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

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

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

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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 A REVOLUÇÃO GREGORIANAA REVOLUÇÃO GREGORIANA
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO



A primeira e tam-
bém principal 
revolução foi 
uma revolução 
essencialmente 

jurídica, jurídica e teológica, teoló-
gico-política, impulsionada pela 
união da tradição filosófica especu-
lativa grega com aquela pragmática 
romana sob os auspícios da espiri-
tualidade judaico-cristã. As revolu-
ções modernas só serão possíveis 
por antes ter havido esta primeira, 
cuja realização exitosa demonstra 
haver a possibilidade mesma de se 
realizar velozmente transformação 
tão profunda e universal como pro-
põem as revoluções, como também 
é a própria ideia de modernidade 
que será gestada nesta primeira 
revolução, ao provocar esta altera-
ção tão inédita, inaudita, quanto 
radical, na forma mesmo como se 
percebe a relação mais fundamental 
dentre todas, que é a nossa relação 
com o tempo. Esta revolução a que 
aqui referimos é mais conhecida 
como Reforma Gregoriana, devida 
ao Papa Gregório VII, e o seu “ates-
tado de nascimento” é o Dictatus 
Papae, isto é, o texto ditado pelo 
Papa, o Manifesto Papal que o então 
Santo Padre tornou público ao envi-
á-lo por meio de carta em dezembro 
de 1075 ao Imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico 
naquela ocasião, Henrique IV, exi-
gindo a sua subordinação e a de 
todos os bispos imperiais, logo, de 
todo o prelado, ao bispo de Roma, 
ou seja, ele, o Papa, num gesto que 
se nos afigura como um forte can-
didato a ser considerado o de maior 
audácia já praticado por um ator 
político em toda a história, conside-
rando o poderio material de que 
dispunha o Imperador, comparado 
com aquele meramente espiritual, 
moral, que detinha o Papa. Aqui é 
preciso lembrar que toda a estrutura 
de poder espalhada pelos vastos 
domínios do Império era adminis-
trada pela jurisdição episcopal, 
donde ser crucial para o exercício 
do poder de império decidir quem 
seria investido como bispo. De fato, 
com tal determinação, o Papa estava 
destituindo o Imperador de seu 
poder temporal, a pretexto de uma 
reivindicação de garantia de um 
poder espiritual que seria prerroga-
tiva papal. A resposta do Imperador 
então não poderia ser outra que não 
o “descende, descende”, expressão 
que consta do final de sua carta, exi-
gindo que o Papa descesse de sua 
cadeira, “para ser amaldiçoado por 
todas as eras”. A reação dos bispos 
não foi diferente, pois em carta vão 
concluir dizendo: “como o senhor 

publicamente proclamou, (que) 
nenhum de nós será mais um bispo,  
da mesma forma de agora em diante 
o senhor não será mais o papa para 
nós”. Gregório então, para começar,  
excomunga e depõe Henrique, reti-
rando a autoridade com a qual ele 
se impunha sobre os barões germâ-
nicos que estavam dispostos a se 
rebelar contra ele. Estava instaurada 
a Querela das Investiduras. Dois 
anos depois, Henrique teria que 
percorrer o célebre Caminho a 
Canossa, para pedir o perdão do 
Papa, já previamente acordado pela 
intermediação de Matilde de 
Canossa e de Hugo, então Abade de 
Cluny, mas dado só após uma 
espera de três dias do Imperador, na 
neve, de joelhos. E a presença do 
Abade de Cluny no episódio não é 
causal, pois  representava o pioneiro 
sistema de mosteiros cluniacenses, 
que se espalhou pela cristandade 
ocidental ao longo do século X e 
início do XI, com o apoio dos impe-
radores e barões locais, para pacifi-
car as relações sociais fora dos 
feudos, viabilizando assim o desen-
volvimento das cidades, ao estabe-
lecer um regime semelhante àquele 
prevalecente no Império Romano 
do Oriente, depois denunciado 
como ‘cesaropapismo’. Cluny foi a 
primeira corporação translocal, 
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oferecendo um modelo de governo 
hierárquico que seria adotado pela 
Igreja Apostólica Romana para se 
tornar literalmente Católica, univer-
sal, modelo este que depois será 
adotado pelas forças que formarão 
os estados nacionais, mas só depois 
de afirmado e aperfeiçoado graças 
à revolução gregoriana. Este aper-
feiçoamento decorre da determina-
ção, contida em uma das  27 
proposições de que consistia a refe-
rida  Bula ou Manifesto Papal de 
1075, a de número 7, segundo a qual 
somente ao papa “era dado elaborar 
novas leis de acordo com as neces-
sidades dos tempos”. Os tempos 
então, sendo novos, exigiriam novas 
normas, e esta concepção de reno-
vação dos tempos é em si a grande 
novidade, a saber, uma concepção 
de história que não a tem como um 
caminho descendente de perdição 
e miséria até o momento insupor-
tável em que viria o juízo final sal-
vador, mas sim como uma via 
ascendente de progresso em direção 
ao salvador que se encontra no alto, 
não embaixo, nos infernos, como 
tão bem representa o esforço de se 
construir as catedrais góticas, com 
sua estrutura de torres que se ele-
vam e são projetadas para serem 
edificadas ao longo de gerações, 
oferecendo-lhes abrigo, consolo e 

