanité il y a quel-
ques années, même sans être assidu 
aux réunions, dont je me sens main-
tenant  très nostalgique. Le sujet de  
nôtre conversation future m’ in-
terèsse  beaucoup. Toutefois, avant 
d’essayer un examen de la problé-
matique de l’humanisation il me 
semble nécessaire parler de la cir-
constance dans laquelle j’entre-
prends de le faire. Il me faut dire 
d’où je vous parle. Vous le savez, 
mais je le declare pour éclairer la 
perspective que cette situation 
m’impose: voilà que je vous parle du 
Brésil,  dans um moment critique 
de nôtre histoire. Mon pays est en 
proie au néofascisme le plus stupide 
et destructif, aussi dangereux que la 
pandémie qui le ravage. La terrible 
portée qu’elle a  gagné ici résulte 
dans une grande mésure de la né-
gligence, de  l’obscurantisme et de 

la corruption d’un gouvernement 
tiranique, fruit de la guerre hybride. 
Le président élu grâce aux fake-
-news et aux manoeuvres d’une 
classe dominante de parasites finan-
ciers n’a jamais caché sa nostalgie de 
la dictature. Avant même de se can-
didater à la présidence il s’est decla-
ré favorable à la torture et à l’élimi-
nation physique de ses adversaires. 
Il a manifesté maintes fois son 
mépris pour les droits humains, 
pour la science et pour la culture. 
Son équipe économique s’inspire du 
néoliberalisme dans sa forme la plus 
brutale:  son ministre de l’économie 
est un “Chicago boy”  qui a travaillé 
au Chili sous  le régime du dictateur 
Pinochet et même aujourd’hui, con-
tre toutes les évidences d’un échec 
brutal, loue le capitalisme sauvage 
qui a conduit à la misère une partie 
considérable de la population chi-
liène. Déjà dans le début de sa ges-
tion, il a fait grandir l’inegalité et la 
pauvreté dans nôtre pays. La prati-
que politique prévalente au Brésil 
dans ce moment de nôtre histoire 
est caracterisée par une fureur gé-
nocide et écocide. Les noirs qui ha-

(À PROPOS D’UN BEAU TEXTE DE CATHÉRINE DOLTO)

ORDEP SERRA1

bitent les bidonvilles de nos metró-
poles, les favelas, vivent sous un 
régime de terreur continuel, em 
proie aux organisations criminelles 
du narcotrafique et à la brutalité de 
la police la plus létale du monde. Les 
peuples indigènes sont sujets à des 
massacres qui se repètent et  main-
tenant, par surcroît,  sont decimés 
par le Covid-19, presque sans assis-
tance. La devastation de la rain fo-
rest amazonique et d’autres écosys-
tèmes brésiliens est galopante. Le 
gouvernement federal stimule les 
orpailleurs et les bûcherons qui en-
vahissent en assassins les territoires 
des indigènes, les déboisent e enve-
niment les fleuves. Voilà: en face de 
la violence de la crise que nous vi-
vons, la question de l’humanisation 
se pose pour nous, brésiliens, d’une 
façon toute spéciale, vraiment dra-
matique.  L’indifférance face à la 
brutalité génocide entraîne sans 
doute une perte d’humanité. Et ceux  
qui resistent sont menacés. Certes, 
ce qui se passe avec le Brésil n’est pas 
un cas isolé; c’est un simptôme, une 
manifestation sévère d’une crise 
mondiale. Il faut reconnaître l’ur-

gence d’une  transformation, d’un 
t r a v a i l  h u m a n i s a n t .  
 Vous avez raison. Un cheval 
n’a pas besoin de se chevaliser, mais 
l’homme a besoin d’humanisation. 
Nous sommes susceptibles d’un 
abrutissement qui va plus loin que 
la bestialité d’autres animaux. L’ho-
minisation nous a laissé incomplets, 
dépendants de programmes que 
nous créons nous mêmes, et que la 
diaspora humaine a fait varier. En 
tout cas, le fils de l’homme n’arrive 
à la possession de son humanité 
sans une socialisation qui commen-
ce au berceau et idéalement doit 
continuer jusq’à à la mort, ou à la 
perte totale de la conscience. Nôtre 
aptitude linguistique, pour parler 
comme Noam Chomsky, s’est affir-
mée  à travers l’éclosion de différan-
tes langues et cette prolifération 
babélique est une richesse que nous 
dévons préserver. C’est à dire que 
nous avons quantité d’idiomes —   
et je suggère que nous passons 
maintenant de l’acception linguisti-
que de ce terme  à la signification 
plus élastique qu’il avait en grec an-
cien. Ma discipline, l’anthropologie, 

naît d’un paradoxe: de la constation 
de l’indéniable unité de l’espèce hu-
maine et  de la constatation symé-
trique de la diversité qui l’affecte, en 
termes de variation éthologique, 
c’est à dire, variation d’éthos, diver-
sification culturelle. Mais c’est bien 
vrai que la socialisation peut nous 
borner, entre autres choses par l’effet 
de l’éthnocentrisme; elle peut nous 
induire à faire de nos valeurs et de 
nos connaissances une prison, 
quand nôtre paideuma se pétrifie et 
se fait imperméable.  Quand la so-
cialisation se fait tellement perverse, 
elle peut nous empêcher de recon-
nâitre l’humanité des gents qui sont 
au délà de nôtre cercle. Il arrive aus-
si qu’ elle se contamine de mauvaise 
fois et se subordonne à la convoitise, 
au désir de domination.  Et cela 
nous fait perdre ce que nous refu-
sons aux autres.   Dans cette situa-
tion nôtre conscience s’éstiole.  
 Le langage nous a faculté un 
extraordinaire upgrade noétique: 
l’élargissement et l’éclaircissement 
de nôtre conscience. Mais la cons-
cience humaine a une autre source, 
plus primitive et vitale, affective. Je 
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pense que cette source est la com-
passion, c’est à dire la sympathie au 
sens grec du terme. Cette forme éle-
mentaire de la conscience est pré-
sente, je crois, en d’autres animaux: 
un chien peut être compassif, s’aper-
cevoir de la souffrance d’un homme 
ou d’une femme et se montrer soli-
daire. J’en ai fait l’expérience. Nous 
pouvons exprimer la compassion, 
approfondir  et illuminer cette ca-
pacité paradoxale de sentir ce que 
nous ne sentons pas. La compas-
sion/sympathie se dit aussi au posi-
tif. Les amants heureux peuvent se 
réjouir de la jouissance l’un de l’au-
tre, savourer le plaisir l’un de l’autre.  
 Je crois qu’il y a un érotisme 
de la conscience. Il est à la racine du 
consentiment. Consentir en pleine 
et amoureuse conscience n’est pas 
seulement céder à une solicitation, 
à une injonction; dans sa meilleure 
forme, le consentiment est commu-
nion, création d’une commune sen-
sibilité. Ce consensus au sens propre 
du mot latin précede  e fonde l’ac-
cord  sur  l e  p lan  log ique.    
 Seulement une illusion de la 
conscience peut la faire  prisonnière 
de la solitude d’un Ego cogitans so-
lipsiste. En vérité, cette illusion la 
déforme, parce qu’ essentiellement 
elle est corréspondance. Ça veut 
dire que dès son emergence elle dia-
logue, elle répond à l’appel de l’autre: 
le rencontre avec soi même est mé-
diatisé par cette provocation silen-
cieuse. Elle est sa condition de pos-

sibilité, difficile a reconnaître à la 
première vue parce que l’offuscation 
produite par la découverte fulgu-
rante de nôtre singularité nous oc-
culte son origine dialetique.  À mon 
avis, l’aliénation suprême qui ména-
ce de corrompre nôtre humanité est 
le refus de la sympathie, l’absence  
de compassion, une attitude qui 
nous méne à réifier les autres, à nier 
la dignité de  nos semblabes et 
q u ’ a i n s i  n o u s  r é i f i e .    
 Pardonnez-moi ces digres-
sions.  Je ne veux point me détour-
ner de la question que vous avez 
posé. Il me semble que parler d’hu-
manisation   équivaut  à proposer 
un nouvel humanisme.  Il faut donc 
partir de la critique de l’ humanisme 
précédant, non pour nier ce qu’il 
nous offre de positif, mais pour aller 
plus loin. Nous avons besoin d’un 
humanisme non anthropocentrique 
e t  p l u s  s i n c è r e .  
 Les penseurs indigènes du 
Brésil et d’une grande partie de 
l’Amérique du Sud nous invitent à 
reconnaItre les droits de la Terre et 
nous avertissent contre la folie de 
croire que nous sommes le centre 
du monde, le seul animal qu’impor-
te, le seul vivant doué d’esprit. Ils 
disent même que à cause de cette 
folie des caraíba (c’est le nom qu’ils 
donnent aux “civilisés”), nous som-
mes tous en train d’’être considerés  
une peste, une plaie, une maladie de 
la Terre, qui risque de perdre la pa-
tience avec ces hôtes  arrogants et 

bientôt voudra se débarasser de 
nous.  Je crois que ce discours my-
thique mérite attention. Un ami que 
j’ai connu pendant mes recherches 
entre les indigènes de la région du 
Xingou, un Kayabi,  m’a dit que le 
caraíba est un navigateur fou qui en 
pleine  travessie se met à détruire 
son bateau. Un détail donne à sa 
métaphore  une couleur tragique 
plus foncée:  ce bateau transporte 
non seulement le Caraíba, mais 
quantité d’autre peuples: les Kayabi, 
les Kayapo, les Mehinaku, le grand 
peuple des homme noirs, le peuple 
Jaguar, les tribus des Poissons, les 
Cerfs, les Engoule-vents, les Fau-
cons, les Loups, les Sangliers, les 
Abeilles... Il faut ajouter que selon 
la métaphysique amazoniene les Ja-
guars  sont humains pour  eux mê-
mes et nous regardent comme un 
animal comestible; les Abeilles, les 
Poissons et les autre espéces d’ani-
maux se voient  chacune comme les 
vrais humains. Dans cette vaste oi-
koumene la prédation est admise, 
mais l’extermination est défendue. 
Il faut manintenir un équilibre dé-
licat pour la préservation des difé-
rentes humanités. Que pensez vous 
de cet humanisme, ma chère Cathé-
rine?

    
E n  t o u t e  a m i t i é , 
Orde
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 Prisioneros del destino.
 He penetrado entre la gente,
 Donde están las tragedias
 Y las lágrimas

Ela despertou em 
meio a um turbi-
lhão de sensações 
desconexas, sen-
tando-se na cama, 

atribulada, com as ideias em falta. 
A boca pastosa clamava por um 
gole de água, levantou-se. Diante 
do espelho, o rosto marcado por 
um sono pesado, trespassado por 
menções dolorosas. Um pouco agi-
tada, colheu com as mãos em con-
cha um bocado da água que escorria 
da torneira, molhou o rosto e no-
vamente se olhou no espelho. Mais 
um pouco de água, sorvendo-a com 
delicadeza. Nem todas as noites o 
desconsolo despontava como desta 
feita: fechou os olhos e pronunciou 
umas poucas palavras, após genu-
flectir sobre o tapete, com a mão 
direita sobre o coração.

  A dor mais forte ocorreu 

MARCO ANTONIO BIN
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isenta de lágrimas. Caminhou até 
a janela do apartamento, já não era 
mais a chuva torrencial, mas uma 
garoa ondulada, que se derramava 
desprendendo um aroma fresco e 
ao mesmo tempo solene. Pensou 
em ouvir música, abastecer a alma 
atormentada com melodias que da-
riam vida às recordações fugidias. 
Selecionou o disco e junto com as 
primeiras notas, sobrevieram ima-
gens distorcidas, rememorações de 
um passado em fragmentos, a mãe 
carregando a água nos baldes de 
madeira, a penúria dos dias quen-
tes na Cisjordânia                        , 
as reuniões políticas em sua casa, 
envolvendo a comunidade, as ca-
sas incrustadas em rocha, o rosto 
do amor prometido, que um dia a 
arrebataria para as montanhas...

 Voltou à janela e ali ficou, 
imóvel, concentrando-se ao mais no 
silêncio da noite do que na sonori-
dade musical. Era mínimo o movi-
mento nas ruas, um ou outro auto-
móvel passava, os pneus rolando na 
pista encharcada. Acompanhou um 
casal de jovens, cujo som difuso da 
conversa era audível. Foi então ao 
sofá, recolheu o kaftan docilmen-
te até o tornozelo para acocorar-se 

sobre o estofado. Um frenesi emba-
lado em dolorosa memória inun-
dou-lhe progressivamente o espíri-
to, varrendo a alma como a morte 
o fizera com sua família. Cobriu o 
rosto com o hijab, enquanto seus 
pensamentos transfiguravam-se ao 
ouvir os versos sagrados cantados 
por Oula Al-Saghir.

 A inquietação interior a 
abalou em um pranto prolongado 
e assim permaneceu, sem desejo de 
mover-se, envolta em profunda con-
templação com as vozes encerradas 
no coração. Por fim, levantou-se 
para preparar uma taça de chá de 
menta. Aos poucos se colocou em 
sintonia com a paz do momento, 
uma sensação que lhe roubou um 
sorriso, abrindo passagem para es-
conjurar o sofrimento desnecessá-
rio. A noite fazia-se agradável com 
as lufadas de vento que entravam 
pela janela e enquanto a água es-
quentava, dirigiu-se até o armário 
do quarto, pegar o álbum com as fo-
tos de uma vida, repassando-o sem 
pressa. Regrediu aos tempos em que 
brincava animadamente nas ruas de 
Nablus            com os primos, ir-
mãos, pequenos amigos da infância 
se fartando descalços, nas ruas nuas 

em terra, o que a fez sorrir pela pri-
meira vez na noite. Abriu o armário, 
e buscou o par de sapatilhas amare-
las, costuradas pelas mãos capricho-
sas do pai e esquecidas no tempo. 
Dirigiu-se à cozinha, despejou o chá 
em uma xícara e retornou à sala, 
ainda sob os auspícios das imagens 
longínquas, que fluíam incessantes. 
A alma transmigrou por reminis-
cências cada vez mais vívidas, onde 
os lugares, os gestos e os olores refa-
ziam momentos de intensa emoção, 
o que paulatinamente a envolveu 
em uma paz interior há muito não 
experimentada. A dor desapareceu, 
sobrevindo o sossego do reencontro 
com a memória.

 Bebericou o primeiro gole 
do chá; sua bela voz elevou-se 
acompanhando Al-Saghir, preen-
chendo o ambiente em terna melo-
dia. Sua linda voz e seu coração em 
comunhão com os versos sagrados, 
sob as bênçãos de Alá... 
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ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA

“ Perder o nada é um empobrecimento.” 
( Manoel de Barros)

Há dois sentidos para a pa-
lavra “nada”. O primeiro 
deles vem de “nihil.” Essa 
palavra é a origem de nii-
lismo. Além de “nihil” sig-

nificar “nada”, nihil também significa “nulo”. 
No Direito, por exemplo , usa-se a expressão 
latina “nihil” para designar atos que são juridi-
camente nulos. Assim, niilismo não é um cul-
to ao “Nada” ou ao “Nirvana”, niilismo é um 
comportamento que é nulo, sem autenticidade. 
Por exemplo, o bozo vive evocando a ideia de 
“Verdade”, porém essa ideia de “Verdade” na 
boca dele é nula , pois anula a própria ideia 
autêntica de verdade. A “Verdade” dele não é 
uma mentira, é uma “nulidade”: enquanto a 
mentira se explica no âmbito da linguagem, a 
nulidade é mais grave, uma vez que ela expressa 
uma estreiteza existencial. Muitos espertalhões 
evocam a palavra “Deus” como cabo eleitoral 
deles. Embora falem em Deus para combater 

o “ateísmo comunista”, esse Deus deles, porém, 
anula a própria ideia do que se espera que seja 
Deus: esses espertalhões anulam a ideia de 
Deus muito mais do que a negação feita pe-
los ateus. O anarquismo nega a necessidade de 
partidos, mas não nega a política; já o PSL e os 
partidos do “centrão” são nulos de ideias polí-
ticas. Uma coisa é negar uma realidade, outra 
bem diferente é tornar nula uma realidade pela 
inautenticidade com a qual ela é vivida.

Mas há outro sentido para a palavra 
“nada”, originado do latim “nata” ( raiz de “na-
tal”: “lugar onde se nasce”). Esse sentido talvez 
explique porque Manoel afirma que sua poe-
sia vem de suas “natências” ou “nadifúndios”, 
enquanto riqueza de vida para nos proteger 
das pobrezas existenciais niilistas. O saber que 
apreende esses “nadifúndios” chama-se : igno-
rãça. Ignorãça não é ignorar o nome das coisas, 
ignorãça é saber de coisas que ainda não têm 
nome : “As coisas que ainda não têm nome são 
mais ditas pelas crianças”, diz o poeta. Uma 
caneta de ouro nas mãos de um niilista ,mes-
mo que ele tenha poder e dinheiro, escreve só 

 “NIHIL”
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Ubuntu promove 
uma compre-
ensão do hu-
mano que pode 
ser resumida 

pela famosa frase umuntu ngu-
muntu ngabantu, traduzida como 
“a person is a person by or through 
other people”.1  Configura-se, assim, 
uma concepção antropológica se-
gundo a qual o ser que somos não é 
uma substância já pronta e acabada, 
ou seja, um ser propriamente, mas 
antes um “sendo”, resultado das re-
lações que conosco estabelecem os 
outros, donde nos ser constitutiva 
a alteridade. Ora, um tal reconhe-
cimento de visceral e ontológica 
dependência mútua dos indivídu-
os entre si favorece o aparecimento 
de um modo de tolerância bem di-
versa daquela afirmada na tradição 
ocidental, que pode muito bem vir 
a suplementá-la, ou mesmo superá-
-la, beneficiando assim de maneira 
inaudita a realização de objetivos 
como o da pacificação social por 
meio do direito. É o que se vem 
constatando em culturas em que o 
ubuntu se encontra bem enraizado, 
a exemplo daquela da África do Sul. 
2

 Com relação a essa concep-
ção de ontologia do ser que somos 

como uma ontogênese – ou “an-
tropontogênese” -, vale notar que, 
além de convergir com uma das 
mais marcantes e revolucionárias 
contribuições filosóficas, aparecidas 
em tempos recentes, a saber, aquela 
da chamada “analítica do Dasein”, 
devida a Martin Heidegger – sendo 
o Dasein termo que se traduz por 
existência, mas no contexto da obra 
de Heidegger assume um sentido de 
existente projetando a vida ciente de 
sua finitude em presença de outros 
com quem compartilha tal situação 
(de um ser, sein, aí, da, sendo) no 
mundo - vem ao encontro de uma 
outra, menos notória, mas de influ-
ência crescente, sobretudo graças à 
sua recepção por outro importante 
filósofo contemporâneo, Gilles De-
leuze. Estou a me referir ao conter-
râneo e contemporâneo deste últi-
mo, Gilbert Simondon.3  

  Simondon inicia sua obra 
mais notória, a tese de Doutorado 
de Estado, a principal,4  referindo 
na “Introdução” a dois modos usu-
ais de abordar a “realidade do ser 
como indivíduo”, sendo uma monis-
ta e substancialista, como é tipica-
mente o “atomismo”, em que o ser 
aparece concebido como uma uni-
dade, e outra, ao contrário, dualista, 
tradicionalmente caracterizada, na 

esteira de Aristóteles, como sendo 
o “hilemorfismo”, palavra resultante 
da conjugação de suas outras, gre-
gas, que são hylé, a qual adquire o 
sentido técnico-filosófico de “maté-
ria”, significando, na linguagem co-
mum, “madeira”, e morphé, “forma”. 
Ambas, porém, compartilham um 
pressuposto que Simondon irá con-
testar - no que se alinha aos estudos 
já então desenvolvidos no campo da 
física quântica -, de acordo com o 
qual a realidade última de seja lá o 
que for, os entes, seu ser (e o ser) 
é individual ou individualizada já, 
um “átomo” primordial, sendo este 
dado que se toma como ponto de 
partida para explicar a formação, 
surgimento e transformação do 
que quer que seja objeto dessa ex-
plicação: a realidade, que interessa 
explicar, é a do indivíduo já consti-
tuído. Ora, Simondon opta por um 
entendimento do principium indi-
viduationis flexionado no gerúndio, 
ao invés de no particípio passado, 
negando o “privilégio ontológico” 
do resultado da individuação, o 
indivíduo constituído, para favore-
cer o processo em que ela (e ele) se 
faz (e desfaz). Com isso, não mais 
hipostasia-se o princípio de indivi-
duação, considerando-o anterior à 
própria individuação, para com ele 



explica-la, em sua origem e desen-
volvimento, sem que ele mesmo seja 
explicado, ou seja, considerando-o 
já como o princípio gerador e orde-
nador, a exemplo do que, na época 
pré-socrática – logo, ainda consti-
tutiva - da filosofia, entre os pensa-
dores a que Aristóteles se refere, na 
“Metafísica”, como “fisiólogos”, por 
terem a physis como tema central de 
seu discurso (logos), se denomina-
va, com termo oriundo do campo 
político-religioso, que é arkhé. É as-
sim que, dessa maneira “regressiva”, 
toda ontologia parte de um ontos, 
de um ente já individualizado, logo, 
bem definidamente caracterizado, 
para reportar, retrospectivamente, 
até ao princípio ou termo ad quo, 
que se não é já um indivíduo, esta-
ria dotado da propriedade de indi-
vidualizar-se, tornando-se este que 
se distingue de todos os outros, 
graças a sua “estidade”, a haeccitas 
ou hecceidade do filósofo-teólogo 
medieval John Duns Scot,5  referida 
por Simondon.

  Ora, esta pressuposição 
“monocrática” - para empregar ter-
mo oriundo da política, ou “molar”, 
se preferirmos aludir à química -, 
de que há um princípio individua-

lizado e, portanto, individualizável, 
para explicar tudo quanto se indivi-
dualiza e encontra-se já individu-
alizado, não passa de um quipro-
quó (do lat. quid pro quod), que se 
presta a ocultar, na ontologia, a on-
togênese, que é a individualização 
mesma, a qual precisamos conhecer, 
para então conhecer os indivíduos 
ou “individuados”, ao invés de, ao 
contrário, conhecer a individuação 
partindo já dos indivíduos, do que 
assim consideramos como tais.

  Para Simondon, a ontogêne-
se, se a quisermos explicar empre-
gando uma contraposição cunhada 
por Heidegger, correlata àquela que 
denominou de “diferença ontológi-
ca”, entre ser e ente, seria de se re-
ferir ao ontológico, ao ser, e não ao 
ôntico, ao ente, pois com ela preten-
de indicar antes um processo que se 
dá com o ser, no ser, sendo, do que 
aquele que se orienta para a consti-
tuição de entes individualizados. É 
neste último sentido que ela apare-
ceria tanto da perspectiva atomista, 
substancialista, em que tudo o que é 
e também deixa de ser resulta de um 
conjunto de elementos previamente 
constituídos, os átomos, ou as mô-
nadas leibnizianas, como também 

daquela perspectiva aristotélica, do 
hilemorfismo, na qual tanto as for-
mas como o substrato em que elas se 
imprimirão para dele destacar uma 
porção de matéria do que derivarão 
os diversos entes, já se encontram 
também previamente constituídos. 
Somente em face de tais posições 
aparece a contraposição entre o ser 
e o devir, a ser superada pela con-
cepção do ser em devir, logo, do 
devir como uma dimensão do ser, 
correspondendo a “uma capacida-
de que tem o ser de defasar-se em 
relação consigo mesmo”. Para tanto, 
há de surgir uma tensão no ser ou, 
nos termos de nosso A., “uma ten-
são entre duas ordens extremas de 
magnitude que o indivíduo media-
tiza quando chega a ser” (ou chega 
ao ser, poderíamos também, talvez 
mais propriamente, referir), donde 
“o próprio devir ontogenético po-
de(r) ser considerado em um certo 
sentido como mediação”. 6 E aqui 
encontramos uma proposta vigoro-
sa de renovação da teoria do direito, 
feita pelo jusfilósofo argentino, na-
turalizado brasileiro, Luis Alberto 
Warat.

 Warat vislumbrou na me-
diação, enquanto forma de viabili-

zar soluções de conflitos por partes 
dos próprios envolvidos neles, uma 
verdadeira revolução no paradigma 
jurídico. Ele a entendia como “um 
processo de sensibilidade que ins-
titui um novo tipo de temporali-
dade, de fazer do tempo um modo 
específico de auto-alteração. O 
tempo instituído como tempo da 
significação, da alteridade que me 
reconstitui como singularidade em 
devir”.7  Ora, justamente essa “sin-
gularidade em devir” é como a par-
tir do ubuntu se concebe as pessoas, 
como sempre em trans-formação, e 
justamente quando entram em con-
flito é o momento propício, “cairoló-
gico”,8  para resolvê-lo incluindo em 
si  o que foi despertado pelo atrito 
com os outros – a boa solução dos 
conflitos, portanto, é a que benefi-
cia a ambos os lados, que dele saem 
como que acrescidos pelo que des-
cobre de comum entre ambos, re-
forçando assim a comum-unidade.

 Nota-se que surge assim a 
possibilidade de uma outra forma 
de tolerância, bem diversa e mais 
profícua que aquela tradicional-
mente propugnada no Ocidente,9   
pois enquanto esta mantém apar-
tados, com suas diferenças, aqueles 

que divergem, a tolerância “media-
da” promove a superação, dialética, 
do conflito entre pontos de vista, 
para que não permaneça latente, 
podendo eclodir com a violência 
própria do que é recalcado. 

 A proposta de mediação de 
Luis Alberto Warat denota grande 
influência de Gaston Bachelard, 
que nos incitava a “desaprender 
quase tudo”.  Ela pode ser conside-
rada destrutiva e desconstrutivista, 
como o mesmo afirma, um modo 
de desaprender o que nos é im-
posto, abrindo-se um espaço vazio 
para a criatividade, recuperando-se 
a autenticidade e espontaneidade, 
indispensáveis à mediação. A des-
construção como estratégia para os 
procedimentos de mediação, já que 
o mediador precisa ajudar as pesso-
as a se descontruírem, vendo tam-
bém suas próprias sombras, alian-
do-se a um processo de construção 
do pensamento, dos sentimentos, da 
sensibilidade, utilizando a colagem, 
a mímica, os jogos e as dramatiza-
ções (p. 188). A proposta de seu 
livro é de proporcionar uma via-
gem à própria vitalidade do leitor, 
ao amor, ser um estímulo para que 
este descubra o que sempre esteve 

oculto em si mesmo. Possui nítida 
influência do zen budismo, como 
se denota da primeira citação antes 
mesmo do início da introdução, de 
Osho, e seu conceito de meditação, 
como sendo o conhecimento do ser, 
quando o ser sabe, integra e inte-
gralmente, que é.10  

Tal proposta em muito se as-
semelha, pois, no nosso entender, 
à proposta da meditação, visando 
alcançar a paz interior, o silêncio, a 
não violência, um cuidar de si e do 
outro, uma proposta de valorização 
dos sentimentos, da criatividade, da 
outricidade, da alteridade, da bus-
ca de vazios, do amor, da poesia, de 
um saber com sabor, um saber que 
oriente a participação, um saber 
orientado para a alteridade. Uma 
epistemologia de vida, um saber 
em movimento, é a epistemologia 
que quer desordenar o saber e não 
destruí-lo (p. 268). Neste sentido o 
mediador é equiparado pelo próprio 
autor com o mestre, com um mestre 
zen, podendo apenas ajudar, orien-
tar, servir de guia, para que as pes-
soas se encontrem como mestres de 
si mesmos, encontrando a sabedoria 
dentro de si mesmo e suas próprias 
verdades.



Assim, a proposta waratiana de 
mediação se distanciaria de outros 
métodos alternativos de resolução 
de conflitos, como a conciliação e 
arbitragem, em tudo diversos, di-
versidade esta que se inicia já com 
a própria consideração acerca do 
conflito, não sendo esta a preocu-
pação central da mediação proposta 
por Warat, donde distanciar-se de 
tais formas de dominação e de si-
mulacros.

Outrossim, a proposta de me-
diação waratiana em muitos aspec-
tos se assemelha à proposta por nós 
desenvolvida na obra teoria poéti-
ca do direito,11  e também na teoria 
erótica do direito,12  sendo esta uma 
continuação daquela outra, o que 
não poderia ser diferente, quando 
a obra de Warat se mostra como um 
dos fundamentos e fonte de inspi-
ração de tais desenvolvimentos te-
óricos, que buscam a revalorização 
e a reaproximação dos saberes poé-
ticos, poiéticos, criativos, criadores, 
transgressionais, questionadores do 
status quo, dos saberes enlatados e 
domesticados, evocando o questio-
namento persistente diante de todo 
ponto de vista (p. 137). Contrária, 
portanto à proposta da ciência que 

nos afasta de nosso autêntico ser ao 
nos impedir de duvidar, indagar, de 
correr riscos, e com isso acabando 
por incrementar os próprios riscos.

É o direito visto poieticamen-
te, sempre em construção, nunca já 
pronto e acabado, portanto, posto, 
positivo, como se costuma entendê-
-lo. É o direito visto de forma eró-
tica, vital, e não estagnado como a 
concepção positivista e formalista 
do direito que atualmente impera. 
Tais propostas colocam como essen-
cial ao direito e ao conhecimento 
em geral a transdisciplinariedade, 
ao invés da univocidade do discurso 
jurídico homogêneo, fechado em si 
mesmo e em dogmas sem fim. Por 
uma nova forma de conhecimento, 
e produção do Direito, não preo-
cupado com sua pureza, mas sim, 
confundindo estilos, transitando 
por vários deles, introduzindo a me-
táfora e a poesia abertamente como 
modo de pensar o direito (p. 189).

Ambas as propostas se voltam 
ao cuidado de si e do outro, à al-
teridade, à outricidade, como fun-
damentos esquecidos do direito, e 
que precisam ser resgatados, a fim 
de preencher o vazio do Direito, 
atualmente preenchido por pura 

violência, dominação, poder, ideo-
logias, força. Ambas reconhecem o 
valor do erotismo, do amor, e sua 
relação com o direito, com o huma-
no, e a necessidade da transdiscipli-
nariedade ao direito, por um saber 
aberto, permitindo-nos abrir para o 
novo, e que ajude ao homem a bus-
car sua autonomia, que se daria com 
a alteridade, autonomia ao se tornar 
mestre de si mesmo, e então estará 
mediado, harmonizado; trata-se de 
uma cidadania surrealista, preocu-
pada com o diálogo e a outricidade, 
com um entre-nós, uma cidadania 
holística e mais humana, ancorada 
em um direito mais humanizado.

Trata-se de uma nova proposta 
de mediação como forma de resgate 
dessa promessa, do amor, do cuida-
do com os mínimos detalhes de si e 
do outro, uma epistemologia liber-
tária. É uma forma de alquimia, de 
transformação interior, de si mes-
mo, equiparando-se em alguns pon-
tos o mediador ao xamã, que faz o 
resgate da alma perdida. O conceito 
de cidadania surrealista vincula-se 
novamente com a magia, ante a sua 
potencialidade ritual de decantação 
e transformação alquímica do mun-
do. Tal cidadania exercita a ética da 

inoportunidade (ético-poética) do 
cidadão-poeta, demolidor de tudo e 
de si próprio, reconhecendo-se que 
o melhor vínculo entre os homens é 
o poético. A cidadania surrealista é 
um grande diálogo; é a poesia como 
espaço vital o entre- nós que cons-
titui a outricidade (p. 230). 

A melhor forma de se trans-
mitir o saber seria a forma poética, 
utilizada com destaque na antigui-
dade, e também tal linguagem po-
ética, a linguagem dos afetos, seria 
a linguagem necessária à mediação, 
segundo Warat, já que para este me-
diação é um processo do coração, 
aproximando-se da holística (p. 69), 
uma concepção da mediação como 
direito da alteridade, um direito 
vital, uma justiça vital, uma forma 
de humanização das relações hu-
manas (p. 74), enquanto realização 
da autonomia e dos vínculos com o 
outro, possibilitando uma melhoria 
da qualidade de vida. Desta forma 
voltaremos a ser um sujeito de di-
reitos com direitos, ser cidadão no 
sentido de poder opinar e decidir 
por si mesmo. O futuro da cidada-
nia e dos direitos humanos estaria 
na mediação como cultura e com 
práticas para sua realização na ex-

periência cotidiana das pessoas.
Trata-se de um saber com sa-

bor, contrário aos saberes estereo-
tipados, imobilizadores e estéreis, 
ou seja, precisamos desaprender o 
aprendido.

A mediação como um pro-
cesso que recupera a sensibilidade, 
como um estado de amor, de amor 
tântrico (p. 38). Meditação como 
uma forma de cultura, de vida, in-
troduzindo o amor como condição 
de vida (p. 41). Como uma proposta 
cultural, um novo paradigma cultu-
ral e jurídico que propõe nos ins-
crever na trama de uma educação 
da sensibilidade e da ternura, uma 
proposta pedagógica transformado-
ra da sensibilidade, individual e co-
letiva. Uma ética cidadã de ternura 
a partir da mediação, reconhecendo 
no afetivo sua dimensão fundamen-
tal.

Aponta Warat, outrossim, di-
versos problemas na maior parte 
das escolas de mediação, as quais 
na verdade, formam conciliadores, 
negociadores e não mediadores (p. 
41), esquecendo-se de que a me-
diação não é uma ciência, mas uma 
arte que tem que ser experimentada; 
as escolas de mediação estão pre-

ocupadas em produzir respostas 
prontas, planejadas, preocupadas 
em dominar. Um mestre está preo-
cupado com comunhão, encontro 
de corações sem palavras; o mestre 
forma mediadores mostrando-lhes 
o valor de ser simples, sem ego; para 
formar um mediador é preciso levá-
-lo a um estado de mediação, deve 
ser mediado, ser a mediação, estar 
mediado, é entender o valor de não 
resistir, de deixar de estar perma-
nentemente em luta (p. 47). Em 
continuação, enfatiza a existência de 
alguns impasses no procedimento 
de mediação quanto à efetividade 
(p. 79 - 80), em especial aponta para 
a falta de preparo do mediador, pois 
carrega ainda a postura armada e 
defensiva como de um advogado, 
havendo também problemas na 
estrutura do procedimento de me-
diação, que desconsidera o conflito 
interior e individual de cada parte.

Para Warat, mediação é con-
ceituada como um procedimento 
de intervenção em um conflito de 
qualquer natureza, sobre todo tipo 
de conflito, portanto, a mediação 
pode se ocupar de qualquer tipo de 
conflito: comunitário, ecológico, 
empresarial, familiar, penal, direi-



tos humanos, etc. não é descartável 
pensar a mediação dentro dos con-
flitos do saber (p. 87).

É um processo assistido, não 
adversarial, de administração de 
conflitos; como uma semiótica da 
outricidade que tenta interpretar o 
sentido do conflito a partir do lugar 
do outro. É uma forma alternativa 
de intervenção nos conflitos. É um 
direito da outricidade, uma con-
cepção ecológica do Direito, uma 
nova visão da cidadania, dos direi-
tos humanos e da democracia; um 
procedimento não adversário de 
resolução de conflitos que poderá 
apresentar momentos de negocia-
ção, de conciliação e de arbitragem 
(p. 90).

A mediação se revela com uma 
terapia do reencontro mediado, do 
amor mediado (TRM ou TAM), 
como uma forma de terapia, não 
um procedimento psicoanalítico, 
passando pela leitura da linguagem 
corporal e pelo afloramento da sen-
sibilidade. É um processo de apren-
dizagem com o outro. Considera, 
assim, o universo conflituoso a par-
tir de uma perspectiva psicológica, 
sensível, generosa, educativa e co-
munitária, visando a transformação 

dos vínculos conflitivos em vínculos 
amorosos. O amor é a melhor forma 
de administração do conflito. Como 
teoria contradogmática propõe uma 
nova corrente mediadora, mediante 
alternativa ou terapia do reencon-
tro – procedimento de interpretação 
psicossomática da revisitação dos 
conflitos.

O amor é então retratado 
como uma forma de ajudar a en-
contrar os caminhos do crescimento 
pessoal, da autonomia e a experi-
ência amorosa é vista como cura 
terapêutica (p. 131).

O ser humano sendo comple-
xo precisa de um modo de pensa-
mento que não reduza a existência, 
um pensamento do complexo, físi-
co, bio-antropológico, a partir de 
uma perspectiva lógico-filosófica-
-literária que permita uma práxis 
ética, o qual poderá ser alcançado 
com o modo surrealista de enten-
der a complexidade; pensamento do 
complexo e surrealismo enquanto 
expressão do poético como com-
plexidade; uma epistemologia da 
complexidade.

Propõe um surrealismo à 
moda brasileira e à moda latino-a-
mericana, com uma maior influên-

cia afro e do realismo mágico (alte-
ridade da poética, o poético como 
outricidade); a busca poética de si 
mesmo e do encontro poético com 
o outro. Uma desintelectualização 
poética, reconstruindo-se a realida-
de poeticamente (p. 228).

A mediação tem seu destino 
atrelado a necessidade da realização 
da autonomia, e o amor poderá au-
xiliar em tal autonomia.

Aponta ainda para alguns pon-
tos de distinção entre a mediação 
proposta e arbitragem e a concilia-
ção: a distinção entre tais propostas 
de resolução alternativa de conflito 
se dá pelo caráter transformador 
dos sentimentos; ao contrário do 
que ocorre com a mediação, o árbi-
tro e o juiz julgam baseados na ver-
dade formal, ou seja, a conciliação e 
a transação não trabalham o confli-
to, mas o ignoram. A mediação, ao 
contrário, busca a resolução pelas 
próprias partes, impulsionadas, ao 
invés de abatidas, pelo conflito.

A mediação não tem como 
objetivo prioritário a realização do 
acordo, mas a produção da diferen-
ça, instalando o novo na tempora-
lidade; não fundamenta-se na ide-
ologia e individualismo possessivo. 

A mediação mostra o conflito como 
uma confrontação positiva, revita-
lizadora.

A função da mediação é a de 
ser um discurso amoroso destinado 
a inscrever as pulsões no registro de 
eros; o mediador ocupa um lugar de 
amor, não de poder, diferente, por-
tanto, do juiz e do árbitro; o dever 
do mediador é da ordem da absti-
nência, tendo como função recolo-
car o conflito no terreno das pulsões 
da vida. O intuito de satisfação vital 
substitui a aplicação coercitiva e ter-
ceirizada de uma sanção legal.

A mediação é vista então como 
a melhor forma para superar o ima-
ginário do normativismo jurídico, 
pela realização do feminino no Di-
reito (p. 87). A mediação é proposta 
como um novo paradigma jurídico 
cultural, em busca de uma teoria 
jurídica da outricidade – proposta 
existencial pedagógica da cidadania 
e dos direitos humanos da outrici-
dade.

Em termos de cidadania, direi-
tos humanos, democracia, a media-
ção é sua melhor forma de realiza-
ção. As práticas sociais de mediação 
são um instrumento do exercício de 
cidadania – educam e capacitam as 

pessoas a se autodeterminarem. 
Para tanto é necessária uma ressig-
nificação da cidadania para que a 
vejamos como lugar, a outricidade 
como lugar (p. 163).

Tal proposta de mediação pos-
sui incidências que são ecologica-
mente exitosas como a estratégia 
educativa, a realização política da 
cidadania, direitos humanos e de-
mocracia – produz um devir de 
subjetividade que indica uma pos-
sibilidade de fuga da alienação.

Mediação como um critério 
epistêmico de sentido. Seria um 
salto qualitativo para superar a 
condição jurídica da modernida-
de, baseada no litígio e apoiada em 
um objetivo idealizado e fictício da 
descoberta de uma verdade que é 
imaginária.

O mediador é visto então 
como uma espécie de terapeuta que 
deve administrar o conflito fora da 
culpa, projetando responsabilidade 
no exterior, na cultura, nas institui-
ções, equiparando de certa forma a 
mediação a psicoterapia (p. 134).

Tal terapia é afetada pelo mul-
ticulturalismo, que visa trabalhar a 
partir do pressuposto das diferenças 
culturais e dos modelos e mundos 

aos quais pertencemos, sendo, pois, 
o multiculturalismo um pressupos-
to fundamental para as terapias do 
amor mediado (p. 139).

Assim, denota-se o reconheci-
mento do amor, da poesia e da lou-
cura como pontes exclusivas para 
a comunicação com o outro, reali-
zando-se a sabedoria que se realiza 
através do amor e da poesia (p. 278).

Sua necessidade parece tan-
to maior em tempos como o que 
vivemos, de crescente isolamento 
das pessoas, encapsuladas no mun-
do virtual da telemática, televisão, 
telefonia e todas as tecnologias da 
distância (tele), que nos afastam de 
um maior contato direto e pesso-
al, dificultando cada vez mais sua 
ocorrência.

Nesta mediação que estamos 
vislumbrando os mediadores de-
verão estar prontos para tratar dos 
que sofrem com a falta de sentido 
em suas vidas. E é desse sofrimen-
to que penso haverá de ser tratada 
numa mediação cidadã, assim como 
daquela grandeza, que não é fácil 
suportar, precisando ser colocada, 
como se diz, “em seu devido lugar”, 
para evitarmos tanto a “mania de 
grandeza”, quanto um sentimento 



de impotência em quem se percebe 
capaz de grandes realizações, mas 
termina realizando muito pouco, ao 
que lhe parece...

Os problemas tratados na me-
diação são problemas existenciais 
de um ser que não suporta bem 
uma existência, que sabe finita, li-
mitada temporalmente, embora 
por tempo indefinido – o que Elias 
Canetti sugere em sua peça “Os Nu-
merados” ser a fonte de todo o sofri-
mento humano, donde na sociedade 
“ideal” ali descrita as pessoas serem 
nomeadas pelo número de anos que 
viverão, isto é, serem “numeradas”, 
e isso por um sacerdote, que atri-
bui esse número/nome quando 
do nascimento e vela para que no 
prazo nele assinalado efetivamen-
te ocorra a morte, já sabida e, logo, 
esperada, sem sobressaltos e preo-
cupações para a vida. Na “vida real”, 
o mais comum é que este ser que 
nós somos procure consolo para 
essa precariedade de sua vida ima-
ginando uma outra vida, que lhe é 
garantida por um outro Ser, infinito, 
onipotente, onisciente etc. etc., ou 
seja, dotado de características que 
são o oposto positivo daquelas que 
ele/nós próprios possuem/possuí-

mos, embora esse oposto positivo 
decorra da negação do que somos: 
finitos, impotentes ou “só potentes”, 
in(s)cientes ou “só cientes” etc. etc. 
Daí que haver esse “grande Outro” 
de nós mesmos termina ajudando 
muito pouco a nos consolar, quando 
não traz um sofrimento ainda maior 
do que o daqueles que não O conce-
bem, com justificativas, no mínimo, 
insuficientes.

Entretanto, conforme já enun-
ciado, a mediação aqui concebida 
há de se defrontar com a falta ou in-
suficiência de vínculos afetivos, uma 
perda da capacidade de imaginação, 
de ilusão, de sonhar quando acorda-
do, projetar(-se), amar... Do amor, 
então, é do que se tratará, ainda que 
o seu polo invertido, o ódio, é o que 
em geral irá se apresentar, devendo 
o mediador estar preparado para 
auscultar, no que as vontades e in-
teresses em conflitos manifestam os 
desejos que se encontram latentes.

Por uma falta de explicações 
básicas, tornamo-nos ansiosos, in-
felizes e, porque não dizer, desuma-
nos. É preciso restituir ao homem 
contemporâneo esta forma de saber 
e de se relacionar, consigo, com os 
outros, com o mundo, indicando-

-lhe saídas da crise ética em que se 
encontra, que ameaça sua existência 
e a do próprio planeta, pela escalada 
dos conflitos daí decorrentes.

No entanto, não podemos nos 
enganar sobre o que efetivamente 
podemos aprender com o pensa-
mento ético-filosófico e outros cor-
relatos, como o político, o jurídico, 
o artístico e o religioso. Também 
precisamos ter muito claro para 
nós mesmos que nosso objetivo é 
recuperar – ou adquirir – uma sa-
bedoria perdida, um saber viver 
bem, o qual, ao mesmo tempo, im-
plica - e decorre de - uma ética, a 
nos indicar o que fazer, uma arte ou 
estética, a nos indicar como fazer, e 
uma religião, teologia ou filosofia, 
a nos indicar porque fazê-lo, cada 
momento sendo perpassado pelo 
espírito científico dos tempos em 
que vivemos. E precisamente aqui 
é que saberes ancestrais como aque-
le fornecido pelo Ubuntu podem e 
devem vir em nosso auxílio. 
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As pessoas somente aceitarão na 
vida do outro aquilo que estiverem 
preparadas para aceitar em suas pró-
prias vidas.