proteção, fora dos muros feudais, 
nas grandes cidades que em torno 
delas se desenvolverão. E as novas 
leis serão então feitas por uma auto-
ridade legiferante, por meio de sua 
vontade, que é a do representante, 
o vicarius, o Vigário de Deus, o qual 
com Gregório deixa de ser o Impe-
rador, como até se entendia, e passa 
a ser o Papa. Vai então se iniciar a 
elaboração de um direito novo, o 
Direito Canônico, com normas que 
serão inseridas e acomodadas com 
aquelas já antigas, costumeiras, que 
em caso de conflito, no entanto, irão 
ceder frente às mais recentes, por 
elaboradas pautando-se na busca 
pela verdade, num gesto que é 
muito típico de toda revolução, pois 
como o seu nome mesmo indica, 
pela descendência da astronomia, é 
um movimento de retorno do que 
antes já se passou, mais antiga-
mente: a concepção teológica que se 
vai então defender para fundamen-
tar as concepções novas será então 
tida como melhor por mais próxima 
daquelas dos primeiros tempos, 
agora repristinadas, a exemplo do 
entendimento de um apologeta 
como Tertuliano, advogado, defen-
sor da fé cristã perante o Direito 
romano, quando não considerava o 
cristianismo uma religião lícita, 
propugnando que Cristo teria dito 

ser a verdade, não o costume. O 
Direito romano será recuperado de 
onde fora desenvolvido e preser-
vado, no Império Romano do 
Oriente, no Corpus Juris Civilis, que 
passa a ser estudado como se lá esti-
vesse contida a ratio scripta, a pró-
pria razão escrita, assim como na 
Bíblia estavam as escrituras sagra-
das: é o renascimento que já se ini-
cia, em pleno começo do século XII, 
na primeira Faculdade laica, a de 
Direito, em Bolonha, com Irnério à 
frente, iniciando a chamada Escola 
dos Glosadores, os comentadores 
do corpo legislativo romano, de 
onde extraiam respostas a serem 
dadas aos problemas novos que sur-
giam em uma sociedade em franco 
desenvolvimento econômico, graças 
à urbanização crescente - nem que 
para isso fossem necessárias as cha-
madas ‘interpolações’, isto é, inser-
ção de textos novos entre os antigos, 
que até hoje tanta dificuldade tra-
zem para quem se dedica a estabe-
lecer o que de fato é originalmente 
antigo. E não por acaso é também 
em Bolonha que por volta de 1140 
é realizado um dos maiores feitos 
intelectuais de que se tem notícia, a 
obra do monge Graciano, Concor-
dantia Discordantia Canorum, 
“Concordância de Cânones Discor-
dantes”, coletando, analisando e 