James Baldwin
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Resumo: 
 
         Nosso intento visa a esbo-

çar a tragicidade das composições 
que formam uma série tanguera, de 
Troilo a Piazzolla, que plasmam o 
retorno atropelado pela tragédia, o 
volver machucado, dolorido, san-
grado. Sem abandonar a história do 
tango, em parceria com o cineasta 
Fernando Solanas, criador do filme 
Sur, Troilo e Piazzolla amplificam 
nossa capacidade de sentir, de sofrer 
e tomar posição diante dos atos de-
sumanos e cruéis engendrados pelo 
genocídio da ditadura militar argen-
tina. Sur (1988) é um drama enteci-
do pelos dilaceramentos de um ca-
sal de trabalhadores impingido pela 
autocracia burguesa bonapartista, 
que transfigurou por inteiro a vida 
de uma nação. Como enfatiza Pino 
Solanas, volver ao Sul é reencontro 
com a vida, com o amor, com a sua 
própria história, com a tentativa de 
resgatar a realização de indivíduos 
emancipados num novo mundo. Se 
não libertos do capital, ao menos li-
vres dos grilhões de uma ditadura 
genocida. As canções “Sur”, “María”, 
“Garúa”, de Homero Manzi, Cátulo 
Castillo, Enrique Cadícamo, musi-
cadas por Aníbal Troilo e a compo-
sição “Vuelvo al Sur” de Solanas e 
Piazzolla, ancoram a narrativa-fíl-

mica e dão expressividade aos dra-
mas cotidianos. O cinema militante 
de Solanas evoca os exílios, os dila-
ceramentos, os tormentos, os desa-
parecimentos e desfazimentos que 
não se apagam, o exílio interior, as 
separações amorosas, mas também 
os reencontros afetivos que nos fa-
zem recobrar o sentido de uma nova 
forma de vida. No duelo contra o 
aniquilamento promovido por meio 
dos tormentos de um terrorismo de 
Estado, a vida transtornada acena 
com a renovação. A vida contra a 
morte.

Palavras-chave: Sur de Solanas, 
Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Exí-
lios, Reencontros.

Abstract:

Our purpose is to outline the 
tragic character of the compositions 
that form the tango series, from 
Troilo to Piazzolla, which mold the 
return knocked down by tragedy, 
the coming back bruised, painful, 
bleeding. Without setting aside the 
history of tango, and in partnership 
with the filmmaker Fernando Sola-
nas, creator of the movie Sur, Troilo 
and Piazzolla enlarge our capacity 
of feeling, suffering  and assuming 
an attitude in face of the inhuma-
ne and atrocious acts that form 
the genocide engendered by the 
Argentinean military dictatorship. 
Sur (1988) is a drama interwined 
by the dilacerations of a couple of 
workers, under the constraint of the 
Bonapartist bourgeoise autocracy, 
which has transformed the whole 
life of a nation. As Pino Solanas em-
phasizes, the return to the South is 
the rediscovery of life, of love, of the 
self-history, of the attempt to rescue 
the accomplishment as emancipa-
ted individuals in a new world. If 
not freed from the capital, at least 
liberated from the chains of a geno-
cide dictatorship. The songs “Sur”, 
“Maria”, “Garua”, by Homero Manzi, 
Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo, 
set to music by Anibal Troilo, and 

the composition “Vuelvo Al Sur”, 
by Solanas and Piazzolla, anchor 
the movie plot and provide expres-
siveness to everyday dramas. Sola-
nas’ militant filming evokes exiles, 
afflictions, torments, missing peo-
ple, unmakes that won’t vanish, the 
interior exile, separation of lovers, 
but also affective re-encounters that 
allow us to recover the meaning of a 
new life. In the duel against extinc-
tion, promoted by the torments of 
a State terrorism, the transformed 
life beckons with rennovation.  Life 
in duel with Death. 

Kew-words: Sur by Solanas, 
Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Exí-
les, Re-encounters.



 A arte humanista 
teve um de seus 
esplendores no 
renascimento. 

Não havia a separação e autonomia 
dos fazeres arquitetônicos, poéticos, 
musicais, intelectuais, práticos. O 
“filósofo” e o “artista” como conhe-
cemos no mundo atual era estranho 
ao homem e mulher renascentista. 
Era-lhe mais comum o artífice. 
O homem como construtor de si. 
Indivíduo multiverso, dinâmico, 
autoproducente, que concentrava 
porções de engenheiro, arquiteto, 
matemático, físico, músico, pintor e 
filósofo. Expressando as potenciali-
dades humanas sem os preconceitos 
hierárquicos da desigualdade social, 
atento às transformações que mar-
caram seu tempo com a revolução 
técnica que se processava, Tommaso 
Campanella em sua utópica Cida-
de do sol descreveu uma situação 
com traços delicados e densamen-
te humanos. “Ninguém considera 
baixeza o servir à mesa, na cozinha 
ou em outro lugar, mas chamam-
-no aprender. (...) Donde quem é 
incumbido de algum ofício fá-lo 
como coisa honradíssima, e não 
mantém escravos, porque bastam 
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a si mesmos, e até excedem. (...) E 
quem mais artes aprende, e melhor 
as faz, é tido em maior nobreza. Daí 
riem de nós que aos artífices cha-
mamos ignóbeis, e dizemos nobres 
aqueles que na arte aprendem e fi-
cam ociosos.”2 

Lukács, em suas reflexões so-
bre a especificidade do fenômeno 
estético, reconheceu o realismo 
como uma forma de conhecimen-
to histórico e o dever ser apropria-
do ao sentido humano, na medida 
em que explicitava os destinos hu-
mano-societários, mas que se di-
ferenciava da apreensão científica. 
O caráter mimético da obra de arte 
reside na reprodução particular de 
determinações extraídas das tra-
mas de ações, da práxis efetiva de 
indivíduos vivos e atuantes que se 
apresentam num quadro de tensões 
e contradições típicas do evolver da 
sociedade burguesa. Ao descrever 
a função do realismo fantástico – 
comparando romances como os de 
Cervantes e de Rabelais, obras que 
nasciam marginadas pela visão utó-
pica do novo emergente e a compa-
ração satírica entre o velho mundo 
que se esboroava e o aríete do novo 
ideal humanista que se colocava 

contra a degradação do homem 
e da mulher –, o filósofo húngaro 
ressaltou que “Os grandes princí-
pios ideológicos e sociais da épo-
ca são percebidos e representados 
pelo romancista de modo realista; 
realistas são os tipos representados, 
que, por meio da heterogênea varie-
dade das aventuras, são conduzidos 
pelo artista a verdadeiras ações, a 
uma verdadeira manifestação de sua 
essência; realista é o modo da re-
presentação, o desenho preciso dos 
pormenores necessários na sua liga-
ção orgânica com as grandes forças 
sociais, cuja luta se manifesta nesses 
pormenores.”3   

Lukács sabia que, no renas-
cimento, aonde as forças produti-
vas estavam aflorando e o mundo 
reificado não tinha invadido todos 
os poros da sociedade, o elemento 
fantástico carregava forte potencial 
de revolucionamento social. No 
entanto, com a consolidação do so-
ciometabolismo do capital com seu 
imanente desenvolvimento desigual 
e combinado, em especial na peri-
feria do sistema, no Sur simbolica-
mente representado, forma social 
subalterna e explorada pela burgue-
sia associada e o imperialismo, “A 

impotência prática do homem para 
dominar interiormente o mundo 
cada vez mais fetichizado da socie-
dade capitalista conduz à tentativa 
de encontrar para a subjetividade 
humana um ponto de apoio dentro 
de si própria, criando para ela um 
universo particular da vida interior, 
não reificado e ‘independente’. (...) 
A base ideológica dessa dissolução 
da forma é o deslocamento relati-
vista das contradições reais da vida 
para o ‘coração do poeta’.” 4

Na revolta dos artistas sul-a-
mericanos, desde o Cine Liberaci-
ón, a arte realista se faz necessária 
na medida em que o humanismo é 
o seu verdadeiro conteúdo.  
Quando amargou as dilacerações 
do exílio, o cineasta Fernando Eze-
quiel Solanas, de saída, imaginou 
filmar a história contida em “Adiós 
Nonino”, a bela música de Astor Pia-
zzolla feita sob o impacto e dor da 
perda de seu pai, Vicente Piazzolla, 
pessoa decisiva nos rumos que o 
destino reservava ao músico. Esta 
ideia, todavia, não vingou. Podemos 
imaginar que a própria vida de As-
tor Piazzolla tornar-se-ia ela própria 
enredo para ser transposto à tela. 
Basta pensar em sua vida, quando 



os pais se aventuraram na América 
do Norte, habitando nos bairros po-
bres do Harlem, seu problema físi-
co, os enfrentamentos das gangues 
de rua, as suas aptidões iniciais, a 
vivência cultural dos imigrantes 
que para lá iam, no convívio com 
negros, irlandeses, judeus, italianos, 
incluindo mafiosos, e que acredi-
tavam sair da miséria costumeira. 
Uma criança que cresce em outro 
país, sem se dar conta dos mundos 
contrapostos que são o de habitar 
uma sociedade do grande capital e 
que exerce à força o domínio impe-
rialista sobre outros povos.

No filme Sur de Fernando So-
lanas e Astor Piazzolla, o realismo 
faz jorrar os destinos de um casal de 
operários, com seus conflitos num 
cotidiano minado, ceifado e con-
trolado pela autocracia bonapartis-
ta do grande capital em Argentina 
(1976-1983), nele, o autor põe como 
narrador um homem consciente de 
todos os atos e movimentos do ter-
rorismo oficial, um operário que 
foi assassinado e considerado “de-
saparecido” pela própria ditadura. O 
narrador, um morto- desaparecido, 
é a consciência histórica, que tem 
preservada a sua memória, mas que 
dispõe também do conhecimento 
de vários acontecimentos para se 
sobrepor a memória dos vencedo-
res, e, com isso, destrinçar a reali-
dade, enxergar de vários ângulos e, 
de forma lúcida e cômica, aquietar 
os espíritos que não sabem mais o 
que devem esperar. 

Fernando Solanas, além do ci-
nema, também é apaixonado pela 

música. Desde criança se educou 
para ser concertista, tendo, inclusi-
ve, composto algumas músicas de 
seus próprios filmes. Intenta extrair 
da cultura argentina o que julga es-
sencial, como “o senso de humor, 
do fantástico e do irreal”. Dispõe 
que seu “amor pela canção popu-
lar sempre foi profundo, pois eu a 
vejo como o espelho mais autêntico 
da alma do povo. O cinema nun-
ca soube aproveitá-la ao máximo. 
Basta pensar em Roberto Goyene-
che, um dos melhores intérpretes 
do tango argentino, personagem 
que ninguém nunca tinha ousado 
colocar diante de uma câmera! Sur, 
em síntese, recupera a alma popular 
argentina, bem presente nos tangos 
e nos velhos cafés das periferias. E 
um conceito que deve ser ressaltado, 
visto que vivemos num país ‘hege-
moneizado’ pelos modelos estran-
geiros.” 5 

No exílio parisiense nasce Tan-
gos – el exílio de Gardel, um filme 
que denota seu esforço em resistir 
ativamente às interdições, acusações 
e tormentos impostos pela ditadura 
militar argentina6. Com o fim dos 
anos de chumbo (1973-1983), Sola-
nas em seu regresso do exílio, filma 
Sur com a direção musical de Astor 
Piazzolla, tematizando a crueldade 
dos militares com relação a um ca-
sal operário, seus familiares e ami-
gos. Desse modo, Solanas é levado 
a “abordar o exílio tanto no estran-
geiro quanto no interior com uma 
sensibilidade não disfarçada pelas 
pessoas simples. (...) Sur coloca no 
primeiro plano homens e mulheres 

de condição modesta, vítimas da 
repressão. Resistentes obscuros do 
movimento operário, reatualizan-
do assim o engajamento de Solanas 
com uma cultura nacional e popu-
lar”7. 

Desde fins da década de ses-
senta do século passado, Solanas e 
Getino com Cine Liberación produ-
ziram e disseminavam com debates 
o filme La hora de los hornos: “De 
fato o que mostrávamos era insó-
lito: pessoas torturadas ou fugidas 
por milagre de fuzilamentos clan-
destinos, imagens da repressão que 
jamais ninguém vira. Tínhamos 
percorrido a Argentina toda, fil-
mando até mesmo o grupo indígena 
dos Matacos. A segunda parte era 
dirigida aos próprios protagonis-
tas da obra, às pessoas comuns. La 
hora de los hornos devia ajudá-las a 
participar, de modo ativo, dos acon-
tecimentos de nosso país naqueles 
duros anos de luta contra a ditadura 
militar do general Onganía”.8

Com a consolidação da Junta 
Militar de Jorge Rafael Videla, Hec-
tor Orlando Agosti e Emilio Eduar-
do Massera, a ditadura do grande 
capital intenta confrontar o movi-
mento operário em fase ascensio-
nal.9 O “Processo de Reorganização 
Nacional”, como era denominado o 
novo regime, transformar-se-á num 
terrorismo de Estado, num governo 
genocida: “A ‘Reorganização’ con-
sistiu, em primeiro lugar, na elimi-
nação de uma parte da população 
do país. Mais de um milhão optou 
pelo exílio, fugindo das diversas 
formas de repressão e da miséria. O 
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Centro de Estudos Legais e Sociais 
calculou, em 1983, em 2,5 milhões 
o número de argentinos vivendo 
no exterior (10% da população de 
1976). A contra-revolução resolveu 
a crise eliminando forças produtivas 
‘excedentes’ (as pessoas)”.10

Há que registrar que “la Ar-
gentina vivió entre 1969 y 1976 un 
verdadero proceso revolucionario, 
no reductible a la acción de las or-
ganizaciones guerrilleras, que tuvo a 
la clase obrera como principal pro-
tagonista. Una clase que pese a la 
derrota sufrida con el golpe siguió 
resistiendo en la clandestinidad y 
fue posiblemente el principal factor 
de erosión del poder militar, ya en 
crisis aguda antes de que la derro-
ta militar en la guerra de Malvinas 
provocase su derrumbe”. (Castillo, ) 
Pondo em cheque as suas direções 
burocráticas, movimentando-se 
contra a própria plataforma políti-
co-social da dominação peronista, 
“Además, en el curso de este proce-
so, y esto es una cuestión de gran 
importancia, cobraron fuerza las 
llamadas “coordinadoras interfa-
briles”, con fuerza particular en el 
Gran Buenos Aires, que organiza-
ron las primeras movilizaciones y 
constituyeron formas embrionarias 
de un ‘poder dual’ de los trabajado-
res, en cierto sentido comparables, 

aunque de menor envergadura, que 
lo que fueron los “cordones indus-
triales” en el Chile previo al golpe 
pinochetista”.11

Por essa razão a ação do ter-
ror bonapartista se dirige aos sin-
dicatos. Desde o assassinato de li-
deranças sindicais expressivas, as 
intervenções nos sindicatos mais 
significativos, a tática da incrimi-
nação “por corrupção” e mesmo a 
legislação ajustada a essa repressão. 
“As restrições legais impostas desde 
abril de 1976 às atividades sindicais 
foram quase absolutas: suspensão 
temporária de tudo que não fosse 
administrar e participar da assis-
tência social; proibição de assem-
bléias, greves, negociações coletivas; 
e abolição da Lei de Associações 
Profissionais. Para o setor público, 
promulgou-se uma lei de disponi-
bilidade que foi utilizada basica-
mente contra militantes políticos e 
sindicais. Em setembro, foi acres-
centada a Lei 21.400 de Segurança 
Industrial, com penas de prisão por 
instigar ou participar de medidas de 
força”. 12

Esta história do reencontro em 
Sur se passa no momento em que 
Argentina, assim como os países 
que saíram de regimes militares, 
transita para uma difícil e nebulosa 
“distensão democrática”, uma “tran-

sição transada”, juntando os estilha-
çamentos humanos que a barbárie 
da autocracia burguesa produziu. 
Solanas refigura com maestria esse 
momento, o fim da política de geno-
cídio. Enquadra seus personagens 
numa longa noite, uma única noite, 
daí os tons cinzentos, azulados, com 
a luz dos postes a refletir as brumas 
de um fim de guerra, mais de 30.000 
desaparecidos e mortos, e o início 
de um novo tempo, imprevisível 
por certo, mesclando imagens da 
alegria dos jovens e crianças em 
suas manifestações livres nas ruas, 
o contentamento manifesto com o 
entoar do lema “vai acabar, vai aca-
bar, a ditadura militar”! 

Os papéis picados da festa, 
muros pichados e faixas com a ins-
crição dos desejos pela liberdade, 
mas nas sombrias noites, (com a 
ausência de seus entes queridos, o 
filme denota a tristeza dos bairros 
em sua vida noturna) as névoas que 
se movimentam a traduzir o estra-
go, a destruição, as mutilações, vi-
das perdidas.

Em seu escrito “Metáforas”, 
María Paulinelli decifra a presen-
ça permanente dos papéis picados 
que povoam as ruas, os bairros, as 
esquinas de Sur: “Los papeles son 
mensajes: expresan ideas, referen-
cian acontecimientos, vehiculizan 





sentimientos, explican ideologias... 
Es así que su presen¬cia metafori-
za la libertad en la enunciación. Por 
eso su presencia en las calles, en el 
suelo, en la atmosfera toda, como 
una confirmación de un nuevo mo-
mento histórico, del regreso del país 
de la oscuridad a la luz. Pero tambi-
én metaforiza la desaparición de la 
censura y la represión. Esa censura 
que aparece ironizada en la escena 
de la biblioteca con la absurda y 
ridícula calificación con que unas 
voces van calificando los distintos 
textos. Esa censura que posibilitó la 
quema y desaparición de una buena 
parte de la cultura argentina”.13

Sur tem múltiplos significa-
dos. O título da canção de Troilo 
e Manzi Sur traduz os dramas vi-

vidos nos bairros. Mas Sur se 
multiplica nos Cafés, nos bares, 
nas esquinas, nas periferias. 
De acordo com Paulinelli, Sur 
“Es el espacio donde se anota 
la historia, mejor, las historias 
que se cuentan. (...) Sur es el 
espacio desde donde se escribe 
la historia de una libertad, de 
una asunción de la humanidad, 
de esa síntesis que nos reenvia 
a esa ‘uni¬dad primordial’. Por 
eso ubica desde la misma refe-
renciación inicial del film – su 
nombre – en ese espacio que es 
sinônimo de lucha y resistência, 
pero también de deseos conquis-
tados, que es afirmación y por 
lo tanto diferenciación. Es uno 
y no los otros. Es el sur, y no es 
el norte. El tiempo de la Historia 
es el de los pueblos de América, 

pero también es el espacio, parece 
decir Solanas.” 14

O enredo de Sur é, aparente-
mente, muito simples. Um operá-
rio de um Frigorífico, prisioneiro 
político, sem consciência de classe, 
sem formação revolucionária, sai da 
penitenciária de Devoto, após co-
nhecer o martírio da tortura, anos 
de privação, da prostração e impo-
tência humana calcada na barbárie 
do capital. Todavia, o retorno ao lar 
será um repassar de sua vida e de 
seus próprios dramas. É a jornada 
de uma só noite. Uma fria e longa 
noite! A bruma e a névoa em seu 
movimento e que tomam conta de 
todas as praças, ruas e esquinas. 
Garúa!

A narrativa que acompanha os 

tortuosos golpes da vida de um casal 
operário, Floreal e Rosí, tem como 
nódulo o desfazimento e dilacera-
mento deste matrimônio, não por 
uma crise amorosa ou desavenças 
cotidianas, mas com a perseguição e 
prisão de Floreal, um indivíduo que 
não se vinculava a nenhum grupo 
de esquerda, todavia, com o desapa-
recimento e morte de companhei-
ros de fábrica, em especial de “El 
Negro”, toma partido, revoltando-se 
contra seus patrões e capatazes. O 
medo, a opressão, a tortura, o terror 
permanente se impõem, como um 
rio de sangue a preencher todos os 
poros da vida cotidiana. Floreal pas-
sa, assim, a ter de conviver com o 
“divertimento” dos torturadores nas 
infindáveis horas de tormentos físi-
cos e psicológicos, ameaças de exe-
cuções, transferências de presídios 
(do presídio de Devoto à Patagônia) 
e o desaparecimento daqueles que 
formavam um contingente nume-
roso dos “inimigos internos”. 

É a viagem de retorno. “Ese 
viaje que está representado en el 
paso de la oscuridad a la luz, de la 
noche al día, de los sueños y la me-
mória a la realidad cotidiana. Por 
eso los recursos que Solanas emplea 
para representar esta ambivalência 
de imaginación y realidad, de pasa-
do y presente. La niebla, los papeles, 
el humo marcan esa irrealidad de la 
memória, acompahados por planos 
fijos. Los planos secuencia enmar-
can la representación del presen-
te en esa referencia al barrio (...)”. 
(Paulinelli, 2006: 95)

De modo fantástico, posto em 

liberdade, guiado pela memória de 
“El Negro”, Floreal aflora seus de-
sejos. Temeroso ante o reencontro 
com Rosi, ao mesmo tempo em que 
sua paixão se intensifica. A imagem 
de Rosí é permanente. Como ela li-
dou com seus desejos reprimidos? 
Porém, outro fantasma o espera. 
Uma moto com seu motor ensur-
decedor o acompanha. É Roberto, o 
mesmo companheiro operário que 
lhe propiciou escapar do cerco dos 
policiais, dos capatazes e dos pro-
prietários do Frigorífico, o amigo 
que se tornou íntimo de Rosí. 

A narrativa feita pelo com-
panheiro-desaparecido do Frigo-
rífico, apelidado de “El Negro”, é 
a consciência do processo vivido, 
a memória da barbárie que despe-
daçou vidas já fragmentadas pelo 
capital atrófico, que controla o me-
tabolismo social por inteiro, que se 
manifesta nas condições materiais 
de vida, que impõe sua vigilância 
nos bairros dispersos. Cotidiano 
travejado pelo tacão da ditadura 
militar (1976-1983), cerceado pelo 
toque de recolher, por tanques que 
passam a vigiar as ruas, megafones 
que amplificam as vozes da ordem 
e da repressão, provocando sobres-
saltos diários e medo a partilharem 
com os familiares, com os vizinhos, 
com os mais próximos. O compa-
nheiro desaparecido do Frigorífico, 
o narrador-morto, “El Negro”, che-
ga a revelar que não possuía muita 
intimidade com Floreal, mas que 
por causa de sua digna atitude de 
revoltar-se contra a situação impos-
ta por mãos e cérebros criminosos, 

conquistou-lhe admiração. A soli-
dariedade humana germina nesse 
turbilhão social, está presente com a 
consciência operária desperta, mas 
também nos bairros e nas famílias 
que saem em busca dos seus, pas-
sando a se indignar, contrapor, re-
sistir, a aspirar à liberdade, contra as 
ações desumanas da autocracia bur-
guesa bonapartista, ancorada nos 
empresários, militares e na igreja.

O cineasta Pino Solanas cons-
trói esta tragédia argentina – co-
mum às várias ditaduras do cone sul 
– centrada no reencontro de Floreal 
e Rosí. O despedaçamento advindo 
da separação do casal e do convívio 
com seu filho, uma criança ainda, é, 
de outra parte, entoado nos tangos 
de Aníbal Troilo, o Pichuco, e As-
tor Piazzolla. É o encontro de dois 
“monstros” da história do tango. 
Tangos que contam histórias de de-
sencontros e de encontros. Todavia, 
são canções que dão expressividade 
sonora ao drama vivido, por meio 
de imagens. 

Tal como uma peça teatral, So-
lanas articula seu filme em quatro 
partes.15 A primeira intitulada “La 
mesa de los soños”; a segunda, “La 
búsqueda”; a terceira, “Amar y nada 
más” e a quarta, “Morrir cansa”. Não 
à toa nas entradas dos “movimentos 
musicais”, um quadro ilustra a histó-
ria com a imagem de Aníbal Troilo. 
Músicos se encontram na esquina 
do Bar Sur a tocarem a música de 
“Pichuco”, Aníbal Troilo. 

“O filme abre-se com o tango 
Sur, um dos mais bonitos da déca-
da de 40, escrito por Anibal Troilo 

– o ‘Duke Ellington argentino’ – e 
Homero Manzi, um grande poeta: 
‘Sur, paredón y después’ – dizem os 
primeiros versos – ‘ya nunca volve-
rán como volvieron aquellos anos’, 
ou seja, a história de um homem 
que volta ao bairro onde viveu na 
juventude, lembrando o amor per-
dido. A obra encerra-se com outro 
tango, escrito por Piazzolla e eu: 
‘Vuelvo al Sur como se vuelve siem-
pre al amor” – canta-se – ‘con el de-
seo, con el temor’. Desejamos e, ao 
mesmo tempo, tememos as coisas 
do passado”. 16

Está que claro que as significa-
ções de Sur, vão ganhando conteú-
dos concretos vários a cada movi-
mento da tragédia. É o Sur em sua 
luta contra o norte imperialista. É o 
Sur simbolizando a classe operária 
argentina, o sul periférico contra o 
norte dos proprietários, mas tam-
bém Sur simboliza todos os povos 
latino-americanos, cujos anseios e 
sonhos são continuamente repri-
midos e abandonados em favor da 
expoliação e o endividamento cres-
cente de suas economias subordina-
das ao capital metropolitano.

Sur começa no bairro. Na vida 
noturna em volta de uma mesa, a 
mesa dos sonhos, com a luz a re-
velar os movimentos das névoas, 
brumas que saem da sangria, dos 
sofrimentos, dos tormentos, das 
mutilações, dos extermínios pra-
ticados pelo terrorismo oficial. Sur 
começa com o barulho da festa, 
com a comemoração popular pelo 
fim do regime militar. Floreal sai da 
prisão. Os minutos que o colocaram 



lado a lado com Rosí se constituem 
na reconstituição da tragédia vivi-
da. Tragédia que não é só sua, mas 
que envolve a substância social. A 
canção Sur, de Pichuco, é entoada 
por seu pai. Um velho cantor de 
tangos, preso ao passado, à bebida e 
a presença feminina. O ator que faz 
a personagem, um não-ator, nada 
mais é do que Goyeneche, o Polaco, 
um dos principais cantores da his-
tória do tango. Floreal contorna o 
quarteirão, adentra no bairro operá-
rio, casas modestas, espreita a janela 
onde presume está sua amada. Rosí 
pressente que ele está a rondar o seu 
casebre. Casas de um bairro operá-
rio, germinadas, onde as histórias 
individuais são refletidas nos espe-
lhos, nas vidraças, nos quintais. O 
enlace amoroso é antevisto através 
das vidraças da janela. 

O tango Sur estreado em 1948, 
composto por Aníbal Troilo e Ho-
mero Manzi intensificam a dor e 
os infortúnios da separação e do 
regresso. Os bairros marginais que 
ainda sofrem com as inundações e 
a nostalgia que invade a alma por 
uma paixão desvanecida:

SUR
[...] San Juan y Boedo antiguo y 
todo el cielo;
Pompeya y más allá la inundación;
Tu melena de novia en el recuerdo
Y tu nombre flotando en el adiós.
La esquina de herrero, barro y pam-
pa,
Tu casa, tu vereda y el zanjón
Y un perfume de yuyos y de alfalfa
Que me llena de nuevo el corazón

Sur,

Paredón y después,
Sur,
Una luz de almacén...
Ya nunca me verás como me vieras
Recostado en la vidriera
Y esperándote...
Ya nunca alumbraré con las estrellas
Nuestra marcha sin querellas
Por las noches de Pompeya...
Las calles y la luna suburbana
Y mi amor y tu ventana
Todo ha muerto... Ya lo sé.

San Juan y Boedo antiguo, cielo 
perdido,
Pompeya y, al llegar al terraplén,
Tus veinte años temblando de ca-
riño
Bajo el beso que entonces te robé...
Nostalgias de las cosas que han 
passado,
Arena que la vida se llevó,
Pesadumbre de barrios que han 
cambiado
Y amargura del sueño que murió.

 
O mundo do trabalho é tam-

bém uma parte do Sur. O cotidiano 
de Floreal, dos amigos, Roberto, o 
operário de origem francesa e téc-
nico em refrigeração, de “El Negro”, 
do “Peregrino”, indivíduos que fa-
zem parte da força de trabalho que 
faz o abate, sangra, mutila e impul-
siona a produção de carne. A carne 
bovina, produto argentino por ex-
celência, parte alimentar da cultura 
gastronômica de Argentina, é o pro-
duto que extraído da natureza pelo 
trabalho humano, transforma-se em 
valores de troca a ser consumido, 
devorado e realizado como valor, 
como capital.17  No frigorífico, há a 
junção de fatores do campo e da ci-
dade. O gado no cercado enfileirado 
para o abate. Os pedaços de carne 

a perfilarem na refrigeração como 
peças suspensas e em movimento. 
Trabalhadores que são obrigados a 
conviverem com o martírio animal. 
No processo de trabalho, processo 
no qual à capacitação subjetiva se 
agregam as condições objetivas do 
trabalho – os meios de produção, 
as ferramentas, as pinças, as alças –, 
que resultam sempre no produto do 
trabalho, materialização da forma 
subjetiva, os trabalhadores sujam-se 
com o sangue animal; esquartejam 
corpos em pedaços sublimes: os 
chorizos, os lomos, etc., transpor-
tam com esteiras mecânicas, res-
friam os valores de uso a graus in-
suportáveis para o ser humano. Em 
suma, trabalho dilacerante, mas que 
levados à esfera da troca, ao merca-
do, tornam-se objetos de fascínio e 
satisfação popular. Alimentam parte 
da população e, ao mesmo tempo, 
engordam os bolsos dos proprietá-
rios. 

O morto-vivo, “El Negro”, é 
um trabalhador identificado por sua 
militância que é seqüestrado, pelos 
órgãos de segurança, por agentes 
dos órgãos de repressão. O morto-
-vivo é roubado, surrado, humilha-
do e fuzilado. Renasce para voltar à 
cena. Ainda que Morir cansa! Ainda 
que a sua missão se dê por cumpri-
da! Pode a vida conter o aniquila-
mento de indivíduos como forma 
rotineira?

Recorde-se a crítica de Luká-
cs ao fenômeno da burocratização. 
Quando o burocratismo reina ces-
sa-se a indignação, a rebeldia; em 
seu lugar se dissemina o medo, o 

pavor, a insegurança, a angústia, o 
terror na vida cotidiana. Haja vis-
ta que “a espontaneidade trasmu-
da-se em burocratismo de acordo 
com um processo que não é mais 
do que a intensificação extrema do 
hábito, que é o efeito conservador, 
socialmente estabilizante, da pró-
pria espontaneidade.”18  Mas, há 
outra prática da desumanização: a 
do terrorismo estatal, a montagem 
de uma máquina de tortura, repres-
são e morte.

Nesse realismo fantástico, o 
morto-vivo é a autoconsciência do 
processo de desfiguração da vida 
cotidiana. É a autoconsciência dos 
desaparecidos. Retoma o fio da me-
ada. Devolve-nos as subtrações, a 
fuzilaria e ocultamento dos cadáve-
res. Repõe o tombamento dos resis-
tentes e corajosos. Sabe das tramas 
secretas, de quem é quem, de que 
lado generais e empresários estão 
a combater! De que lado os operá-
rios, jovens e velhos nacionalistas 
estão a batalhar! Retira dos escom-
bros as motivações inumanas, de-
nuncia a barbárie, os tormentos, os 
atos recheados de vandalismo. Ele 
acompanha o regresso de Floreal 
– a viagem de volta! Aonde está o 
companheiro que trabalhava lado a 
lado, que jogava futebol e se diver-
tiam... Aliás, diga-se de passagem, 
foi o motivo da rebeldia de Floreal. 
Diante do sumiço do colega de tra-
balho, Floreal se indigna diante de 
tal assombro. Floreal acusa a com-
placência dos patrões, dos capata-
zes, dos gestores do capital que se 
transmutam em agentes dos órgãos 

de repressão. Agora, em sua postura 
intransigente, Floreal se põe do lado 
do Sul. Da resistência, da tomada 
de posição, Floreal passa do soer-
guimento moral ao combate práti-
co. Basta! Ainda que não pertença 
a nenhuma organização revolucio-
nária! Tem a consciência humanis-
ta dos feitos da autocracia burgue-
sa bonapartista. Em sua viagem de 
regresso, da cela a sua casa, uma 
longa marcha se porá. El Negro, o 
morto-vivo acompanha pari passu 
os movimentos de Floreal. Em suas 
lembranças, em suas hesitações, 
em sua andança pelos bairros por-
tenhos, em seu caminhar por Bue-
nos Aires.  O inevitável reencontro 
com sua amada Rosí, com seu filho 
e sua família. Todavia, é um reen-
contro posto à prova. Os desfazi-
mentos não podem ser esquecidos, 
as traições, as frustrações, as dores, 
os constrangimentos, fazem parte 
da breve separação que durou uma 
eternidade: o tempo da ditadura 
militar, os anos entre 1976 e1983. 

 Uma das figuras mais ex-
pressivas do filme de Solanas é Emí-
lio Ortiz. Velho combatente nacio-
nalista que transborda valores como 
generosidade, coragem e dignidade. 
O Proyecto Sur, utopia nacional-po-
pular, não se apresenta para além 
do capital, acalentada ao longo de 
sua vida, agora é despedaçada por 
completo pela política econômica 
da autocracia burguesa, dadas às ne-
cessidades do capitalismo monopo-
lista subordinado ao imperialismo 
norte-americano, a intensa explo-
ração da força de trabalho nacional 

e o mando bonapartista repressivo 
descomunal.

 Por esse motivo, Solanas 
enaltece “aqueles que sempre sou-
beram dizer – Não!”. Uma vez que 
Solanas quando “evoca um passa-
do de lutas e sonha com uma na-
ção reconciliada em Sur, prefere se 
reportar a uma das últimas utopias 
intelectuais, aquela encarnada pelo 
FORJA, misturando radicais au-
tênticos (do velho partido fundado 
por Yrigoyen) e os precursores do 
peronismo. Uma das personagens 
de Sur, entre os mais destacados, 
veio do além-túmulo trazer suas 
verdades essenciais e proclama seu 
desgosto com o sectarismo, uma 
doença mortal na Argentina.”19 

 Não à toa, a letra de “Sur” é 
do forjista Homero Manzi. Desde o 
golpe militar de setembro de 1930, 
com o degredo de Hipólito Yrigoyen 
confinado na ilha de Martín García, 
um grupo de jovens amplificam o 
legado do “caudillo”. Dissidentes da 
Unión Cívica Radical – UCR, entre 
eles, Homero Manzi, empenharam-
-se no combate ao imperialismo e 
seus parceiros locais. Estes intelec-
tuais, entre os quais figuravam: Ho-
mero Manzione,20 Luis Dellepiane, 
Martín Irigoyen, Arturo Jauretche, 
Ernesto Laclau e Jorge Luis Borges, 
lançam o movimento nacionalista 
FORJA – Fuerza de Orientación Ra-
dical de la Joven Argentina -, com 
sua consigna: “Somos una Argenti-
na colonial, queremos ser una Ar-
gentina libre”.  Em sua ata inaugural, 
os forjistas defendiam a soberania 
popular, a emancipação nacional, 



“(...) para la realización de los fines 
emancipadores de la Revolución 
Americana, contra las oligarquias 
como agentes de los imperialismos 
em su penetración económica, po-
lítica y cultural, que se oponen al 
total cumplimiento de los destinos 
de América”.21 

 Homero Manzi escreveu sua 
“Milonga de FORJA”:

Forjista que está de guardia,
Si te perguntan, contesta,
Que estás de guardia en la noche
Esperando que amanezca...
(...) Está velando la noche
en que Argentina despierta:
mañana cuando haya sol
será libre nuestra America.

Solanas enaltece os viejos diri-
gentes nacionalistas. Nos termos do 
cineasta: “Na seqüência de La mesa 
de los sueños (A mesa dos sonhos) 
assistimos às vicissitudes dos quatro 
idosos, que dedicaram a vida inteira 
à criação de uma nova Argentina. 
Reúnem-se para falar dos malogros 
e das traições por que passaram. 
Aqui prevalece o elemento poéti-
co. Encontramos o velho escritor 
que trabalhou sua vida toda num 
projeto democrático e popular (o 
Proyecto Sur); o velho militar enxo-
tado do exército; o cantor de tango 
constantemente bêbado (represen-
tado pelo magistral Polaco) – pai 
de Rosí – e, enfim, o velho dirigen-
te sindical, pai de Floreal. Através 
destes quatro personagens pretendi 
resgatar a dignidade e a nobreza da 
resistência popular argentina, como 
no caso do líder sindical que sempre 

soube dizer não; a ele dedico a Mi-
longa do tartamudo, por seu defeito 
de balbuciar durante os discursos 
públicos, provocando assim a hila-
ridade dos traba-lhadores. Mas há 
também quem — como Emilio — 
prefere morrer combatendo em sua 
pobre trincheira a ter que se entre-
gar à patrulha da polícia que veio 
prendê-lo”.22

Grife-se que essa cena da resis-
tência de Emilio e sua nobre esposa 
é de uma força magistral, que faz 
tremer os telespectadores. É o mo-
mento da catarsis, da “decantação” 
da alma, das transformações recí-
procas, incluindo, os fruidores da 
obra humanista. O velho naciona-
lista pede a esposa que se esconda 
e ele com arma em punho espera o 
arrombamento de sua própria casa 
pelos terroristas e “gorilas”. 

Os efeitos da separação se 
apresentam no largo espectro da 
vida cotidiana. Após o corte brutal, 
resta a Rosí sair à procura de Flore-
al. Após a ação de Emilio Ortiz em 
encontrar um refúgio para Floreal, 
num velho galpão a simbolizar o 
abandono pelos “entreguistas” do 
Proyecto Sur. Dia após dia, Rosí vi-
sita a Associação dos familiares dos 
desaparecidos, dos seqüestrados, re-
corre a advogados, padres influen-
tes e a rotineira peregrinação aos 
quartéis. Rosí e Roberto se deparam 
sempre com negativas. Os militares 
com seu sórdido humor vão respon-
der: “será que ele não fugiu do país, 
não terá outra?”

 Aqueles que estavam tão 
próximos, agora são obrigados a 

pensar se é possível retomar uma 
vida posta em frangalhos. Roberto 
se despede escrevendo uma carta 
a Rosí: O que o unia à cidade, fi-
cou inatingível.” É hora de partir. 
Adeus. Nada é mais estranho do que 
o amor; nada pode explica-lo!” El 
Negro ainda tenta persuadir Floreal, 
tenta derrubar o sentimento de trai-
ção que o persegue na longa noite. 
Em novo plano, faz Floreal enxergar 
que Roberto – precisamente o com-
panheiro de fábrica que provocou 
sua separação de Rosí mesmo tran-
cafiado nos porões da ditadura – o 
considerava um amigo especial. A 
sua palavra de ordem brandida em 
todos os cantos – “Hay que resistir!” 
– reconhecer o mundo da barbárie, 
não permitir mais o silêncio. É a 
memória da luta dos trabalhadores 
que está em jogo. Como diria Hebe 
de Bonafini: “É a memória do fu-
turo!” que está em jogo. Pois, não 
se trata de mera denúncia, mas sim 
de superar o sociometabolismo que 
fabrica e nutre novas dilacerações 
humanas, como o sofrimento, a tor-
menta, a tortura, a prisão, o exílio, 
a humilhação, a fome, a solidão, o 
extermínio...

Por isso, o filme começa com 
Floreal colado à janela do quarto de 
Rosí, à sua espera... Produto de sua 
imaginação, mas que se converte 
em realidade! Assim, como o filme 
termina com o “Te quiero”, com a 
felicidade radiante, alegre e expan-
siva do reencontro com a mulher, 
o filho, a família, os amigos, enfim, 
reencontro com a vida.

Em suma, valendo-me dos 

próprios termos de Fernando Pino 
Solanas, a obra de arte Sur, compos-
ta de quatro partes, na forma teatral, 
“representa o exílio interno, com a 
volta do ausente e do prisioneiro 
político, bem como a volta de um 
povo à democracia e o retorno da 
luz do dia, após a noite da ditadura. 
Como acontece muito nesses casos, 
afloram as ilusões e as esperanças – 
que alimentam a fantasia e o desejo 
– mesmo que sempre acabe preva-
lecendo o duro embate com a rea-
lidade, que raramente corresponde 
às nossas expectativas. Voltam à 
tona fantasmas e conflitos. Decidi 
trabalhar sobre estas situações-li-
mites, apostando no magma das 
reflexões e das lembranças de um 
homem. Para compreender Sur, é 
preciso saber enxergar aquelas ruas 
solitárias ao sul de Buenos Aires”. 
Por outra parte, frisa Solanas, “Sur 
também aborda o tema do dese-
jo, entendido em seu sentido mais 
amplo, como energia que estimula 
a criatividade da vida, e não apenas 
como um fato erótico. Rosí discute 
longamente a respeito disso com 
Emilio, o escritor. ‘Todos os amo-
res fazem-nos crescer’ – afirma ele 
–, ‘embora muitas vezes nos façam 
sofrer. Todos os amores são neces-
sários’.” 23

Permitam-me, nessa finaliza-
ção, uma digressão teórica. Lukács 
levou às últimas consequências a 
defesa da arte humanista, pois, re-
pisava que “Nas grandes obras de 
arte os homens revivem o presen-
te e o passado da humanidade, a 
perspectiva de seu desenvolvimento 

futuro, mas não os revivem como 
fatos exteriores, cujo conhecimento 
pode ser mais ou menos importan-
te, e sim como algo essencial para a 
própria vida, como momento im-
portante para a própria existência 
individual (deles, homens).” 24

Se Hegel insistiu que a arte 
moderna se afastava das experiên-
cias vitais de homens e mulheres na 
sociedade burguesa, Marx, de sua 
parte, denunciou o caráter hostil da 
produção capitalista no que tange 
à elevação poética da vida. As for-
mas da alienação e do estranhamen-
to engendradas por esta forma de 
organização sócio-produtiva, que 
inverte as criações humanas com a 
lógica de uma sociabilidade coisifi-
cada, no entanto, ao revés da con-
cepção hegeliana acerca da impo-
tência da arte, Marx sustenta que as 
obras de arte, para não sucumbirem 
às necessidades do capital, deveriam 
descoisificar a crosta fenomênica e, 
dessa maneira, atingir a essência 
concreta da vida. A superação da 
relação coisificada, nessa forma so-
cial regida pelo valor, não pode ser 
capturada pela imediatidade apa-
rencial do cotidiano mercantiliza-
do, só seria possível como expressão 
humanista. Marshall Berman em-
preendeu séria crítica ao mundo do 
capital e suas formas de dominação, 
que bloqueiam o livre desenvolvi-
mento dos indivíduos: “Todos co-
nhecem a vertigem e o terror de um 
mundo no qual ‘tudo o que é sólido 
desmancha no ar’. Ser moderno é 
viver uma vida de paradoxo e con-
tradição. É sentir se for

talecido pelas imensas organizações 
burocráticas que detêm o poder de 
controlar e freqüentemente destruir 
comunidades, valores, vidas; e ainda 
sentir se compelido a enfrentar es-
sas forças, a lutar para mudar o seu 
mundo transformando o em nosso 
mundo. É ser ao mesmo tempo re-
volucionário e conservador: aberto 
a novas possibilidades de experi-
ência e aventura, aterrorizado pelo 
abismo niilista ao qual tantas das 
aventuras modernas conduzem, 
na expectativa de criar e conservar 
algo real, ainda quando tudo em 
volta se desfaz. Dir¬-se-ia que para 
ser inteiramente moderno é preciso 
ser antimoderno: desde os tempos 
de Marx e Dostoievski até o nosso 
próprio tempo, tem sido impossível 



agarrar e envolver as potencialida-
des do mundo moderno sem abo-
minação e luta contra algumas das 
suas realidades mais palpáveis”. 25

Todavia, se nos parece tran-
qüilo analisarmos os conteúdos das 
palavras poéticas, das representa-
ções teatrais, do cinema e da lite-
ratura, o que dizer da música? As 
rigorosas reflexões ontológicas de 
Ibaney Chasin sobre a problemáti-
ca do mélos falto interrogam sobre 
a abstratividade da música sem a 
palavra, a sua incapacidade de mi-
metizar os dramas humanos pura-
mente pelos sons sem os conteúdos 
materiais que nascem da vida social, 
que exprimam a pulsação anímica 
enraizada na interatividade huma-
no-societária. Seguindo a orienta-
ção lukácsiana, segundo a qual a 
mímese dos sentimentos reside no 
centro da esfera musical, reconhece 
o influxo determinante do externo 
sobre a subjetividade dos indivíduos 
histórico-concretos. Sendo assim, “a 
música precisa da poesia porquanto 
a existência e curso da interioridade 
demanda e envolve ineludivelmente 
uma ambiência humana e situacio-
nal, as quais a poesia conforma e 
provê. Nesse sentido, sem o poema, 

sem a palavra, inexiste para a so-
noridade, rigorosamente, homem, 
alma, ação, isto é, um sopro propul-
sante e arrimador à configuração da 
melodia – do interno. (...) Dito con-
cisamente, música – mélos – sem 
poesia é sonoridade que se torna 
fugidia porquanto interioridade 
humana sem mundo; interioridade, 
concretamente, que não pode se pôr 
e repor afora da vida objetiva, vida 
que a engendra e propulsa.” 26 

Daí a importância da músi-
ca nos filmes de Solanas. De certo 
modo, ele esclarece sua posição es-
tética realista quando assegura que 
“Os elementos criativos se sobre-
põem, amiúde, dialeticamente. No 
que me diz respeito, as imagens é 
que me inspiram as situações dra-
má¬ticas”. Pensa sempre em como 
combater a barbárie do capital. 
Forma inumana que não permite o 
livre desenvolvimento de todos os 
indivíduos. Na medida em que sua 
reprodução metabólica se dá sob a 
forma da alienação e do estranha-
mento, bloqueando a plenificação 
dos indivíduos concretos na regên-
cia de seu próprio mundo.