compatibilizando aproximadamente 
3.800 textos canônicos, acumulados 
desde os primeiros tempos da 
Igreja. Para isso, emprega o método 
das distinctiones ou divisões, já pre-
nunciando o formalismo que será 
tão característico do modo 
moderno, científico, de pensar, ana-
liticamente, o qual, no entanto, será 
melhor desenvolvido no âmbito de 
outras discussões, ou querelas, 
como então se denominavam, seja 
no âmbito metafísico-teológico, 
como é o caso da Querela dos Uni-
versais, em que se destaca como 
revolucionária a solução da distin-
ção formal dada por John Duns Scot 
(ou Scotus), seja naquela mais teo-
lógico-(jurídico)-política, da cha-
mada “Querela da Pobreza 
Franciscana”, que será exemplar-
mente enfrentada por um confrade 
posterior de Scot, Guilherme de (ou 
William of)  Ockham (ou Occam). 
Mas esses são assuntos a serem tra-
tados em outro momento, em sepa-
rado. Por ora finalizaria lembrando, 
com Foucault, quando em suas céle-
bres palestras na PUC-Rio, “A Ver-
dade e as Formas Jurídicas”, aponta 
a origem da ciência moderna - e, 
logo, do que é central na moderni-
dade - no processo inquisitivo 
medieval, regulado pelo direito 
canônico, no âmbito da Igreja 

medieval, e dela transposto para os 
Estados Modernos, com suas dispo-
sições probatórias determinando e 
conduzindo uma investigação de 
fatos que comprovassem o que ver-
dadeiramente ocorreu. E isso em 
substituição ao que antes da Revo-
lução Gregoriana era praticado, 
com a benção de autoridades ecle-
siásticas, por aquelas temporais, 
como sendo “Ordálias”, palavra 
derivada daquela germânica para os 
chamados “julgamentos de Deus” 
(Gottesurteile), que não passavam 
de formas supersticiosas de se deci-
dir sobre a culpa ou responsabili-
dade de quem fosse acusado da 
prática de um ilícito, submetidos a 
provas de fogo ou de afogamento 
para ser inocentado caso escapasse 
com vida. Para um aprofundamento 
do quanto aqui tratamos, a obra de 
referência seria aquela de Harold J. 
Berman, “Direito e Revolução. A 
formação da Tradição Jurídica 
Ocidental”.



Resumo: Buscamos neste 
artigo compreender a visão wagne-
riana no que tange o entendimento 
do “povo”, fundamental para a efe-
tivação da sua revolução artística. 
Dentro disto, a partir de nossa aná-
lise, entendemos que este fator tem 
ação em conjunto ao conservado-
rismo, questão presente na argu-
mentação exposta por Wagner em 
suas obras A arte e a Revolução e A 
obra de arte do futuro.

Palavras-chave: Richard Wag-
ner; música; conservadorismo, 
povo.

Conservatism in Richard 
Wagner: the construction of a pas-
sive people

Abstract: We seek in this 
article to understand the wagne-
rian vision regarding the unders-
tanding of the “people”, which is 
fundamental for the realization of 
their artistic revolution. Within this, 
from our analysis, we understand 
that this factor acts together with 
conservatism, an issue present in 
the arguments exposed by Wagner 
in his works Art and the Revolution 
and The Artwork of the future.

Keywords: Richard Wagner; 
music; conservatism; people.

 

RAFAEL BRONHARON CLEMENTE1 

As complexidades de Wagner

Temos em mãos 
uma figura de 
grande comple-
xidade, tanto 
musicalmente 

quanto politicamente. Esse fator 
ocorre pela sua potência: Wagner 
foi estrutural para a criação artís-
tica de seu tempo. Revolucionou a 
nossa concepção de ópera; transfor-
mou por completo o sistema tonal 
e deixou obras-primas que até hoje 
são referenciadas2 ; criou uma esté-
tica que “incorporava a tradição de 
Beethoven e Goethe e a transcende 
numa nova síntese universal”3,mas 
estes fatores não anulam seus posi-
cionamentos políticos. As ques-
tões político-econômico-sociais 
da Alemanha do século XIX, em 
conjunto às especificidades artísti-
cas e filosóficas deste período, nos 
levam a enxergar nele um esclare-
cido “germânico”4, um esclarecido 
produto de seu tempo, regado das 