O tema central de Sur, como 
vimos, é o regresso. Uma noite pro-

jetada na tela em duas horas. Lon-
ga noite que parece interminável. A 
retomada da vida destroçada pela 
ditadura militar. Floreal desde sua 
saída da cela do presídio se inter-
roga: Rosí o espera como dantes? 
Rosí, da mesma maneira, em seu 
quarto, espreita pela janela à espe-
ra dele. Será que Floreal a tomará 
pelos braços novamente? A vida co-
tidiana de ambos foi revirada, suas 
singularidades perderam qualquer 
autonomia; não por outro motivo 
do que a perseguição e prisão dos 
companheiros de trabalho, mas em 
seu caso: a detenção de Floreal pela 
ditadura militar. A primeira cena 
na qual Rosí aparece em trajes ínti-
mos revelam e fazem transbordar os 
desejos reprimidos. A necessidade 
vital da fruição amorosa, o reencon-
tro desejado nas sombras das pri-
sões, dos ambientes mal-cheirosos, 
dilaceraram corpos que labutam e 
almejam (ao menos) a construção 
humana. Nos termos do autor:  “Sur 
es la historia de un regreso. Sur nos 
habla del reencuentro y de la amis-
tad. Es el triunfo de la vida sobre 
la muerte, del amor sobre el rencor, 
de la libertad sobre la opresión, del 
deseo sobre el temor.” 

Aqueles que estavam separa-
dos pela fratura bonapartista, agora 
são obrigados a pensar se é possível 
retomar uma vida posta em fran-
galhos. O filme termina como co-
meçou, com o sonho de Floreal a 
mirar sua bela Rosí. Com seu hu-
mor, Solanas faz “El Negro” se des-
pedir, pois o filme está prestes a se 
encerrar. E apressa o reencontro ao 
som de “Vuelvo al Sur” de Solanas 
e Piazzolla. O filme termina com a 
esperança –  “Te quiero” –, com a 
felicidade radiante e expansiva do 
reencontro com a família, com o 
filho, com a mulher, enfim, reen-
contro com a vida.

Por esta razão, tanto a obra 
“Sur” de Aníbal Troilo e “Retorno 
al Sur” de Piazzolla mimetizam dra-
mas humanos. Se em “Sur” refigura 
o retorno mal sucedido, pois encon-
tra uma sorte de acontecimentos 
que já não mais permitem ser re-
posto, “Vuelvo al Sur”, mesmo em 
sua forma contida, canta os afetos 
expandidos:

Vuelvo al Sur (1988)

Vuelvo al sur
Como se vuelve siempre al amor
Vuelvo a vos
Con mi deseo, con mi temor

Llego del sur
Como un destino del corazón
Soy del sur
Como los aires del bandoneón
Sueño el sur
Inmensa luna, cielo al revés
Busco el sur
El tiempo abierto y su después
Quiero el sur
Su buena gente, su dignidadd
Siento el sur
Como tu cuerpo en la intimidad
Vuelvo al sur
Llego al sur
Te quiero
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A p e r f o r m a n -
ce eleitoral de 
2018 ainda se 
encontra arma-
da.

É uma comunicação mediada 
por armas de guerra comunicacio-
nal e psicológica. Guerra de signos 
ideológicos enunciados durante a 
eleição que ainda persistem: a cren-
ça messiânica de solução dos pro-
blemas através de canetadas, pulso 
firme e discurso intimidador.

A velha política de ódio!
O novo tipo de sedução, que 

rebaixa a vida às pulsões de mor-
te, ao eleger um grupo social como 
bandido, que deve ser expurgado, 
banido e caçado.

A estratégia política bolsona-
rista tem uma certa semelhança 
com a família do Mustelidae (do-
ninha ou furão), em particular, com 
a doninha (Mustela erminea), que 
supera a todos em sua artimanha e 
engenhosidade, movendo-se rapi-
damente em ziguezagues, com mo-
vimento desritmado, vacilante,  la-
biríntico e ondulante,  pois quando 
fica diante de suas presas, começa 
a saltar de forma aleatória, casual e 
inesperada; acidental; como se en-
contrasse diante de uma situação 
terminal, de seu derradeiro sussur-
ro vital.

Essa performance da doninha 

impacta e impressiona sua presa, 
que fica refém, quase em transe 
comportamental de imobilidade, 
submissa diante de tanto sofrimen-
to, angústia e agonia. De súbito! A 
doninha se aproxima e surpreende. 
Avança de forma resoluta, diante 
da presa, configurando um ataque 
mortal. Uma dança da morte, num 
ritual de passamento e vertigem, 
que hipnotiza sua presa antes do 
golpe fatal.  

Essa estratégia de caça foi as-
similada pela política brasileira, 
que de forma cotidiana, anunciou-
-se em show de horrores. Com a 
performance grotesca, mais como 
um quase transe, que eficazmente 
impactou na sedução do cenário 
político.

Numa linha cronológica, essa 
estratégia ganhou volume em fra-
ses como: “E daí? Lamento. Quer 
que eu faça o quê? Eu sou Messias, 
mas não faço milagre” (2020)”; 
“Foram quatro homens. A quinta 
eu dei uma fraquejada, e veio uma 
mulher” (2017); “Eu jamais ia estu-
prar você porque você não merece” 
(2003 e 2014); “Para mim é a morte. 
Digo mais: prefiro que morra num 
acidente do que apareça com um bi-
godudo por aí. Para mim ele vai ter 
morrido mesmo” (2011); “O filho 
começa a ficar assim meio gayzinho, 
leva um couro, ele muda o compor-
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tamento dele. Tá certo?” (2010). 
Nada parece razoável!
Não parece compreensível a 

atitude de desmonte da máquina 
pública diante da pandemia mun-
dial de corona vírus, pois substituir 
três ministros da saúde não é ajui-
zado suficiente. Mas, ainda assim, 
podemos constatar que existe uma 
linha temporal e política coerente 
de defesa da barbárie, do genocídio, 
da violência, etc.

Esse ciclo de sedução e en-
cantamento político faz com que 
perambule cotidianamente diversas 
fake news nas redes sociais, pautan-
do a política e o ódio. Em particular, 
figura a nós conhecida, nos encon-
tros matinais, em frente ao palácio, 
num cercadinho; cevava-se o pan-
demônio transloucado, em carne, 
osso e ira. O gabinete do ódio é o 
núcleo ideológico que refina o estilo 
beligerante de ataque aos inimigos: 
governadores, prefeitos, imprensa, 
parlamentares de esquerda, etc.

O despertar do transe ocorreu 
somente quando os canais de tele-
visão tornaram publicamente a ide-
ologia pautada: que não iriam mais 
dar cobertura a essa performance 
burlesca, estapafúrdia e cômica. 
A mídia deixou de ser presa fácil 
e reprodutora dessa comunicação 
ideológica do grotesco.

Quando se trata de signos 

ideológicos, não podemos separar 
a ideologia da própria realidade 
material do signo, como também 
não podemos dissociar o signo 
ideológico das formas concretas de 
comunicação social; e por fim, não 
podemos dissociar a comunicação 
e suas formas ideológicas da base 
material de sua reprodução políti-
co-econômica como nos alerta, com 
cautela a filosofia da linguagem de 
Bakthin.  

A política bolsonarista é a 
expressão da crise econômica, do 
contingente populacional de 70,9 
milhões de trabalhadores que es-
tão fora da força de trabalho, em 
contraponto com o contingente de 
32,2 milhões de pessoas com cartei-
ra assinada, que com a pandemia, 
formam-se à massa de 11,7 milhões 
que já tiveram reduções de salários 
ou contratos suspensos.

A exasperação, descrença, 
desanimo e aflição dessa popula-
ção desempregada é a base mate-
rial ideológica do bolsonarismo. O 
desassossego e a ansiedade dessa 
ideologia estão alicerçados nesse 
contingente de trabalhadores, que 
desde a crise de 2008, não conse-
guem retornar para seus postos de 
trabalho. Um ladeirar da vida, que 
furta a esperança de saída desse 
pântano político. 

 A ascensão do bolsonarismo 

tornou-se um bálsamo, um alívio 
diante da crise, sedimentado na 
ilusão de frear o pandemônio do 
desemprego; do empobrecimento 
da classe média; da falência dos 
pequenos negócios e das poucas 
empresas nacionais que ainda con-
seguiam respirar diante dessa crise 
econômica. A mitigação de ser a 
alternativa diante desse flagelo, da 
crise político-econômica global, 
pôs o discurso da globalização do 
mercado, trabalho e capital em che-
que, em outras palavras, “deu com 
os burros n´água”. Portanto, para 
desmontarmos o bolsonarismo, é 
necessário disputar o fiel da balan-
ça: o contingente de desemprega-
dos, desalentados, terceirizados e 
subutilizados que estão largados à 
sua própria sorte. Mas em política 
não existe sorte!

Existe projeto político.
O projeto político vitorioso 

atualmente é o de desmonte do 
Estado, a aplicação da agenda ne-
oliberal de controlar as massas de-
sempregadas e excluídas das cadeias 
de valor no mundo do trabalho e do 
mercado; sincronizar a rapinagem 
ao tesouro público dos estados na-
cionais, recursos esses, que são re-
direcionados para manter a taxa de 
lucro durante a crise; pois na crise o 
Estado torna-se um capitalista cole-
tivo capaz de gerenciar os recursos 



públicos, fruto da somatória de to-
dos os tributos da produção, circu-
lação e consumo para reproduzir a 
lógica ideal do capital.

(Re)produzir novos capitais.
A pandemia da Covid-19 freou 

momentaneamente essa agenda ne-
oliberal, porém ainda continua as-
sertiva no controle dos excluídos do 
mundo do trabalho e do mercado.

Essa política assertiva de pre-
carização da vida tornou-se uma 
necropolítica em escala global. A 
crise da Covid-19 demonstrou que 
o “mundo normal” é catastrófico, 
nos pôs de joelhos diante das con-
sequências da agenda neoliberal de 
privatizações junto ao desmonte dos 
estados nacionais. Resultando numa 
política que fragiliza o sistema saú-
de público (SUS), a precarização do 
desemprego, alimentado pela con-
trarreforma trabalhista, e pelo cor-
te sistêmico das verbas destinada à 
saúde pública, educação, seguridade 
social e previdência. Corpos siste-
máticos que foram desmantelados 
diante da política de congelamento 
dos gastos público com a PEC 241 
ou PEC 55; que congelou as despe-
sas do governo federal corrigindo-
-as pela inflação nos próximos 20 

anos.
O projeto político de preca-

rização da vida demonstra que a 
pandemia tem um recorte de renda, 
idade, gênero, raça e classe, pois o 
grupo de risco adensa nas popula-
ções negras, indígenas e periféricas. 
As desigualdades sociais são rele-
vantes, pois agravam as mortes e 
impedem as medidas preventivas 
diante a covid-19.

A maioria da população, que 
continua nos trens e ônibus lota-
dos para chegarem ao trabalho, de-
nuncia que a frase, “fique em casa”, 
exclui os moradores das periferias; 
pois, nas quebradas, a vida segue 
na normalidade, apesar da precari-
zação da habitação nos cortiços e 
favelas: sem ventilação, sistema de 
água e esgoto ou adensamento de 
moradores por cômodos nas resi-
dências.

Os distritos com maior núme-
ro de mortes se encontram nas regi-
ões da periferia, por exemplo, a taxa 
de morte por Covid-19 na cidade de 
São Paulo, em números absolutos 
estão nos bairros da Brasilândia – 
zona Norte – e Sapopemba – zona 
Leste. No Pari, Campo Belo, Brás, 
Arthur Alvim, Belém, a taxa de 

mortalidade por 100 mil pessoas 
chega à centena, justamente em 
bairros desprovidos de aparelhagem 
hospitalar de saúde pública.

A pandemia tornou-se no 
Brasil um genocídio das popula-
ções periféricas que são territórios 
adensados de populações negras, 
denunciando o apartheid social e 
o racismo institucional. No mes-
mo caminho, segundo estudos da 
Fundação Oswaldo Cruz, a mortan-
dade da população indígena, pro-
porcionalmente, supera os demais 
grupos sociais, demonstrando que 
a questão indígena enfrenta uma si-
tuação cada vez mais desesperadora 
e dramática, pois em proporção aos 
grupos étnicos, cerca de 48% das 
mortes de Covid-19 em pacientes 
internados, são indígenas, supe-
rando as populações pardas (40%), 
negras (36%), amarelas (34%) e 
brancas (28%).

Portanto, por omissão pro-
posital deste desgoverno, todas as 
populações periféricas do Brasil são 
atingidas, levando-as a números de 
mortalidade que expressam o risco 
iminente do genocídio das popu-
lações negras de baixa renda e dos 
povos indígenas.

As 60 mil mortes são frutos do 
descaso político-social, que conti-
nua na contramão das diretrizes da 
OMS e seus protocolos de saúde 
pública, parâmetros científicos de 
investigação, análises e pesquisas de 
caráter clínico-médica. Esse mor-
ticínio é fruto desse negacionismo 
obscurantista e de seus efeitos co-
laterais ao veneno da desinforma-
ção; danosos à sociedade e a saúde 
pública.

Entre esses grupos negacionis-
tas, encontram-se em correntes teo-
lógicas contribuem para o retroces-
so da saúde pública e o alastramento 
da pandemia. Recentemente um 
grupo evangélico peruano injetou 
medicamentos veterinários em mi-
lhares de pessoas, sem trocadilho, 
usaram uma vacina antiparasitária 
para animais de grande porte, em 
geral, aplicada nos rebanhos bovi-
nos. Essa medicação foi oferecida 
pelos religiosos como uma “salva-
ção” para o coranavírus.

No Brasil, esse fato encontra-
-se reiterado pelas manifestações 
públicas do fenômeno social da 
“bolsorreligiosidade,” culto a aura 
de autoridade religiosa do presi-
dente na parcela dos evangélicos do 

Brasil, com moralismo intolerante e 
messianismo acrítico, em favor de 
seus discursos negacionistas. De-
monstra-se, então, que as igrejas 
estão divididas, com uma minoria 
que defende o fim do isolamento e 
a manutenção dos templos abertos, 
com cultos presenciais, e em alguns 
casos, sintonizados com a declara-
ção presidencial de liberação do uso 
de máscara em ambientes fechados.

Vivemos tempos difíceis!
Devemos superar o fanatismo 

religioso, o negacionismo científi-
co, a defesa do retorno da ditadura 
militar, o imaginário fascista, o ra-
cismo, a misoginia, a homofobia e 
o descaminho da agenda neoliberal. 
Esses discursos negacionistas cres-
ceram como ervas daninhas, com 
raízes alastrantes de um fanatismo 
sem fronteiras.

O fanatismo reduz o interesse 
por soluções complexas tornando 
certas parcelas da sociedade cada 
vez mais cega e obtusa, que não 
conseguem olhar o mundo com 
horizontes de esperança, leveza, 
humor e alegria. Olham o mundo 
com o retrovisor do atraso social, 
buscando de forma desesperada a 
linhagem perdida, a linhagem obs-

cura e anacrônica, a partir do tecido 
social histórico de viés autoritário, 
militar e fascista; constituinte des-
ta aliança entre milícias, fanatismo 
religioso e grileiros. Revelando que 
esse discurso de ódio e intolerância, 
apesar de muito sério, tem um lado 
ridículo, perverso e tristonho.

Vivemos em um momento em 
que as questões socias se apresen-
tam de forma urgente, remeten-
do-nos ao grito do poeta palestino 
Mahmoud Darwish: “Ainda verte 
a fonte do crime. Obstruam-na! E 
permaneçam vigilantes. Prontos 
para o combate”. Devemos conco-
mitantemente combater o pande-
mônio social do neoliberalismo e da 
pandemia da Covid-19.

A pandemia do coronavírus 
revelou que apesar de desejarmos 
uma volta à “normalidade”, deve-
mos superar a agenda neoliberal 
do Estado mínimo; romper com 
a normalidade da precarização da 
vida nas favelas, periferias e cortiços 
dos centros abandonados; romper 
com a naturalização do desempre-
go; romper com a cumplicidade 
da violência doméstica; romper 
com o genocídio das populações 
negras periféricas; romper com as 



moradias precárias e seus apinha-
mentos dos pobres em barracos; 
em suma,  romper com essa má-
quina do apocalipse social. Não há 
sentido voltar à normalidade sem 
o intuito de romper com essa ca-
deia de normalidade da violência e 
destruição da vida, levando-nos ao 
desafio proposto pela escritora in-
diana Arundhati Roy, em que ima-
gina a pandemia como um portal, 
uma passagem, um télos cultural e 
político.

Podemos optar por transpor 
esse portal arrastando atrás de 
nós as carcaças de nossos ódios e 
preconceitos, de nossa avareza, de 
nossos bancos de dados e de nossas 
ideias mortas. Nossos rios mortos 
e nossas cidades enfumaçadas. Ou 
podemos transpô-lo com leve-
za, com pouca bagagem, prontos 
para imaginar um outro mundo. E 
prontos para lutarmos por ele as-
sim como o poeta ao seu poema, em 
combate.

A normalidade tornou-se uma 
normose, anomalia da apatia social, 
do individualismo, consumismo e 
indiferença com o outro. Ausên-
cia da alteridade e empatia social. 
Normalidade da barbárie, violência 
e desesperança.

A pandemia se expressa pela 
cadeia destrutiva do meio ambiente, 
das cadeias de seguridade social, do 
desemprego, da violência e da guer-
ra entre os miseráveis e excluídos 
do mundo... 

Enfim, tempo de despertar!
Despertar do discurso messi-

ânico, fanático, obscurantista e ne-
gacionista.

A pandemia da Covid-19 
emergiu a patologia social da base 
política desse desgoverno, um con-
tingente de desempregados, preca-
rizados, terceirizados, subutilizados 
e informais que foram cuspidos do 
mundo do trabalho.

Para desmontar essa política 
de desmando, desmonte e destrui-
ção social, precisamos construir um 

lastro básico capaz de acolher, so-
lidarizar e estar junto e misturado 
para construir um projeto de socie-
dade capaz de superar o fanatismo 
dessa política de ódio. Naquilo que 
o escritor israelense Amo Oz iden-
tificou: “Fanáticos sempre podem 
oferecer respostas simples. Eles 
sempre podem te dizer quem cul-
par. Eles sempre podem te dizer 
quem deve ser destruído, para que 
o mundo seja salvo”.

O mecanismo psicológico des-
se desgoverno se apresenta como 
solução necessária para manter os 
limites dos limites, pois, em mo-
mento de crise a política tende ao 
extremo. Não importa se for ne-
cessário mentir, iludir, seduzir e 
persuadir, para justificativas de sua 
performance desastrosa, irrespon-
sável e inócua. Está tudo como caso 
pensado que não pensa. O morticí-
nio é proposital, faz parte do proje-
to. Reproduz-se a estratégia animal 
de caça, como uma dança da morte.



“Nisto reside a tragédia da 
época: não que os homens se-
jam pobres, - todos os homens 
sabem algo de pobreza; não que 
os homens sejam maus, quem é 
bom? não que os homens sejam 
ignorantes, - o que é a verdade? 
Não, mas que os homens conhe-
cem tão pouco deles.”

W.E.B. Du Bois



Eis a perdição si-
nistra de tempos 
uivos. 

Pandemi as 
múltiplas operan-

tes em remodelo e o mundo sentido 
incluso conclu-so às manias tácitas 
das consciências sobrechegadas. Tí-
tulo artificial: corpos de morte em 
um morticínio desvivente. Uma 
coisa era certa, a loucura estava se 
desfazendo de si. 

Jairo, que entrou em casa, nada 
viu de aconchego o que estava so-
bre a mesa. É um tal de bicho solto, 
disse por um bicho encarnado à 
biologia das coisas; que pela ques-
tão faz do ver o pouco do que não 
vemos. Isso, enquanto o que havia 
de retalho à mesa o observava. A 
simplicidade está aflorada, por isso, 
o que há de mais complexo à vida, 
está aqui,

adiante? 
O sobressalto foi grande, como 

a regra malocada no fundo das his-
tórias conta-das por um beijo ou um 
abraço. Coisas que acontecem antes 
e depois do que queremos. Mortes e 
aprumos da mesma regra. Algo de 
acidez e malemolência franca na 
fronte do mundo. Pensava: a lou-

cura certamente desfalecia-se por 
acaso? 

Trinca de língua a lagartixa no 
céu o reptiliano a vista. Jairo des-
cansou o apru-mo do desbragado 
doce que gelava a boca-palito na 
voz. A verdade consumiu o nervo 
até que o real explodiu na cara de 
quem sobrevivia pela extensa super-
fície do medo em muitas das alqui-
mias de um temor especulativo.

E com cílios de quaresma qua-
renteneira na terça parte da rotina, 
a noite de Jai-ro, de dia alongado 
em braços quentes, repartiu a fei-
ção sonora ao resto do rosto de san-
gue fervido, forte de um vermelho 
anêmico. Daquilo que chouriço 
maltrapilho desmanda enquanto o 
homem não vem. O medo passou. 
Vermelho cravo pegou o estri-bilho 
respiratório da fome, o jacaré ficou 
seco e miúdo no prato executivo. A 
malária continuava matando... O 
que havia por um mundo fora do 
mundo? 

Entrou para dentro. E simples-
mente em multimídia, por encanto 
ou estimação caótica, foi-se o mun-
do rodante junto à porta batente do 
ódio. E nós blocamos atrás, de cân-
tico sonido e ária de pipocado pa-
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rente na contra regra em memória 
de ritmo artifí-cio. Deus nos livre. 
Duro. Fogos da certificação de-
mente. De preta-tela em voz, o luto 
brando, engraçado. Mas não tanto 
quanto a fala revirada de um cruor 
colorido que es-corria à terra em te-
la-planagem, da ribeira resistência 
que nunca cessa artimanha...

É fantástico.
Não estamos mais às horas co-

merciais. Hoje, somos comerciais 
de nós mesmos. O mundo parecia 
debochado por essas horas; alter-
nativo. Por isso, o cansaço ciliava a 
mente como as matas rimavam aos 
rios. A chuva inexistia; assim, o rio 
não transborda-ria. Mas algo tam-
bém chorava por um rímel escorri-
do no plantão noturno das quebras. 
As águas enchiam.

É que Jairo tinha ação que sibi-
lava e pronto. Micro-ondas apitava e 
ele ia. E ele ia... E como sempre pe-
los poréns das ideologias quilomé-
tricas nas justificativas pelas exce-
ções, ia-ora de constelação ilusória 
e ora por longos... revolucionários, 
acontecia. Sem motivos. E nada di-
zia por dias e dias. Até que se le-
vantava e falava para si; algo como:

– A ilusão roe o fundo da vida 

com um toque de encanto menor. 
Como se a energia doce de 

uma consciência deliberada o ab-
sorvesse em frestas quinas miu-
dinhas. Ali num ele lá e ela ilusão 
mista de-eu, cá. Num elã, ficávamos 
ob-jetos. Porque todo mundo tem 
um quê de todo mundo, e quando 
isso é negado, aconte-ce. Ficávamos 
objetivos também. E pela resplan-
decência dos atos maiores, ficamos 
presos aos móveis, iludidos, sem 
nada por cima, por baixo, por den-
tro e por fora. Era uma casa muito... 

Sentado no sofá, Jairo via co-
merciais sobre produtos de limpeza 
que agora pas-savam pela televisão, 
posto nas quebras do jornal, alquí-
micos liquidantes que quebra-vam 
a terra seca dos olhos e eclodiam 
ao mármore da cozinha os festins 
dos reflexos, muambas de algum 
beijo perdido das mídias, calotes 
anêmicos da equivalência metafí-
-sica, camelagens de outros possí-
veis floreios... e a televisão varada 
pelos largos de ruas específicas que 
aparentavam o descoberto segredo 
do mundo. Como seguir a linha das 
paredes em constantes? Como con-
frontaríamos uma constante tênue 
que está-fronteira? Porém, a mesa 

ainda permanecia com os seus reta-
lhos de pano. E por ela, nada acon-
tecia. Até que voltava aquilo. Passa-
vam por ali mentiras falsificadas que 
sorriam numerados calçados nas 
calçadas de dentro das casas, reve-
lava-se, ali de fren-te, os cavalheiros 
de um mundo novo e as donzelas de 
tantas boas vidas. Aconchegue-se. 
Aonde tudo estava enganoso-ouro, 
no ponto de espelho em que não se 
sabia como eram resolvidas as coi-
sas, se num rateio medido, ou num 
moído quebra-pau. 

Vejamos o que passa: uma 
plantação de restinga no meio da 
luz abocanhada por cavalos fru-
tados escorrentes ao mel. Ouro, 
ouro, ouro. Já se somam milhares 
de mor-tos. Ouro. Sol negro em 
paródia bubônica verde e amarela. 
Prata solar ou o ouro da peste? Co-
res amargas para o deleite em divã. 
Jairo logo pensou que havia algo de 
mui-to real por onde estava. Virtu-
al caminho virótico. Nem o Galvão 
Bueno nos aparece mais, pesou em 
suas medidas. Mas algo que perma-
necia queria ser visto. Levantou-se 
em passos lentos. E com a rarida-
de dos pés na medida do tasco ao 
chão, percebeu o invisível, o inscri-



to do mundo: o escrito inscrito da 
realidade que tinha mais a ver com 
palhaços que se vestiam de morte 
do que a morte propriamente ves-
tida de palhaço. Por isso que todos 
saiam, também. A mídia continuou 
aos recados. O concreto do mundo 
chegava. E sobre a mesa, o que antes 
permanecia, agora jorrava em cada 
vez mais per-to um suspense. PÁ. 
Estilhaçou-se. 

– Porra! Logo eu...
 E por propósitos ou desca-

racterizados ceticismos, ali ficou 
sem falar por alguns dias o que 
poderia se descrever por livros e 
datas e comícios e festas e autógra-
fos e shows e anos e dias de uma 
eternidade carimbada à entidade da 
alma, ao miúdo da carne: o isótopo 
religioso, o desejo facínora da boa 
fome, a caricatura salgada da noite 
e o sensível ruminante da natureza. 
Foram minutos de intuição crescen-
te, segundos de mordidas de amor 
e milésimos de um reflexo cardíaco 
para entreter o susto que conti-nha 
o medo por uma partícula de voz, 
somente. Até que veio uma verdade 
solícita co-mo a lembrança de um 
sol que nos vê, um impulso elétri-
co da sintonia farmacológica em 

sinfonia auto regulada ao corpo e 
sistematizada em existência. Jairo, 
cada vez mais perto, dançou o sus-
to e o concreto, estava vendo! Ufa... 
ainda bem que não quebrou inteiro. 
E aquilo que havia se quebrado, não 
existia mais como vestígios dos ves-
tidos de uma vestimenta. Rompeu 
ao magro forte das carcaças batidas, 
o pacto solar da exis-tência, conos-
co. Quebramos-solzinho?

Jairo neste momento se levan-
tava do sofá... Meio aliviado, meio 
intenso. A lou-cura voltava aos 
poucos por sua ordem desordena-
da. Como chegou até ali? Era como 
se a loucura, operante ao cotidiano, 
pudesse colocar ao convívio da dife-
rença o espaço na posição de cultu-
ra, vívida na assimetria de partículas 
em suas medidas, propriamen-te, 
ditas em suas fisicalidades. Tudo 
virava o caso, conforme a resolução 
inversa; o casinho. Mas a quebra do 
objeto ainda estava ali, orgânico à 
terra: morto; depenado pelo riso e 
derretido pela forma. E por outro 
tempo, ainda não sabíamos muito 
bem, o que havia ocorrido?

Ele pegou a pá e a vassoura, e 
fez da catação a limpeza por dois 
movimentos al-ternativos ao ad-

vento mundano do que é possível. 
E entre a perspicácia física das mo-
-endas do ritmo e os moldes sagra-
dos da inscrição, girou-se em dois, 
porque dois bastou para o resto. Em 
um, encenou o que havia aconteci-
do. Ao outro, aconteceu por aquilo 
que havia quebrado. E pela música 
embalada à abertura da novela das 
nove, jogou as cinzas ao lixo. Não 
eram bem cinzas, disse uma terceira 
voz. Ouro, prata, ouro. A mú-sica 
permanecia. Percebeu que havia 
algo de concreto ali... Até que numa 
quarta voz explodiu o inevitável. Da 
sala, ele gritou em direção ao resto 
da casa a falta excessiva da localida-
de endereçada:

– Ô-Cássia! A novela já vai come-
çar...
E repetiu baixinho para si:
– Se é que já não começou. 
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Birds flying high, you know how I feel
Sun in the sky, you know how I feel
Breeze driftin’ on by, you know how I feel

It’s a new dawn
It’s a new day
It’s a new life
For me
And I’m feeling good

Fish in the sea, you know how I feel
River running free, you know how I feel
Blossom on the tree, you know how I feel

It’s a new dawn
It’s a new day
It’s a new life
For me
And I’m feeling good

Dragonfly out in the Sun
You know what I mean, don’t you know
Butterflies all havin’ fun, you know what I mean
Sleep in peace when day is done
That’s what I mean

And this old world
Is a new world
And a bold world
For me

Stars when you shine you know how I feel
Scent of the pine you know how I feel
Oh, freedom is mine
And I know how I feel



Triste notar a amar-
gura da caatinga 
ao perder sua au-
toridade perante 
o curso natural da 

vida. A morte, aqui antes celebrada 
enquanto ato oriundo ao seu coti-
diano, desde que o mundo é mundo 
- desde que o sertão é sertão - agora 
está acorrentada pelas curtas rédeas 
da necropolítica neoliberal, de um 
Estado que se apropria da desgraça 
pandêmica visando colocar em prá-
tica o genocídio dos mais frágeis. A 
epidemia colocou, então, as limpas 
lentes do Velho Chico, para escan-
carar o que sempre esteve muito 
claro: a sobreposição do frenesi 
mercante e caótico, perante a vida 
humana. Nunca foi tão fácil tocar a 
preferência pelo capital.

Muito longe da abertura co-
mercial das grandes capitais, o 
cerrado se põe em luto forçoso. 
Recolheu o barulho dos galhos 
secos e arreganhados, os pássaros 
não conseguem entoar canto além 
da marcha fúnebre, as cobras não 
ousam sair de suas tocas, aninha-
das em dor, o gado deita em torno 
do pasto se recusando a levantar. 

As lágrimas do cai-
pira estão guarda-
das dentro de casa, 
sem as cadeiras de 
fio desfilando pelas 
calçadas das cida-
delas. Aqui as velas 
acesas dentro dos 
pequenos altares 
católicos fervoro-
sos, rogam a todo o 
instante, em súplicas 
doídas, para que Nos-
sa Senhora da Piedade 
- padroeira de Minas 
Gerais - se compadeça 
pelos seus filhos. 

O Sertanejo se resguar-
da entre o canavial, escondido, 
agarrado ao terço da Virgem, 
orando para tornar a relar nos 
entes amados mais uma vez. Quer 
fazer festa, mas não tem o que co-
memorar. São João, ciente da do-
ença, se recusa a desfilar pelas ruas 
cantando fé. Não quer - e nem pode, 
porque respeita a saúde de seus fi-
lhos. 

Agora, caipira toma café den-
tro de casa, no sacro horário das 
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cinco horas da 
tarde, quando 
todos se põe a 
cultuar a pro-
sa  daqueles 
dias distantes 
anteriores ao 
v írus .  Mas , 
sozinhos, sem 

vizinhos, sem 
fofoca de praça 

e coreto, já não 
tem mais graça 

bater o queijo pela 
manhã, distante de 

qualquer companhia. 

A estrada está cala-
da. Não passa caminhão 

de carga pesada, não pas-
sa carro viajante, não passa 

vento sequer. O mato que en-
torna as rodovias, responsável 

por delinear o limite das pequenas 
cidades, é o único barulho (ainda 
muito silencioso) presente nas pas-
sagens pavimentadas. Ele se estica, 
cresce longe das vacas exaustas de 
sonhar com aglomerações mais 
uma vez, e põe a roça para dormir, 

até que a pandemia desapareça de 
vez. 

A saudade, tópico assíduo nas 
línguas sertanejas, agora deixa de 
ser papo de amor, namorico bom, 
e passa a ser violência diária contra 
quem nunca foi acostumado com 
distância sanitária, fria, obrigatória. 
Teria a roça desaprendido a prose-
ar? Teria o sertão deixado de saber 
namorar (escondido, na praça, nos 
bancos, no matagal…)? Nem bei-
ja-flor se pode mandar mais, para 
sanar a ausência. Dentro dos bru-
tos véus da ração, só se pode ser tão 
saudade e sonho de se viver aglome-
rado, mais uma vez. 
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A violência dis-
pensa a palavra, 
embora muda 
soa em nossa 
vivência com 

um grito cortante que faz silenciar 
qualquer possibilidade de diálogo, 
de compreensão racional, justamen-
te,  por estar a violência instaurada  
nas entranhas da racionalidade  da 
lei , do direito e do poder e na mí-
tica da expiação e do destino como 
nos indica Walter Benjamin em seu 
texto Para uma crítica da violência. 
A sensação que nos é impossível 
emudecer o grito ensurdecedor da 
violência para poder analisá-la à 
luz de conceitos e sistematizações 
racionais, que se expressam em le-
tras ganhou vulto impressionante 
desde o primeiro esboço deste pe-
queno escrito até uma experiência 
singular que presenciei na EE Fer-
não Dias Paes.

Em um fim de tarde aguardava 
escondida nos espaços escuros que 
separam o jardim da escola da rua, 
um pequeno espaço para exercer 
ilegal e impertinentemente o vício 
de fumar. Me escondia nas sombras 
das grades e dos carros devidamen-
te protegidos no estacionamento 
da escola. Não isenta dos males da 
vigilância e da expiação- talvez a 
presença das grades me saudavam 

com uma espécie de proteção para 
a culpa que me é imputada pela 
força da lei que impede fumar em 
estabelecimentos públicos.  Mas 
logo o silêncio de meu esconderijo 
foi rompido por um grito que vi-
nha de muito perto, mas do outro 
lado da grade. Tratava-se de al-
guém  que esbravejava contra um 
suposto assalto no mais alto grau 
de expressão de desespero huma-
no. Gritos de indignação somados 
a um delírio religioso. Ao suposto 
ladrão era atribuído o adjetivo de  
endemoniado. Esbravejava a vítima 
que seu algoz era desumano, preci-
sava rezar para afastar os demônios 
aliados que fizera de sua vida uma 
desgraça sem sono, sem dinheiro, 
sem comida, sem possibilidade de 
se locomover até sua casa. Corri 
para colocar meus olhos diante da 
grade que me separava da vítima 
para verificar quem era ela, talvez 
um aluno transtornado pela vio-
lência do assalto, talvez um atrito 
entre alunos no contrato do tráfico 
comum na frente das escolas. Mas 
não se tratava de nenhum dos ca-
sos, nem sequer o de assalto. Havia 
decerto alunos do lado de fora da 
grade que foram reconhecidos pela 
suposta vítima como ladrões de sua 
vida e dignidade, assim como outros 
que no compasso de sua trajetória 

cotidiana não ousavam parar para 
entender aquele desespero, apressa-
vam os passos e assim como os alu-
nos do lado de  fora correram para 
dentro das grades que os colocava 
no simulacro da liberdade perdida 
perante a violência irracional do 
cotidiano. Não é apenas dentro das 
grades que estão os bolsões da des-
graça humana e da violência, pelo 
contrário, imunes à degradação hu-
mana, experimentamos a cada dia 
a experiência do encarceramento 
privado e solitário. A invisibilida-
de do desespero e da violência do 
grito foi rompida quando o rapaz 
se joga furiosamente no confronto 
das grades da escola, o impacto foi 
assustador, mas ele segue pela rua 
rompendo o vidro de carros, como 
se quissesse romper o  silêncio e o 
conformismo daqueles que escon-
diam por trás de suas grades. Tarefa 
inútil, voltamos ao nosso encarcera-
mento, respiramos com certo alívio, 
depois do incidente, a grade horá-
ria que disciplina nossas aulas no 
tempo do calendário mediante uma 
grade de disciplinas que dão forma 
racional ao conhecimento. 

Creio que esse incidente não 
mereceria ser narrado em texto 
acadêmico, a não ser por uma tola 
pretensão literária, se não fosse a 
estranha e difusa sensação de tes-
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temunhar o fenômeno social da 
violência muda que no início dessa 
minha empreitada se relacionava  
tão somente à retomada das letras 
de duas obras, de dois escritores 
que, em tempos e circunstâncias 
distantes, vivenciaram a violência 
do cárcere e a fizeram presentes nas 
letras da memória que hoje pode-
mos habitar com certo conforto e 
distanciamento.  Mas dias depois 
reconheço o rosto que me afastou 
do meu protegido esconderijo de 
fumante num informe noticiado 
pela TV.  Tomado por um surto es-
quizofrênico, meu conhecido rapaz 
da grade da escola, dispara tiros em 
três ou mais pessoas a fim de evitar 
a consecução de uma ordem judi-
cial que o impediria de retomar suas 
atividades por transtorno mental. A 
negociação entre policiais e o de-
mente transtorna todo um bairro 
repleto de casas cercadas de grades 
pelo vulto assustador da tão enig-
mática violência. O rapaz deveria 
ser encarcerado.

Nada mais fictício e mais real 
do que a possibilidade do testemu-
nho. Por isso, que aqui, no rastro 
dos escritos de Paul Ricouer sobre 
O Tempo e a Narrativa, reafirmo a 
tese que há sempre mais na expe-
riência vivida temporal que qual-
quer teoria pode captar. Podemos 

genericamente afirmar que sua 
tese é que o tempo se torna huma-
no na medida em que organização 
se dá à maneira de uma narrativa 
e a narrativa ganha sentido à me-
dida em que retrata os aspectos da 
experiência temporal. No discurso 
narrativo podemos encontrar um 
tempo reconfigurado que, em últi-
ma instância, poderia nos auxiliar a 
entender o tempo comum de nossas 
vidas cotidianas. Na perspectiva de 
Ricouer toda história, em última 
análise, seria uma narrativa porque 
derivada de uma compreensão do 
tempo e da ação humana. Mas o 
que nos interessa aqui são as consi-
derações que o autor apresenta em 
sua análise da narrativa de ficção. 
A ficção reforça nossa percepção 
de como a narrativa configura e re-
configura o tempo. A narrativa de 
ficção nos apresenta um mundo do 
texto que se supõe o desenrolar a 
história e este é um mundo que nos 
podemos imaginar habitando. No 
texto ficcional está a possibilidade 
de ver o mundo diferentemente, 
mas também de modos que podem 
ser verdadeiros acerca do mundo tal 
como é ou pode ser,  por isso a nar-
rativa de ficção torna-se uma forma 
de articular diferentes experiências 
com o tempo. Ela faz uso do tempo 
histórico sem necessariamente es-

tar atada a ele, pois pode criar o seu 
próprio tempo imaginário, como 
pode criar um mundo imaginário. 
Ela pode neutralizar o tempo histó-
rico e jogar com suas possibilidades, 
assim como trabalhar com mais de 
um tempo simultaneamente. Nela 
podemos tentar explorar as frontei-
ras de nossas experiências no tempo 
e de qualquer idéia do tempo, inclu-
sive o outro do tempo: a eternidade. 
A história e a ficção se entrelaçam 
porque bebem uma na outra dentro 
do campo narrativo. É na possibili-
dade da ficção de subverter as expe-
riências temporais que nos atemos 
a duas grandes obras da literatura 
escritas em tempos diferentes:.  

“Memórias do Carcere”, obra 
póstuma do escritor alagoano Gra-
ciliano Ramos que reconfigura o 
tempo de uma experiência dramáti-
ca, a experiência de uma prisão sem 
acusação, interrogatórios ou julga-
mento, em situações que somente 
Kafka pudera desenhar,  durante do 
Estado Novo em 1936.  A obra  é 
publicada em 1953 e, ainda assim, 
imcompleta.

 De um outro lado,  “Recorda-
ções da Casa dos Mortos”  ou “Ca-
dernos da Casa Morta”  do escritor 
russo Fiodor Dostoievski, publicado 
em 1862, fruto da experiência do 
autor que é condenado ao fuzila-



mento em 1849 por participar de 
um círculo de intelectuais ligados 
a Casa Petraschevski. É nela que o 
autor conhece e trava amizade com 
Spechnev que articula uma conspi-
ração socialista contra o Czar Ni-
colau I. Tal conspiração não passa 
dos primeiros passos graças a uma 
denuncia que envolve  Dostoiévski. 
Na fila para o fuzilamento a senten-
ça é trocada por trabalhos forçados 
na Sibéria. O livro é um relato ro-
manceado da experiência do escri-
tor  durante quatro anos na prisão 
de Omsk, na Sibéria.

Um século separa os dois ro-
mances, sem mencionar  a distância 
que separa nosso país submetido a 
um fascismo tupinambá (como 
afirma Graciliano) e a Russia Feu-
dal de Dostoievski. Todavia entre 
o envolvimento ingênuo do autor 
russo com uma conspiração de ca-
rater libertário e o espiríto refratário 
de Graciliano quanto ao capitalis-
mo há algo em comum, o interesse 
desvinculado de bandeiras ideoló-
gicas pela galeria de personagens 
que povoaram a memória de uma 
experiência de violência e degrada-
ção humana. Embora cobrado por 
amigos e intelectuais que pleitam a 
obra como depoimento, Graciliano 
reluta.

“Tenho exercido vários ofícios, 
esqueci todos, e assim posso mover-
-me sem nenhum constrangimento. 
Não me agarram métodos, nada me 
força a exames vagarosos. Por outro 
lado, não me obrigo a reduzir um 
panorama, sujeitá-lo a dimensões 
regulares(...) Posso andar para a 

direita e para a esquerda, deter-me 
em longas paradas, saltar passagens 
desprovidas de interesse. Omitirei 
acontecimentos essenciais ou men-
cioná-los-ei de relance, como se 
enxergasse pelos vidros pequenos 
de um binóculo, ampliarei insigni-
ficâncias, repita-las-ei até cansar, se 
isto me parecer conveniente.”

Dostoiesvki escreve ao irmão 
logo após sua libertação da prisão: 
“Mesmo na cadeia, entre bandidos, 
eu acabei por descobrir os homens 
ao longo desses quatro anos. Acre-
dite existem naturezas profundas, 
fortes, maravilhosas, e como é bom 
descobrir ouro sobre casca rude(...) 
Quantas histórias de errantes e 
bandidos, e toda aquela vida negra 
e miserável, que preencheriam vo-
lumes.” São essas histórias que ha-
bitaram sua dolorosa experiência 
que Dostoievski transporta para a 
narrativa de ficção através do per-
sonagem Alexander Petrovitch, co-
lono que fora um nobre proprietário 
rural e  se dedicava a dar aulas de 
francês para ganhar seu sustento 
em pequena cidadezinha. Embora 
todos soubessem que estivera con-
denado por dez anos em uma pri-
são na Sibéria por ter assassinado a 
esposa, a figura do jovem professor 
era tão enigmática quanto as circun-
tâncias do crime. O sombreamento 
do personagem é apresentado por 
um artíficio de narração. Dostoie-
vski lança mão de um primeiro 
narrador para nos introduzir aos 
Cadernos de Memória da Casa dos 
Mortos, encontrados após a morte 

do personagem.  Escreve o primeiro 
narrador:

“Naquele texto incompleto se 

alinham casos bizarros, recor-
dações por vezes cândidas, redigidas 
em estilo nervoso, altamente pesso-
al, também repleta de paroxismos. 
Reli uma porção de vezes aquelas 
memórias e acabei chegando a con-
clusão que tal obra devia ter sido es-
crita em meio a acessos de crises e 
acessos de alienação mental.” 

Por outro lado, Graciliano não 
se recusa a admitir o tom memo-
rialista como já o havia feito na co-
letâna de contos Infância, embora 
com um certo desgosto e porque 
não dizer constrangimento.

“Desgosta-me usar a primei-



ra pessoa. Se se tratasse de ficção, 
bem: fala um sujeito mais ou menos 
imaginário; fora daí é desagradável 
adotar o pronomezinho irritante, 
embora se façam malabarismos por 
evitá-lo. Desculpo-me alego que ele 
me facilita a narração. Além disso 
não desejo ultrapassar o meu ta-
manho ordinário. Esgueirar-me-ei 
para os cantos obscuros, fugirei às 
discussões, esconder-me-ei pru-
dente por detrás dos que merecem 
patentear-se.”

Ainda acerca da objetividade 
de seu testemunho e a necessidade 
de ter que se livrar dos apontamen-
tos de suas observações, toma o in-
cidente com certo alívio: 

Quase me inclino a supor que 
foi bom livrar-me desse material 
(...) Mas que significa isso? Essas 
coisas verdadeiras podem não ser 
verossímeis. E se esmoreceram, 
deixá-las no esquecimento: valiam 
pouco, pelo menos imagino que va-
liam pouco. Outras porém, conser-
varam-se, cresceram, associaram-se, 
e é inevitável mencioná-las. Afirma-
rei que sejam absolutamente exatas? 
Leviandade.

Creio que por identidades nar-
rativas diversas, ambos os escrito-
res, não desconhecem a dimensão 
onírica da memória. Assim como 
Proust percebem como ninguém, 
que a experiência, a realidade ou 
o que denominamos verdade, na 
literatura reside na ficção. As me-
mórias proustianas são tão inven-
tadas quanto verdadeiras. Por isso 
afirma Walter Benjamin no texto A 

Imagem de Proust:

“Sabemos que Proust não des-
creveu em sua obra uma vida tal 
como ela foi, e sim uma vida lem-
brada por quem a viveu...O impor-
tante para o autor que rememora, 
não é o que ele viveu, mas o tecido 
de sua rememoração, o trabalho de 
Penélope da reminiscência. Ou seria 
preferível falar o trabalho de Pené-
lope do esquecimento? A memória 
involuntária, de Proust, não está 
mais próxima do esquecimento que 
daquilo que em geral chamamos de 
reminiscência? Não seria esse tra-
balho de rememoração espontânea 
em que a recordação é a trama e o 
esquecimento a urdidura, o oposto 
do trabalho de Penélope, mas que 
sua cópia? Pois aqui é o dia  que des-
faz o trabalho da noite.” (Benjamim, 
1985, p.37)

 O tecido de Proust, segun-
do Benjamin, é o  da textura do ato 
puro da recordação, não se encontra 
na pessoa do autor e muito menos 
na ação, por isso afirma Benjamin: 
“as intermitências da ação são o 
mero reverso do continuum da 
recordação, o padrão invertido da 
tapeçaria” (Benjamin, 1985, p. 38). 