contradições e complexidades que 
abrange. Wagner, como um pro-
duto de seu tempo, é um romântico. 
Segundo Lisardo, sua autonomia 
estética poderia ser compreendida 
até mesmo como catalisador do 
movimento romântico da primeira 
metade do século XIX5. O enten-
dimento da música instrumental 
enquanto inteligível é uma questão 
presente em seus tratados artísticos; 
ou seja, Wagner entende a criação 
musical como um “produto do 
gênio artístico em um processo de 
ascensão ao sublime”6 , e é interes-
sante destacar que esse processo 
de ascensão ocorre em conjunto à 
uma das questões básicas que nos 
vem à cabeça quando tratamos do 
século XIX: o discurso naciona-
lista. O projeto artístico de Wag-
ner projeta-se enquanto fator que 
“excita” o espírito alemão, uma vez 
que reconhece neste certa superio-
ridade cultural. Para este processo 
o que há é a exaltação da cultura 
alemã com ar de orgulho: exalta-se 

Goethe, Schiller e Beethoven como 
os pilares do espírito alemão, pro-
duto da Alemanha do século XIX, 
como coloca Lisardo7 . Entretanto, 
é interessante observar os meios 
utilizados pelo autor para a cons-
trução do valor nacional. A leitura 
de A obra de arte do futuro e A arte 
e a revolução, nos permite compre-
ender que o caminho traçado por 
Wagner para justificar a potência 
alemã, se dá pela valorização da arte 
produzida pela Grécia Clássica, por 
mais contraditório que isso pareça. 
Natália Pereira nos ajuda a compre-
ender esta questão:

Wagner admirava de 
tal forma a cultura grega que 
seguia seus mais profundos 
ensinamentos. (...) Na procura 
pela base da riqueza cultura 
da Grécia, Wagner deparou-se 
com os mitos gregos, os quais 
refletiam a cultura do povo e 
exaltavam-na. Em contato com 
a leitura dos antigos, o compo-
sitor observava a força que o 

O CONSERVADORISMO EM 
RICHARD WAGNER: A CONSTRUÇÃO 

DE UM POVO PASSIVO



mito exerceu no seu tempo e o 
poder magico dele de auxiliar 
a criação artística da música. 
Dessa forma, Wagner fez com 
que suas composições seguis-
sem o mesmo exemplo de 
exaltação cultural e o modo 
mais completo de resgatá-la 
seria reviver os mitos germâ-
nicos até então esquecidos 
(PEREIRA, 2015, p.14).

Ou seja, a arte grega seria uti-
lizada pelo autor como um exemplo 
a ser aplicado pelo espírito alemão 
frente às suas próprias produções 
passadas: os mitos germânicos, 
sendo o espírito grego a origem 
de todo o desenvolvimento artís-
tico, como expõe em sua A arte e 
a revolução 8. Talvez, aquilo que 
mais comovesse Wagner em suas 
leituras sobre o passado artístico 
grego expressava-se no Drama9, 
momento em que “os feitos dos deu-
ses e dos homens, seus sofrimentos 
e alegrias tornavam-se palpáveis” 
10, fator que, dentro da perspectiva 
do autor encontra-se no extremo 
oposto ao rumo que a arte estaria 
tomando em seu tempo. Segundo 
o musicista, voltar-se para a Alema-
nha de 1849 é voltar-se para uma 
arte tomada pela moda, pela pro-
priedade privada de uma pequena 

classe de artistas, uma arte limitada 
que não pode ser compreendida por 
todos, somente àqueles que se dedi-
cassem à erudição artística 11; este 
fator, segundo o autor, impede a arte 
de emancipar-se, de tornar-se cole-
tiva12 . Em A arte e revolução, obra 
escrita em 1849 (mesmo ano que 
A obra de arte do futuro), Wagner 
coloca:

É esta a arte que hoje 
infesta o mundo civilizado! 
A respectiva essência reside 
na indústria, a sua finalidade 
moral é o lucro financeiro e 
a eficácia estética e o entrete-
nimento dos entediados. (...) 
revestindo a forma de uma 
arte cênica de enorme expan-
são, a arte moderna parece ser 
o que há de mais característico 
no florescimento da nossa cul-
tura, como a tragédia caracte-
rizava o apogeu do espírito 
grego. Mas este florescimento 
é o da podridão de um estado 
de coisas vazio, destituído de 
espírito e contrário à natureza. 
(WAGNER, A arte e a Revolu-
ção, p.59-60).

São duras as críticas feitas 
à arte de seu tempo! Mas, con-
tudo, qual seria o eixo responsá-
vel pela “decadência” artística da 

modernidade, aquilo que em com-
paração à Grécia clássica encontra-
ria dissonância? A resposta está na 
separação entre o gênero dramático 
e operístico, característica de seu 
tempo, o que não consistiria em 
uma produção tão potente expres-
sivamente, segundo o autor.

Há aliás um grande 
número de artistas conceitu-
ados que estão longe de pôr 
em causa o fato de não terem 
outra ambição que não seja a 
de satisfazer esses espectadores 
limitados. E ajuízam bem, por-
que se o príncipe vai ao teatro 
depois de um trabalhoso ban-
quete, o banqueiro após labo-
riosas especulações financeiras 
e o operário na sequência de 
um cansativo dia de trabalho, 
o que procuram há de ser dis-
tração, divertimento e convívio 
em vez de novas preocupações 
e novas excitações. (WAGNER, 
A arte e a revolução, p.63)

É errado, segundo o autor, 
separar as três modalidades artísti-
cas irmãs: dança, música e poesia13 . 
Este processo culmina em uma arte 
superficial e impotente, na qual, por 
voltar-se somente ao público con-
sumidor, deve ser reestruturada 
imediatamente, com os olhos no 

passado, pelo bem do futuro. Friso 
com atenção: Wagner tem em mente 
um projeto para o futuro, projeto 
no qual só será alcançado por meio 
de uma súbita mudança, uma revo-
lução artística. Acredito que estas 
palavras pareçam confortáveis para 
um leitor que “se deixa levar” pelas 
poéticas palavras de Richard Wag-
ner, palavras que colocam, como 
vimos anteriormente, príncipes e 
banqueiros como espectadores limi-
tados. Todavia, após uma segunda 
leitura, seu projeto para o futuro 
não parece consistente, o que há 
no lugar é um espectro nocivo que 
se manifesta pelas perspectivas que 
sustentam esta revolução: conser-
vadorismo, reacionarismo e antis-
semitismo14 . Iremos abordar com 
calma cada um destes fundamentos, 
entretanto, antes de esmiuçarmos 
estes conceitos, é interessante des-
tacar que partem de seu período 
revolucionário, produções escritas 
entre 1849 e 1850, momento em que 
o autor é influenciado pela filosofia 
de Feuerbach, “reconhecendo na 
revolução estética o meio pelo qual 
seria possível realizar a obra de arte 
do futuro” 15.

Conservadorismo
Edward Said em Paralelos e 

paradoxos comenta uma questão 

enquanto dialoga com o pianista 
Daniel Berenboim: em uma situ-
ação que determinada civilização 
se sente ameaçada por novas for-
ças, uma das respostas pode vir a 
ser o processo de volta às origens 
intactas, a momentos em que esta 
civilização não era abalada por tal 
força recentemente tida como ame-
açadora. “Há uma necessidade de 
encontrar um passado aistórico, 
porque o passado é muito pare-
cido com o presente”16 . Acredito 
que trabalhar o conservadorismo 
em Wagner dialoga frontalmente 
com este pensamento exposto por 
Said. Como havíamos levantado no 
início de nossa discussão, as con-
dições materiais da Alemanha do 
século XIX condicionaram todo 
um pensamento que busca a potên-
cia de um passado idealizado, uma 
vez que a situação era de pesar: um 
território muito grande e disperso; 
desenvolvimento tardio de um Esta-
do-nação unificado; poucos empre-
endimentos industriais seguidos de 
uma economia abalada. A busca por 
um passado cultural idealizado de 
cunho nacionalista ocorre como a 
última alternativa para sair desta 
situação. Wagner parte deste meio, 
utilizando os helenos como ferra-
menta para sua artimanha:

Haverá algum fenômeno 

perante o qual experimentemos 
de maneira mais humilhante o 
sentimento da impotência da 
nossa frívola cultura do que 
a arte dos helenos? É para ela 
que olhamos, para a arte dos 
eleitos da natureza amantís-
sima (...) é para a magnífica 
arte grega que olhamos, para 
no seu íntimo entendimento 
aprendermos como tem que 
ser criada a obra de arte do 
futuro! (WAGNER, A obra de 
arte do futuro, p.40).