 No lado do avesso da ta-
peçaria estaria o emaranhado de 
fios indiscerníveis pelo processo 
de análise ou por um método de 
escrita. Entre o lembrar e o esque-
cer, entre a verdade e a imaginação,  
entre o eterno e o fugaz  a proeza 
de Proust, segundo Benjamin, es-
taria na interpretação sintética que 

se faz pelas “portas imperceptíveis 
do sonho”, comum  às crianças que 
não se cansam de transformar as 
coisas e o que estão dentro deles 
em uma terceira coisa. Por isso as 
relações que se fazem no tecido da 
rememoração nunca são idênticas 
em si; e quando semelhantes,  não 
são  semelhanças oriundas das fi-
sionomias,  das maneiras de falar,  
das obras,  que percebemos em es-
tado de vigília. Pelo contrário, são 
apenas reflexos imprecisos de uma 
semelhança muito mais profunda e 
impenetrável que reside no mundo 
dos sonhos.

“As crianças conhecem um in-
dício desse mundo, a meia, que tem 
estrutura no mundo dos sonhos, 
quando está enrolada, na gaveta de 
roupas e é, ao mesmo tempo ‘bol-
sa’ e ‘conteúdo”. E, assim como as 
crianças não se cansam de transfor-



mar, com um só gesto, a bolsa e o 
que está dentro dela, numa terceira 

coisa – a meia - ,  assim tam-
bém Proust não se cansava de esva-
ziar como um só gesto o manequim 
, o Eu, para evocar sempre de novo 
o terceiro elemento: a imagem que 
saciava sua curiosidade ou sua nos-
talgia.” (Benjamin, 1985, p 39 – 40)

É justamente a narração de 
uma realidade  povoada por fan-
tasmagorias que tornam na análise 
de Otto Maria Carpeaux o realismo 
de Graciliano problemático.  Escre-
ve Alfredo Bossi em artigo sobre as 
Memórias de Graciliano: 

“As situações vividas na cadeia, 
o narrador as concebe como enlea-
das, difíceis de penetrar.. Há sempre 
alguma coisa de indistinto, de mal 
aclarado e mal resolvido nos episó-
dios lembrados. O embaraço diante 
dos fatos estende-se à compreensão 
dos companheiros. Quase todos lhe 
parecem opacos. Mal se inicia uma 
tentativa de comunicação já nascem 
os equívocos. O esforço mental de 
sondar as intenções do outro rende 
tão pouco que logo sobrevém uma 
sensação de fadiga, uma tentação 
de desistência, o que leva mais de 
uma vez ao estado de reconcen-
trado encaramujamento.O peso 
da negatividade e o empatamento 
cognitivo parecem obstar a que o 
narrador arme um laço de simpatia 
com o próximo. Este ou é recusa-
do por um movimento crispado de 
desconfiança, ou mantém o seu es-
tatuto de problema, se não de enig-
ma. Do lado do sujeito, o processo 

conduz a uma exaustão que não é 
compensada, em momento algum, 
pela conquista da paz interior. Essa 
aglomeração e essas minúcias des-
conexas são o objeto construído por 
um realismo diferenciado, atuante 
na escrita pensativa de um homem 
que procura apreender a forma e o 
sentido das coisas, mas em vão. O 
mundo é “fumacento e fuliginoso”, 
“as minúcias embaralhavam-se, per-
diam-se”, era “difícil desenovelar tais 

incongruências”.
 A afirmação de Alfredo 

Bossi sobre a escrita pensativa de 
um homem que procura apreender 
a forma e o sentido das coisas em 
vão, em linhas gerais, poderia ser 
transportada para Dostoeivski. Nas 
recordações das primeiras impres-
sões de seu personagem na  prisão, 
o autor escreve:  

“Recordo-me perfeitamente 
que , quando dos meus primeiros 

passos nessa nova vida, nada en-
contrei de surpreendente. Minha 
imaginação já havia vislumbrado 
tudo aquilo na oportunidade em 
que, a caminho da Sibéria, sondava 
o destino que tinha diante de mim. 
Mas logo um inesgotável fluxo das 
mais estranhas surpresas, das mais 
absurdas enormidades, prendia 
minha atenção a cada um de meus 
passos. E foi só depois de viver tanto 
tempo lá dentro  que pude compre-

eender o excepcional de tal experi-
ência, embora as indagações ainda 
me acompanhem.”

Tanto o  autor-personagem, no 
caso de Graciliano,   como o perso-
nagem- autor, no caso de Dostoie-
vski  distanciados por sua situação 
social  por certo discernimento in-
telectual, mas jogados em subter-
râneos com escrementos humanos, 
em todos os sentidos, não se furtam 
em traçar críticas mordazes ao ab-

surdo sistema de correção, todavia 
sem apelar para a subjetividade que 
fariam da narração e do narrador 
uma espécie de herói vitimado.

Escreve Dostoeivski acerca do 
major responsável pela disciplina no 
alojamento: 

 “Tudo o que Akimich disse 
eu pude compravar durante os dois 
anos em que vivi sob a tirania da-
quele homem, e a única coisa que 
diferiu mostrou-se mais assustadora 
que a descrição. Aquele homem ter-
rível exercia quase poder absoluto 
sobre duzentos e tantos detentos. E 
ele não passava de um sujeito sem 
compaixão e disciplina. Era como 
se cada prisioneiro fosse seu inimi-
go natural, o que anulava qualquer 
possibidade de que tívessemos al-
guma qualidade a seus olhos (...) 
Violento, de isntinto bestial, ir-
rompia por vezes pelo alojamento 
e, ao se deparar com um prisioneiro 
dormindo do lado esquerdo ou de 
bruços, mandava castigá-lo na ma-
nhã seguinte: ‘Isto é para você não 
se esquecer de que tem que dormir 
do lado direito!” 

Nas letras de Graciliano a 
transferência dos prisioneiros de 
um lugar para o outro, uma “con-
tradança”  da degradação é assim 
descrita:

 “Essa idéia de nos poderem 
levar de um lado para outro, sem 
explicações é extremamente do-
lorosa(...) deve haver uma razão 
para que assim procedam, mas 
ignorando-a, achamos-nos cerca-
dos de incongruências. Temos a 
impressão de que apenas desejam 



esmagar-nos, pulverizar-nos, supri-
mir o direito de nos sentarmos ou 
dormir se estamos cansados. Depois 
de submeter-se a tal regime, um 
indíviduo é absolvido e mando-no 
embora. Pouco lhe serve a absolvi-
ção: habituado a mover-se como se 
puxassem por cordéis, dificilmente 
se libertará”

 Mas nas incongruências do 
sistema que degrada é que os au-
tores  à luz da convivência com os 
humanos, tão somente humanos 
- mesmo que rotos, maltrapilhos, 
espertalhões, ladrões, traficantes 
de vodca ou pinga, legalistas, rebel-
des, faladores e ranzinzas taciturnos 
- descobrem, em um delicado equi-
líbrio entre o silêncio e a comunica-
ção,  os rastros de uma liberdade e 
rebeldia que se forja não apesar da 
violência, mas sobretudo na violên-
cia. Essa violência que abdicamos 
em nome da lei e do direito, como 
nos alerta Benjamin.  Neste contex-
to, a verdade, a objetividade dos juí-
zos, o valor do testemunho se desfaz 
nas letras de uma memória precária 
porque a vida se faz contraditória. 
Daí o incômodo de Graciliano ao 
se confrontar com dois negros no 
porão do navio, um que lhe havia 
apontado uma arma e outro que lhe 
matara a sede sem que ao mesmo 
diante da fadiga pudesse lhe esboçar 
um sorriso de agradecimento.

“Precisamos viver no inferno, 
mergulhar nos subterrâneos sociais, 
para avaliar ações que não podería-
mos entender aqui em cima (...) Ali 
me havia surgido uma alma na ver-
dade misercordiosa. Ato gratuito, 

nenhuma esperança de paga, qual-
quer frase conveniente, resposta 
de gente educada, morreria isenta 
de significação. Na véspera outro 
desconhecido, negro também, me 
havia encostado uma cano de arma 
na espinha e à ilharga: e qualquer 
gesto de revolta ou defesa passaria 
despercebido. Esquisito, os aconte-
cimentos me apareciam desprovidos 
de razão, as coisas não se relaciona-
vam. A violência fora determinada 
apenas pela grosseria existente no 
primeiro negro: o ato caridoso pela 
bondade que havia no coração do 
segundo.”

 Dostoievski  numa primo-
rosa descrição dos subterrâneos da 
alma humana utiliza um capítulo 
para nos apresentar Luka Kusmit-
ch considerado como um  facínora 
medonho, não apenas por seis as-
sassinatos, mas por ter assassinado 
um major por mero prazer. As cir-
cunstâncias do assassinato do major 
são contadas de forma entrecortada 
pelo paciente Luka costurando uma 
meia de lã. Preso por vadiagem com 
cerca de doze rapazes, Luka questio-
na os companheiros da subserviên-
cia frente aos desmandos do major. 
Luka não ve move frente ao major, 
enquanto os companheiros tremem,  
o tal major afirma ser ali o tzar ou 
Deus. Inconformado e tomado pela 
fúria frente a arrogância do major 
que se julga Deus, Luka puxa o pu-
nhal e o mata. Afirma o narrador:

“Tal arrogância absoluta aca-
ba levando  ao ódio o homem mais 
submisso, fazendo-o perder a paci-
ência. O detento sabe muito bem 

a distãncia que o separa da auto-
ridade, mas não há torturas nem 
correntes que consigam fazê-lo 
esquecer que é homem e, portan-
to, deve ser tratado como tal.” Por 
isso, inicia seu capítulo sobre Fa-
cínoras afirmando: “É difícil falar 
sobre facínoras(...) um sentimento 
incerto obrigava-me, no começo, a 
me afastar desses indivíduos. Com 
o tempo mudei meu julgamento, 
mesmo em se tratando de crimino-
sos medonhos. O fato é que muitos 
que nunca maltratara alguém são 
muito piores que outros confinados 
por seis assassinatos” . E termina o 
capítulo com as seguintes palavras: 
“Não obstante Luka tivesse matado 
seis pessoas, não causava medo a 
ninguém; no fundo, porém, gosta-
va de ser considerado um facínora 
medonho.”

 Seriam muitas as situações 
que  dentre os restos humanos se re-
velam rastros de humanidade, uma 
ponta de dignidade  e liberdade nas 
duas narrativas. Não teríamos espa-
ço para recuperá-las. Todavia, nas 
malhas da tapeçaria de nossos escri-
tores memorialistas, mescla-se o de-
sespero a um fio de esperança  que 
suplanta a violência, como numa 
espécie de respiro revolucinário de 
dois momentos  que julgo sublimes 
da narração destas memórias. 

Em Dostoeivski trata-se de 
uma apresentação teatral organiza-
da pelos detentos após o feriado tu-
multuado de fim de ano. Tal prepa-
ração havia custado muito esforço 
dos atores e restava a apreensão da 
possível proibição do major.  Afirma 

Oswaldo Goeldi (1895-1961)
1943, Xilogravura, 17,8 x 12 cm, ass. inf. direito 
e verso., Ilustração para o livro “Recordações da 
casa dos mortos” de Fiódor Dostoiévsk



o narrador: 
“Pessoas como o major sem-

pre necessitam de alguém a quem   
oprimir, de proibir o direito alheio, 
em resumo de exorbitar a violência. 
Que lhe importa que sua opressão 
fosse a causa das desordens do pre-
sídio? Tais defensores da lei e da 
ordem, nem podem compreender, 
que a aplicação cega da lei, sem in-
terpretação do seu sentido, leva à 
desordem e nada mais. Flexibidade 
é tida como luxo, complacência in-
cabível, tolerância nociva e a desle-
aldade para com a justiça e, portan-
to, é repelida.”. 

Mas felizmente o sargento au-
toriza a apresentação que constiui 
um mistério para os demais, enclau-
surados em ambiente apertado e 
sufocante, todo estavam satisfeitos, 
cada buscando a melhor forma de 
se acomodar.

“Era uma alegria quase pueril, 
um prazer cândido e singelo im-
perando naquele rostos cheios de 
marcas, cicatrizes, naqueles olhos 
que fora daquele amiente e momen-
to eram sinistros ou tristes, onde a 
maldade há muito reinava. Eles ha-
via retirado o gorro, e de um alado 
a outro do alojamento era o mar de 
cabeças raspadas. Mas, ouça, ruídos 
vindo do palco. A orquestra come-
ça a tocar(...) Todas as melodias 
eram dançantes. Nos trechos mais 
animados os musicos de babalaicas 
batem com os nóes dos dedos no 
bojo do instrumento. A entonação, 
o bom gosto, a execução, o manejo 
dos intrumentos, o caráter da inter-
pretação, tudo era singular (...) Pela 

primeira vez pude perceber toda a 
infinita alegria e audácia das festivas 
e espontâneas canções dançantes 
russas. O pano se abriu finalmente. 
Todos voltaram seus olhos para lá, 
aprumando-se; os que se encontram 
atrás ficaram na ponta dos pés, um 
ou outro tentou ajeitar a madeira 
em que se poiava e caiu, mas nin-
guém tirou os olhos da cena. Fez-se 
um silêncio completo e a peça co-
meçou (...)  Um cutucava o vizinho, 
mostrando-lhe entusiasticamente 
seu agrado, mas continuando a as-
sistir ao espetáculo, sem olhar para 
o outro.No momento de uma cena 
cômica, outro ainda se virava para o 
público, envolvia-o co o olhar como 
se convidando-o a rir com ele, agi-
tava os braços e logo se voltava para 
o palco. Quando a peça acabou a 
legria era contagiante. Não há em 
mim intenção de exagerar. Imagine 
um presídio, grilhões, homens que 
têm diante de si longos e terríveis 
anos de reclusão e uma vida monó-
tina, ond eo tempo é como a chuva 
que cai gota a gota numa paisagem 
que é só outono. De repente esses 
homens aprisionados ganham uma 
hora em que podem se descontrair, 
alegrar, entreter, deixando de lado 
seu pesadelo soturno, para isso ten-
do eles de organizar o “seu” teatro.”

Em Graciliano Ramos , tal mo-
mento,  se faz nos porões imundos 
do navio que o conduziria `a Colô-
nia Penal de Ilha Grande: 

“Tinha-me recolhido ao anoi-
tecer. E olhava lá de cima o balanço 
vagoroso das redes, ouvi o burbu-
rinho d amultidão vaga. Queria se-

gurar-me a casos pessoais, remotos 
e inconsistentes, tolice pensar neles, 
deixavam diante dos olhos a relai-
dade chinfrin: homens exautos, uns 
tentando erguer-se, outros sonolen-
tos e febris. Algumas duzias de cria-
turas vivas agitavam-se, falavam, 
davam-me a impressão de passear 
num cemitério(...) De repente m e 
feriu um som lento e queixoso, seme 
lhante ao um longo gemido. Curvei-
-me, observei os arredores. Estaria 
alguém a morrer, ausência de anor-
malidade (...) o lamento chegou-me 
de novo mais próximo, arrastado e 
nasal. Que seria? A voz dorida saia 
da treva e arrepiava-me a carne(...) 
esboçavam-se pouco a pouco as 
modulações de um canto, na ver-
dade bem estranho. Apurei os olhos 
e ouvidos, percebi lá embaixo Pau-
lo Pinto a inicar um samba. Estava 
de pé e gesticulava, fingindo mover 
um ganzá inexistente, aproxima-se 
devagar, curvava-se, passava sob 
punos as redes. A princípio aquilo 
se engrolava num resmungo confu-
so; prudencia e receio com certeza: 
não fossem passageiros e soldados 
achar que o porão se desarranjava 
e descomedia. As precauções des-
pareceram, anotas eleveram-se, ga-
nharam nitidez. Algumas vozes se 
uniam à do sambista, formava-se 
um coro áspero conjunto e a tor-
rente sonora, transbordava, novos 
afluentes vinham juntar-se ao coro. 
Nada se combinara (...) Corpos a  
levantar-se nas redes, figuras ani-
quiladas a surgir da noite, espectros 
ganhando carne e sangue e pisando 
o solo com firmeza. Tinham esta-

do em perfeita indiferença, numa 
resignação covarde e apática; a dis-
ciplina dos encarcerados, implícita 
e fria, ordenara conversas zumbi-
das, o gesto vago, o passo discreto, 
respeito às autoridades invisíveis. 
Ergui-me, sentei-me na rede. Um 
frêmito nos sacudia, agitavam-se 
todos em torno do grupo, cada vez 
mais numeroso (...) perguntava 
a mim mesmo a consequência da 
rebeldia. Evidentemente aqueles 
homens não pensavam nisso; a mu-
sica os cegava e os enfurecia; com 
certeza haviam esquecido o perigo 
e o lugar onde vivíamos. (...) Súbito 
percebi um movimento deusado do 
exterior (...) A platéia comprimia-se 
nun circulo, entusiasma-se. Aguar-
dei os protestos algum tempo, em 
vão. (...) As vozes se espalhavam e 
cresciam, as mãos se levantavam, os 
dedos se moviam, tinham jeito de 
garras, queriam despedaçar, rasgar, 
quebrar. Em resposta, difundiam-se 
lá em cima sorrisos de aprovação. 
Aquilo era absurdo, incoerente. 
Como vinham pessoas medianas, 
razoáveism tranquilas animar tama-
nho desconchavo? (...) De repente 
soaram palmas(...) No dia seguinte 
deslizaráimos, taciturno s e oblí-
quos, falaríamos baixo; naquela 
noite porém, largávamos a cautela, 
desabáfamos, livres de receio. A arte 
de Paulo Pinto nos dava força às al-
mas tristes, aos corpos fatigados.”

Nas letras que mesclam relato 
e ficção, na prisão e nos destroços 
do porão há um tempo para a re-
belião que estrapola o direito e a lei 
e a subverte. Mas, nas grades e ca-

deados de nossas casas escolas, nos 
circuitos internos dos condomínios, 
em suma, resguardados em nosso 
encarceramento voluntário, e alguns 
diriam necessário,  reina a violência 
muda. Aquela não pode romper o 
silêncio com o coro do samba ou 
os risos do nosso teatro. Por isso, 
talvez, as letras da memória, na me-
mória reconfigurada, desarranjada e 
rearranjada da literatura, possamos 
subverter nosso tempo de exílio e 
solidão. 



AMÓS OZ

“Quanto mais complexas as questões 
da vida vão se tornando, mais as pessoas 
nas ruas desejam respostas simples. Fa-
náticos sempre podem oferecer respostas 
simples. Eles sempre podem te dizer quem 
culpar. Eles sempre podem te dizer quem 
deve ser destruído, para que o mundo seja 
salvo. Diferenças étnicas e raciais, pluralis-
mo, multiculturalismo. Cada uma destas 
questões é complexa. Os fanáticos sempre 
irão te dar um resposta simples. Uma res-
posta que cobre tudo. Isso, no meu ponto 
de vista, é o novo tipo de sedução do diabo. 
Respostas simples, simples, simples, para 
tudo”,



A contemporanei-
dade nos trouxe 
ricas ferramen-
tas para obter 
informações e 

dados precisos e verídicos, aonde 
quer que estivéssemos. No entan-
to, nem sempre a verdade é o que 
chega primeiramente aos olhos que 
fitam as telas de inúmeros aparelhos 
eletrônicos ao redor do globo. Ain-
da assim, a possibilidade de saber 
muito sobre diversos assuntos pode 
nos cegar e trazer a impressão de 
que dominamos em mais áreas do 
conhecimento do que imaginamos, 
uma sensação descoberta como 
biologicamente natural para nossa 
mente.

  O efeito de Dunning-Kru-
ger é descrito como a percepção 
de indivíduos em serem mais ha-
bilidosos ou conhecedores de uma 
determinada área do que realmente 
são, justamente por não possuírem 
noção suficiente do assunto para sa-
ber o quanto falta a ser conhecido. 
Também mostra que verdadeiros 
especialistas em determinado ramo 
reconhecem melhor que ainda pos-
suem o que aprender, mas acabam 
por pensar que as demais pessoas 
sabem tanto sobre suas especialida-
des quanto si mesmos. 

  É importante ressaltar que 
Sócrates, um dos mais conhecidos 

filósofos da História, é conhecido 
por uma de suas frases mais mar-
cantes: “Só sei que nada sei”. De 
modo simplista, explica-se que o 
primeiro passo para sabedoria é 
reconhecer que sempre há coisas a 
aprender e que pessoas sábias são 
capazes de reconhecer  sua própria 
ignorância.

  Foi comprovado cientifica-
mente que todos nós estamos su-
jeitos ao efeito de Dunning-Kruger, 
de um modo ou do outro. Há uma 
periculosidade dupla gerada atra-
vés do descuido de ambos os casos. 
Quando especialistas sempre su-
põem que os demais sabem tanto 
quanto eles, ignorantes presunçosos 
obtêm reafirmação para reprodu-
zir suas ignorâncias, e boas decisões 
orientadas pela verdade passam a 
ser cada vez mais inalcançáveis.

  A falha humana em supe-
restimarmos a nós mesmos pode 
nos custar consequências em gran-
des cenários, como o político, por 
exemplo. Para muitos, foi difícil 
compreender como o perfil do 
atual presidente da República, Jair 
Bolsonaro, com apenas dois pro-
jetos aprovados em trinta anos de 
Câmara dos Deputados, autor de 
declarações abertas de cunhos racis-
ta, misógino, homofóbico, anti-de-
mocrático e anti-constitucional, foi 
eleito com 55,13% dos votos válidos 

LIGIA DE TOLEDO SAICALI

“SABEMOS, QUE NADA SABEMOS”

para o cargo que hoje ocupa.
  De acordo com pesquisa 

divulgada pela Folha de São Pau-
lo, mais de 90% dos eleitores de 
Bolsonaro acreditaram e compar-
tilharam fake news na época de 
eleições em 2018 e 84% acredita-
ram na existência de um “kit gay” 
nas escolas públicas. O eleitorado 
de Bolsonaro pode ser apresentado 
como um grupo de indivíduos que 
creem veemente estarem fazendo o 
melhor pelo país por não consegui-
rem reconhecer (apesar de alguns 
conseguirem) o absurdo, tolice e, 
muitas vezes, crueldade em suas 
convicções, mesmo que possuindo 
bases tão frágeis.