Aqui é necessário um olhar 
atendo: Wagner não se dirige à arte 
helena somente enquanto bela e 
detentora do Drama, ele também 
leva em consideração o mito, a 
religião, a crença em algo além da 
vida, como um fator que ligava o 
povo, o laço comunitário da obra 
de arte que, por meio da mitologia 
grega, mantinha-se potente. Para 
Wagner, a partir do momento em 
que a mitologia grega se desarticu-
lava entre o povo, houve um declí-
nio, a passagem do Estado natural 
(nacional, segundo ele) para o 
Estado político, egoísta e inferior17 
. Exatamente! Segundo ele o Estado 
político foi um dos fatores para a 
“corrupção do homem”, responsável 
por afastá-lo da religião. Em A obra 



de arte do futuro, o que o autor uti-
liza como exemplo para concretizar 
essa questão é a exaltação dos espar-
tanos, em detrimento dos atenien-
ses18 . E para libertar-se de todo este 
egoísmo acumulado por uma socie-
dade inclinada à aspectos deprecia-
tivos? Em uma passagem de A obra 
de arte de futuro ele responde:

(...) apenas se, ao fazer 
valer aquela força, tiver real-
mente perecido enquanto 
pessoa, (...) com o sacrifício 
acabado da sua personalidade 
em favor desse agir necessá-
rio. Só com a sua morte um 
homem mostra a última, a mais 
cabal renúncia ao seu egoísmo, 
e dá a expressão da sua mais 
perfeita dissolução da univer-
salidade; e não com uma morte 
casual, antes apenas com a sua 
morte necessária, aquela cuja 
condição é o seu agir gerado 
pela plenitude da sua essência. 
(WAGNER, A obra de arte do 
futuro, p.199).

Passividade do povo
E, para que tal “revolução” 

seja bem-sucedida, é imprescindí-
vel a ação do povo, caracterizado 
pelo autor como “todos aqueles 
que sentem uma falta, uma priva-
ção coletiva” (WAGNER, A obra de 

arte do futuro, p.18). Um povo se 
reúne pelas faltas em comum den-
tro da perspectiva do autor. Entre-
tanto, por mais que sua revolução 
conservadora necessite da ação 
coletiva, ela não é posta enquanto 
ativa. Entendo que a dúvida ocorra: 
“uma revolução na qual o povo age 
passivamente?”, por este motivo 
é necessário o acompanhamento 
“conservadora”, ao contrário, “revo-
lução” não se sustentaria. No fundo, 
Wagner quer colher os resultados 
de sua “revolução” sem o aspecto 
destrutivo: um povo descontente 
com os resultados. O filósofo eslo-
veno Slavoj Zizek, em seu prefácio 
do estudo de Theodor Adorno, In 
search of Wagner, destaca esta ques-
tão somando-a ao antissemitismo 
(do qual exploramos mais a frente).

Wa g n e r ’s  a t t i t u d e 
towards modernity is not sim-
ply negative but much more 
ambiguous: he wants to enjoy 
it’s fruits, while avoiding its 
disintegrative effects — in 
short, Wagner wants to have 
his cake and eat it. For that 
reason, he needs a Jew: so 
that, first, modernity –– this 
abstract, impersonal proc-
ces –– is given a human face, 
is identified with a concrete, 
palpable feature; then, in a 

second move, by rejecting the 
Jew with gives body to all that 
is disintegrated in modernity, 
we can retain it’s advantages. 19 
(ZIZEK, S. in. ADORNO, T. In 
search of Wagner, 2005 p.XI).

Essa questão torna-se mais 
compreensiva quando o autor diz, 
com todas as palavras, que a luta do 
povo, a princípio, não deve pautar-
-se pelo saber20. Colocando que a 
força motriz do povo é inconsciente, 
não arbitrária, sendo “um grande 
erro” os educadores do povo que, 
antes de mobilizá-los para uma ação 
coletiva, buscam conscientizá-los. 
É interessante pensar que em 1848, 
um ano antes da publicação de 
A obra de arte do futuro, Marx e 
Engels redigiam seu Manifesto do 
partido comunista, justamente com 
o intuito de conscientizar a popu-
lação por meio de uma argumen-
tação direta e objetiva –– base do 
materialismo –– compreendendo o 
povo como protagonista do movi-
mento revolucionário, sendo que, 
enquanto protagonista, reivindica 
conscientemente pelos seus direitos. 
É claro que a discussão se encontra 
em outro parâmetro: a “revolução” 
wagneriana está, consistentemente, 
dentro do campo artístico. Toda-
via, entendendo a arte enquanto 

expressão das subjetividades huma-
nas –– sendo assim, excelente fer-
ramenta de persuasão –– destacar 
que “o povo (...) para tanto precisa 
saber apenas o que não quer (...) e 
assim passará a existir por si aquele 
algo que se adivinha no futuro”21  
não me parece uma argumentação 
saudável 22.

A ilusão: está do lado do 
povo?

Aqui há uma das questões 
que podem ser usadas para carac-
terizar o estudo da ideologia wag-
neriana como complexa. Como eu 
havia falado anteriormente, não há 
um consenso quando estudamos 
Wagner: enquanto alguns afirmam 
que este é antissemita, outros dizem 
que não; enquanto uns destacam 
questões problemáticas em suas 
obras, outros o posicionam como 
mais poético do que reacionário; 
enquanto alguns o colocam como 
base ideológica para o nazi fascismo, 
outros afirmam veementemente o 
absurdo desta acusação. Aqui está 
inclusa esta discussão: afinal, ele 
pensava pelo povo? É interessante 
destacar que, a princípio, acredito 
que boa parte dos leitores de Wag-
ner classifiquem-no como defen-
sor dos pobres, como um artista 
que buscava o fim de um sistema 

exploratório e desigual. Estes fatores 
tornam-se mais latentes principal-
mente se o primeiro contato com a 
leitura de Wagner ocorrer pela sua 
A arte e a revolução. Entretanto, 
é necessário fazer alguns aponta-
mentos. Em algumas passagens de 
sua obra o autor critica o limitado 
acesso ao teatro, mais uma vez, uti-
lizando a comparação com aquilo 
que mais admira:

Nos vastos espaços do 
anfiteatro grego era a totali-
dade do povo que participava 
nas representações. Pelo con-
trário, nos nossos mais distin-
tos teatros preguiçam apenas 
os ricos (...) a arte pública dos 
gregos era de fato arte, ao passo 
que a nossa é salariato artístico 
(...) O assalariado interessa-se 
apenas pelo objetivo dos seus 
esforços, pela utilidade que 
possa colher do seu trabalho; 
a atividade pratica não lhe 
traz satisfação, constitui tão 
somente um fardo, uma neces-
sidade incontornável, que de 
bom grado entregaria a uma 
máquina. (WAGNER, A arte e 
a revolução, p.70- 72).

Tratamos de um discurso 
confortável, interessante de ser 
ouvido: fundamentalmente, suas 

críticas dirigem-se à inacessibili-
dade de algo que deveria ser atri-
buído ao povo; à escravidão posta 
pelo trabalho assalariado; em alguns 
momentos até mesmo a busca 
desenfreada por dinheiro23 . Entre-
tanto, há algumas táticas para dis-
tinguir as verdadeiras intensões de 
algo tido como “revolucionário”. A 
princípio, qual seria a ação do povo? 
É possível observar que o discurso 
do autor não posiciona a popula-
ção a partir do conscientizar, e sim, 
partindo diretamente ao mobilizar; 
ou seja, se a conscientização da base 
revolucionária não é uma preocu-
pação, então não há um governo do 
povo, mas sim daquele que condu-
ziu o povo. Em segundo lugar, quais 
seriam as bases das transformações 
propostas pelo autor? Vimos que 
são espelhadas em um passado 
construído, digerido e imposto 
forçosamente àqueles necessários 
para a “revolução”. Sendo assim, 
seria consistente? Acreditamos na 
“busca por um passado heroico” 
presente nas obras de Wagner como 
uma ferramenta de persuasão para 
com o povo. Não há consistência.