  De acordo com o Google, a 
busca mais associada ao efeito de 
Dunning-Kreger é pelo presiden-
te dos Estados Unidos, Donald 
Trump, o qual se tornou exemplo 
de milhares de artigos que buscam 
explicar o fenômeno citado. Um 
dos próprios psicólogos estudiosos 
do efeito, Dunning revelou que o 
pensamento coletivo estaduniden-
se de que Trump não teria grandes 
chances de vencer as eleições de 
2016 é apenas mais uma prova de 
que pessoas podem também subes-
timar excessivamente as demais por 
confiarem muito em sua intuição e 
julgamento próprio, mesmo deven-
do reavaliá-los (quadro não muito 

diferente das eleições brasileiras de 
2018). 

  Pessoas propensas a eleger 
candidatos como o atual presidente 
brasileiro sempre creem estar mais 
próximas dos fatos do que o jorna-
lista que vira a madrugada apuran-
do e buscando respostas por fontes 
seguras. Não é mera coincidência 
uma semelhança particular gritante 
compartilhada tanto por Bolsonaro 
quanto por Trump: o asco pela im-
prensa e pelo jornalismo feito com 
seriedade. Ambos construídos em 
falácias por meios de comunicação 
de massa acessíveis (como o infa-
me Whatsapp), os dois chefes de 
Estado reconhecem que apesar de 
muito persuasivas e sedutoras, suas 
máscaras como figuras públicas e o 
que representam são muito sensí-
veis a qualquer questionamento e 
tentativa de desconstrução.

  A verdade sofre tentativas de 
ser divulgada a todos em sua ma-
neira mais pura por diversos meios 
de comunicação, mas com a falta de 
apuração e filtro corretos (sem che-
gar à censura, é claro), acaba sendo 
perdida em meio ao mar de igno-
rância não identificado por nós. A 
pressa em querer saber tanto sobre 
inúmeras coisas apenas para que 
possamos provar a nós mesmos e 
aos demais de nossas capacidades 
acabou inibindo nossa habilidade 

de simplesmente questionar ou sus-
peitar de algo antes de tomar como 
verdade absoluta (a este ponto, da-
mos nossos cumprimentos ao tam-
bém grande filósofo Descartes). 

  “Será que esta fonte é confiá-
vel? ”; “Será que eu deveria buscar 
um outro ponto de vista em outro 
jornal ou programa de televisão? ”, 
“Quais consequências podem vir ao 
eleger esse candidato à Presidência? 
”. Perguntas simples, mas que com 
certeza possuem enorme relevân-
cia e poder transformador diante de 
tanto senso comum isento de senso 
crítico. Não são mais apenas nossas 
habilidades culinárias, artísticas e 
de condução no trânsito que estão 
sofrendo autoavaliação de modo 
equivocado, mas nossa capacidade 
de manter um sistema democráti-
co e constitucional e de escolher as 
pessoas certas para cuidar e auxiliar 
na manutenção desse sistema.  

  Mais do que nunca, preci-
samos da humildade presente na 
filosofia de Sócrates para perceber 
que nada sabemos, ou se sabemos, 
é muito menos do que imaginamos. 
Afinal, a maioria das pessoas sem-
pre estiveram muito mais preocupa-
das em parecerem certas do que, de 
fato, estarem certas. Um país não é 
capaz de se livrar do caos com 200 
milhões de cidadãos se comportan-
do como sofistas.



Gostaria de co-
meçar este re-
latório, Senhor 
O r i e n t a d o r, 
com meu pedi-

do de desculpas. Em primeiro mo-
mento, devo desculpar-me por fugir 
da estrutura exigida pelos formu-
lários acadêmicos de um relatório 
que, obrigatoriamente, transformei 
em relato. Devo dizer que um relato 
necessário, pois, se agora transpi-
ro deliberadamente é porque não 
tenho ninguém à minha espera 
em casa ou disponível nas minhas 
poucas redes sociais, que banalmen-
te se tornaram o local ideal para este 
tipo de estória, logo, este relatório é 
minha única esperança que alguém, 
além de mim, tome total consciên-
cia do ocorrido.

LUCAS MACIEL HONOR

RELATÓRIO DE  ESTÁGIO

Peço desculpas, ademais, pela 
falta de profissionalismo que trans-
passei para meus alunos em sala de 
aula. Crianças, ainda em formação 
do fundamental, obrigadas pelo 
destino a presenciar um covarde, 
como eu, falhar ao dar, pela primei-
ra vez, uma aula que repetidas vezes 
ensaiou para seus colegas na uni-
versidade. Sinto dizer, mas não fui 
tão bem capacitado quanto pensei e, 
tendo visto o que vi, questiono-me 
sobre a real parcela de culpa atribu-
ída à minha competência profissio-
nal, pois o curso não me preparou 
para esse tipo de situação. Natural-
mente, tendo esclarecido minhas 
justificativas e minhas desculpas, 
agora menos hesitante, sigo nes-
te relatório - relato - o acontecido 
da manhã desta terça-feira no Co-
légio estadual da Bezerra, no qual 
fui instruído a dar minha primeira 
aula sem supervisão. Disseram que 
eu estava pronto, ingênuo, acreditei, 

sem imaginar o que me aguardava.

Senhor Orientador, pois bem. 
Presenciei, até o limite em que meus 
olhos aguentaram, uma aluna de-
vorar-se tranquilamente até que lhe 
restasse apenas o par de lábios e os 
dentes vibrantes em cima de sua 
carteira. Explico, e peço para que 
não me consideres louco, pois, no 
momento em que escrevo este do-
cumento, tenho absoluta certeza de 
que meus olhos viram exatamente 
o que venho a relatar. Quando che-
guei em sala, tudo estava fora dos 
conformes, como já esperado. Os 
alunos conversando fora de seus 
assentos, espalhados pela sala que 
estava por demais desarrumada; 
papéis jogados no chão, mochilas 
amontoadas, carteiras danificadas e 
a ameaça constante dos cortes pelo 
Estado, que tem feito mais do que 
as próprias tesouras em classe - afi-
nal, não as usamos mais. Ao entrar, 
tentei aplicar o que me fora ensina-

do, principalmente por ti, Senhor 
Orientador, no que diz respeito a 
impor minha presença, transpa-
recendo a mais forçada confiança, 
sem deixar o carisma de lado. Andei 
até a frente da sala sentindo os olhos 
famintos e as risadas satisfeitas, com 
os músculos rígidos a ponto de tro-
peçar em meus próprios pés e assim 
cair com meu respeito ao chão junto 
à minha cara e aos papéis que trazia 
na pasta. Entretanto, mantive-me 
convicto, mesmo que para ser des-
truído em momentos depois pelo 
perturbador ocorrido.

Chamei a atenção da classe 
batendo devagar o apagador na es-
crivaninha e pedi para que todos 
se sentassem, assim também o fiz, 
retirando o mapa de classe e come-
çando a aula dando “Bom dia”, tor-
cendo para que me obedecessem e 
não fizessem caso ou rebeldia. Julgo 
desnecessário listar os nomes dos 
presentes, pois não só os conhece 



bem, Senhor Orientador, como 
também perceberá que a presença 
desses alunos será como qualquer 
coisa durante o acontecimento, visto 
que sequer pareceram importar-se 
com a atitude da colega de classe, o 
que me esvazia por um instante ao 
tentar adjetivar essa experiência que 
tão necessário registro.

Logo após tais formalidades, 
anotei no quadro os tópicos que 
seriam abordados em sala de aula 
e sentei-me novamente anuncian-
do a chamada. Quando passei o 
olhar para classe de pouco mais de 
40 alunos que agora me encaravam 
esperando a frequência, avistei-a ao 
centro da sala. Sim, ela. A garota en-
tão começou a lamber seus dedos. 
Peço que o Senhor Orientador não 
pense em erotismos que extrapolam 
minha moral como homem, pois 
nada havia de sensual nos gestos 
da garota que mais e mais lambia 
os dedos todos da mão. Pensei por 

um momento que a aluna acabara 
de terminar de comer algo que lhe 
sujou os dedos e agora deliciava-se 
com os farelos ainda impregnados 
na mão.

Tal foi meu espanto quando de 
repente, Senhor Orientador, a garo-
ta encheu sua a boca com dois de-
dos e arrancou-os com uma dentada 
firme e precisa. Sim. Bastou apenas 
uma dentada. Lembro-me agora de 
ler em algum site da internet, com 
toda segurança que esta nos propor-
ciona, que a força necessária para 
arrancarmos um de nossos dedos da 
palma é a mesma força que usamos 
para quebrarmos cenouras. Senhor 
Orientador, não sei quantas cenou-
ras a aluna havia mutilado até então 
para possuir tamanha precisão com 
os dentes na hora de arrancar seus 
dois dedos. Muito menos a frieza de 
espírito para suceder a arrancar-lhes 
um por um, em fileira. Enchendo 

sua boca que mastigava incessante 
e despreocupada.

Entrei em estado de choque. 
Naquele momento, não me viera 
à cabeça os absurdos de alguém 
superar a dor agonizante de uma 
mutilação ou a minha indelicadeza 
como profissional em formação de 
não agir diante o acontecido. Fiquei 
completamente inerte, não conse-
guia sequer pronunciar uma inter-
jeição para que a garota parasse com 
tal absurdo ou mandar alguém cha-
mar a enfermaria do Colégio. Nem 
um aluno, Senhor Orientador, nem 
sequer um outro aluno, dentre os 
mais de 40 presentes manifestaram 
qualquer reação, alguns me olha-
vam entediados à espera de serem 
chamados pela frequência, outros 
continuavam a conversar baixinho 
ou por bilhetes. Ali eu estava senta-
do a olhar a aluna, sentado ali fiquei. 
A garota já enfiava o pulso goela a 
baixo quando meu corpo privou-me 

da visão ao me esconder instintiva-
mente embaixo da mesa. Eu sentia 
o tremor da cabeça aos pés. Ouvia 
os estalados dos ossos quebrados e 
da pele sendo rasgada cada vez mais 
intensamente, o som de enxague do 
sangue jorrando e se derramando 
em volta da carteira. Eu não con-
seguia fazer nenhum movimento 
até que do silêncio súbito a voz de 
um aluno emergiu perguntando-me 
sobre a frequência. Havia pressa em 
sua voz, nada mais.

Senhor professor, orientador 
de meu projeto pedagógico, faço 
agora deste relato uma pergunta: 
seria possível que nem um outro 
aluno teria presenciado ali, naquele 
instante, uma aluna, uma colega de 
classe devorar pouco a pouco seus 
braços? Ignorada, a ponto da lista de 
frequência fazer-se mais importante 
que o questionamento do bem-es-
tar da garota? Foi então que me le-
vantei devagar, esquecendo-me do 

constrangimento de ter-me acovar-
dado atrás da escrivaninha, sendo 
vencido pela curiosidade. Que fim 
teria tido a garota? A ausência de 
gritos ou cheiro forte de sangue. O 
que teria acontecido? Senhor, na-
quele instante, procurei a presença 
da discente e nada encontrei além 
de um par de lábios e seus dentes 
vibrantes em cima da carteira a tre-
mer. O enjoo surgiu, rapidamente 
depositei o vômito na lixeira ao lado 
da escrivaninha. Ainda não havia 
comido além do café da manhã, 
então, não demorei a me recompor 
quando novamente fui cobrado pela 
frequência. Não bastasse o ocorrido 
antropofágico, mas também o meu 
vômito e o meu bem-estar foram 
ignorados. Encarei a turma por um 
instante, notei pela visão periférica 
que a boca permanecia fixa na car-
teira ao centro, intacta e imponente 
em meio a tantos alunos fardados. 
Questionei a existência dos fatos, 
perguntei se aquilo era possível e 

se havia, de fato, um Deus.

Por vencido, faço deste relato 
também uma despedida, Senhor 
Orientador, pois dado os aconteci-
mentos, naquele momento percebi 
todo meu despreparo e toda minha 
falta de profissionalismo, o que me 
ocorrera que a desistência da prática 
da licenciatura e da docência, para 
mim, era o melhor a se fazer. Aqui 
volto a me desculpar, ainda tenho a 
pretensão de me graduar, mas reti-
fico que jamais pisarei em outra sala 
de aula como professor, pois aceitei 
todo o surrealismo da experiência e 
o reflexo desta em minha decisão de 
abandono, quando, ainda em sala, 
ao recompor-me na cadeira e ao 
chamar o nome da primeira aluna 
da lista, a boca, lá de cima da sua 
carteira respondeu, naturalmente: 
“Presente

- L.M.H



CARTEIRA DE IDENTIDADE
Mahmoud Darwish

Registra-me!
Sou árabe
número de minha identidade é cinqüenta mil
tenho oito filhos
e o nono… virá logo depois do verão!
Vais te irritar por acaso?
Registra-me!
Sou árabe
trabalho com meus companheiros de luta
em uma pedreira
tenho oito filhos
arranco pedras
o pão, as roupas, os cadernos
e não venho mendigar em tua porta
e não me dobro
diante das lajes de teu umbral
vais te irritar por acaso?

Registra-me!
Sou árabe
meu nome é muito comum
e sou paciente
em um país que ferve de cólera
minhas raízes…
fixadas antes do nascimento dos tempos
antes da eclosão dos séculos
antes dos ciprestes e oliveiras
antes do crescimento vegetal
meu pai… da família do arado
e não dos senhores do Nujub
e meu avô era camponês
sem árvore genealógica
minha casa
uma cabana de guarda
de canas e ramagens
satisfeito com minha condição
meu nome é muito comum

POETA PALESTINO 
MAHMOUD DARWISH



Vi um inseto. 
Não era Gregor 
Samsa. Era um 
qualquer nas 
calçadas, nas 

praças, nas ruas, nos trens, nos ôni-
bus, nos lixões, nos etc., etc., etc.... 
Era também um qualquer semcal-
çadas e sem-praças, porque sempre 
enxotado de se encoste.

Quando Gregor Samsa acor-
dou inseto, entre o susto e a impres-
são de ainda não haver acordado, o 
trabalho foi a sua primeira preocu-
pação. Não o trabalho que realizasse 
por si, para si e por prazer, sim o 
trabalho alienado; o trabalho apro-
priado e aproveitado pelo patrão. É 
certo que, com o salário desse tra-
balho, Gregor Samsa conseguira dar 
algum conforto à família, o pai, a 
mãe e a irmã mais nova; acreditava 
que, com o salário desse trabalho 
que não era dele, aos poucos, quita-
ria a dívida contraída pelo pai junto 
ao patrão... nos cálculos dele, levaria 
uns cinco anos.

Estranhado, interrompi a leitu-
ra para olhar fora do livro (A meta-
morfose – Franz Kafka).

Vi outros insetos... melhor, vi 
outros que ainda não acordaram 

insetos, mas, absurdamente, acor-
davam com a mesma preocupação 
de Gregor Samsa, o trabalho. Não 
acordavam insetos, contudo, tam-
bém não acordavam pessoas. 
Com mais vagar ou com 
mais pressa, temendo algum 
possível atraso na chegada ao 
trabalho, esses que ainda não 
acordavam insetos e nem pes-
soas, não eram seus, eram dos 
seus trabalhos. E os seus tra-
balhos não eram seus, eram dos 
seus patrões. Deles, somente a força 
de trabalho,muscular ou intelectu-
al, ou o que restava dela; sequer o 
salário era propriamente deles; era 
dos aluguéis, era dos alimentos, era 
das pensões, era dos bancos... não 
era deles!

Acor-
dado inseto, inevitavelmente, Gre-
gor Samsa não apenas se atrasou, 
mas faltou ao trabalho... e conti-
nuaria a faltar nos dias seguintes... 
e perderia o trabalho que não era 
dele. O pai, a mãe e a irmã se preo-
cuparam. Queriam saber da saúde 
dele, no entanto, não

por ele, sim, pelo trabalho cuja 
hora estava atrasada, cuja manhã já 
se mostrava perdida...

Bateram-lhe na porta do quar-
to. Alertado quanto ao atraso ao 

trabalho, Gregor 

CEZARIO CORREA FILHO

Advogado e professor de direito cons-
tituicional e das minorias

 (inspirado em Kafka, A metamorfose)

VI UM INSETOVI UM INSETO

Samsa,
com voz de inseto, disfarça-a 

o quanto pode e responde que logo 
irá. Porém, não irá!

Agora consciente de haver 
acordado inseto, Gregor Samsa 
aceita para si mesmo a

impossibilidade de tomar o 
trem e de ir ao trabalho; ele não 
irá trabalhar. Todavia, o trabalho, 
que não o deixará, virá até ele e, 
de algum modo, continuará com 
ele. Um gerente, ainda de manhã, 
visita-o; não por ele, pelo trabalho. 
Quer saber da saúde dele, não para 
ele, para o trabalho. Certa tensão e 

um diálogo irresoluto. Aber-
ta a porta do quarto, 

todos, todos, pai, 
mãe, irmã e 

o trabalho, 
digo, o ge-

r e n - te veem o 
inseto, não veem Gregor 

Samsa. Sem que se 
saiba ao certo com 

qual dos senti-
mentos, se as-
sustado ou se 
enojado, foge 

o gerente, que 
não visitava 

Gregor, que visitava o trabalhador 
Gregor agora acordado inseto; no 
primeiro instante, a família se mos-
tra indecisa sobre o que vê, se vê o 
filho-trabalhador Gregor acordado 
inseto ou se vê o trabalhador-filho 
Gregor acordado inseto.

Mais uma vez desviei os olhos, 
o olhar, e olhei fora do livro, e vi 
tantos, tantos muitos mesmo!, ain-
da não acordados insetos, mas tam-
bém não acordados pessoas, senão 
trabalhadores, com e sem trabalho, 
porém sempre trabalhadores. Olhei 
fora do livro, e vi acordados adoen-
tados de todos os tipos de adoeci-
mento e acordados alcóolatras por-
que não tinham mais um trabalho 
que não era deles.

Gregor Samsa, depois de acor-
dado inseto, não saiu mais de casa; 
ficou em casa, com infortúnios para 
si e para o pai, para a mãe, para a 
irmã e para mais alguns que habi-
taram e passaram por aquela mora-
da. Por necessidade não unicamente 
deles, o pai, a mãe e a irmã, de al-
gum modo, começaram a trabalhar. 
A mãe trabalhava em casa, não para 
si, o pai e a irmã trabalhavam fora 
de casa. Gregor continuou inseto, 
passou os dias inseto e morreu inse-

to. No dia da morte de Gregor, nem 
o pai e nem a irmã foram trabalhar, 
e nem a mãe trabalhou em casa. 
Nesse dia, o da morte de Gregor, 
de algum modo, sentindo-se dife-
rentes, com a sugestão da irmã, o 
pai, a mãe e a irmã de Gregor fo-
ram passear. E resolveram mudar 
de morada.

Era tarde da noite, terminei o 
livro. Mas antes de fechá-lo, nova-
mente olhei fora dele, olhei ao re-
dor; vi um espelho que refletia um 
ser meio inseto e meio pessoa, um 
ser que, na manhã seguinte, tinha 
de acordar cedo para trabalhar, con-
tudo, e era o lado que o pessoaliza-
va, ele sabia que aquele trabalho da 
manhã seguinte não era dele.

Fortaleza, de 03 para 04 de ju-
nho de 2020

Cezário



A Uninove chegou aos 
trending topics do 
Twitter nesta segun-
da-feira (22), por sua 
atitude descabida em 

demitir mais de 300 professores através 
de um pop-up, 10 minutos antes de co-
meçarem as aulas. De imediato, a Univer-
sidade substituiu as aulas por palestras 
genéricas e sem interação com os estu-
dantes. Os professores foram dispensa-
dos: “sem obrigatoriedade de digitar as 
notas e de cumprir aviso prévio”. Numa 
aparente normalidade.

 Essa demissão em massa expõe 
mais um assédio moral aos profissio-
nais da educação, que antes acontecia 
de forma silenciosa, através de reclama-
ções de alunos, competições entre co-
legas de profissão, avaliações métricas 
de desempenhos burocráticos e acha-
tamentos de salários com redução do 
valor de hora-aula. Enfim, são práticas 
de vigilâncias e controle que contri-
buem para a precarização das condições 
de trabalho na docência universitária.  
O assédio moral traz consequências de-
sastrosas para os docentes, comprome-
tendo o resultado do ensino, a aprendiza-
gem dos estudantes, mas tranquilizando 
a gerência da educação como negócio.

  
          O assédio moral se pauta por com-
portamentos agressivos que desqualifi-
cam, desmoralizam e desestruturam o 
emocional dos profissionais da educação, 
transformando o ambiente de trabalho 
em uma carnificina de lucro hostil e inti-
midadora; pivôs de transtornos e traumas 
na saúde dos profissionais da educação, 
resultando em baixa qualidade de vida, 
autoestima deteriorada, comprometendo 
sua carreira profissional; além de estresse 
e depressão. Para combater esse mal do 
assédio moral devemos denunciar, resis-
tir, organizar, visibilizar, buscar apoio e 
lutar. Assédio moral é ilegal e criminoso. 
        

 Vivemos um momento crítico em 
que a educação se reinventa, em senti-
mento e afeto virtual pedagógico, para 
fazer das tripas, coração; na luta de não 
ser mais um ano perdido meio a tantos 
retrocessos. Dessa forma, os professores 
tiveram que se reinventar para superar as 
dificuldades das salas virtuais, obtiveram 
o sumo da educação com a presença re-
mota, da tecnologia aliada ao professor 
– e não, o contrário – garantindo uma 
educação horizontal, afetiva e responsá-
vel; pois o desempenho dos professores 
e a colaboração dos alunos foram de-
cisivos para a criação desse novo pacto 

educacional capaz de almejar a qualida-
de acadêmica e simultaneamente soli-
darizar-se aos estudantes na superação 
de seus medos, ansiedades, frustações 
e inseguranças diante desse pandemô-
nio político, econômico e pandêmico. 
         

A demissão desses 300 professores re-
flete-se pelo bem-estar de todos envolvi-
dos com a educação, amedrontando e des-
motivando os demais docentes, que serão 
pressionados a viverem com ainda mais 
insegurança diante os acontecimentos 
mortuários-quebradiços da pandemia-
-Covid-19. São mais de 50 mil mortos. De 
morte morrida e matada pelo desacato de 
um país que ainda se encontra, pela am-
biguidade da morte, sem os seus respec-
tivos ministros da Educação e da Saúde.  
               

Uma certa sensação de ladeira abaixo!  
          

Caímos cada vez mais e mais diante 
desse pandemônio. Precisamos reverter 
imediatamente as demissões dos mais 
de 300 professores, ao ditado que deve 
ser prático, para que todos entendam: 
“Ninguém solta a mão de ninguém”.  

Manifesto de solidariedade aos pro-
fessores demitidos desrespeitosamente 
pela Uninove.

NINGUÉM SOLTA A MÃO DE NINGUÉM
CRISE DA EDUCAÇÃO!
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