Considerações finais
Trabalhar as duas obras de 

Richard Wagner aqui destaca-
das em conjunto com leituras que 



expõem as complexidades histó-
rico-filosóficas da Alemanha da 
segunda metade do século XIX, 
nos permitem um panorama com-
pleto. É possível perceber uma ten-
dência filosófica na Alemanha de 
1849 e 1850, tendência esta que é 
carregada de seu panorama histó-
rico. Estas tendências são respon-
sáveis pela construção de Richard 
Wagner. É aqui que está presente o 
germanismo. Assim, acreditamos 
relevante reforçar: entendemos 
Wagner como um produto de seu 
tempo, entretanto, isso não seria 
um argumento que suavizaria seus 
posicionamentos. Sua concepção 
“revolucionária” não deve ser lida 
nos mesmos moldes revolucioná-
rios presentes nos teóricos mar-
xistas, ao mesmo tempo que sua 
concepção de “povo” não deve ser 
lida enquanto “ação popular ativa”. 
O fato deste ter, sem dúvida alguma, 
revolucionado o campo musical, 
não o faz uma pessoa fantástica 
em todos os aspectos. É necessário 
problematizá-lo. Sua interpretação 
artística é um produto do desvin-
cular da música instrumental; sua 
interpretação política se molda pelo 
irracionalismo filosófico crescente 
em seu tempo; a forma que ele 
escreve busca encantar os leitores 
insatisfeitos com os rumos de sua 

Alemanha. “Sua”, pois o que res-
gata é fantasioso, uma invenção do 
irracionalismo utilizada como fer-
ramenta de persuasão. O estudo de 
Wagner deve ser acompanhado de 
seu germanismo, assim, compreen-
demos o ponto fundamental deste 
autor: mais do que nunca, sua arte 
é política.
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O Papa Francisco 
é o principal 
e l a b o r a d o r 
do encontro 
“ E c o n o m i a 

de Francisco”. Há a convocação da 
juventude para repensar a economia 
do mundo a partir dos princípios de 
Francisco de Assis: o santo católico 
que lutou contra as injustiças do 
mundo, que mostravam uma feição 
específica, a da miséria produzida 
nos primórdios do capitalismo. 

O capitalismo não surgiu 
na revolução industrial. O capita-
lismo foi surgindo na medida em 
que foram sendo destruídas as rela-
ções do feudalismo; foi surgindo o 
capitalista proprietário dos meios de 
produção e, por conseguinte, como 
próprio dessa relação capital-traba-
lho, o trabalhador assalariado do 
outro.

A Itália foi muito inovadora 
nesse ponto, pois já nos meados 
de 1100 e 1200 surgiriam relações 
capitalistas muito fortes no norte da 
Itália, e imediatamente eclodiria a 
grande injustiça: a fome e a miséria 
ao lado de extremas riquezas. 

Francisco de Assis foi uma 
voz que se levantou – voz que veio 
do setor capitalista, o pai era comer-
ciante; era capitalista –, e saído 
desse setor ele se levanta contra 

essa injustiça relacionada a uma 
coisa que ele não sabia bem, com 
precisão, o que era; só era visível a 
injustiça. 

Ele clamou as pessoas do 
mundo para que se resolvessem os 
problemas. E as mazelas nada cede-
ram. Ele próprio foi sendo abafado, 
sua voz foi sendo abafada, e agora, 
800 anos depois do aparecimento 
de Francisco – uma pessoa que con-
versou com os mulçumanos sem a 
intenção e o desejo convencê-los 
no grande encontro de Damieta – 
como grande inovador, aparece-nos 
outro Francisco, que faz com que 
a voz dos ecos abafados e antigos 
daquele outro Francisco retorne, 
pois se este clamou no princípio 
do capitalismo contra as injustiças 
sociais e em defesa da Natureza. 
Agora nós temos um encontro 
mundial, depois de 800 anos, que 
clamará  pela superação das injus-
tiças e da destruição da Natureza, 
e que irá apresentar alternativas ao 
capitalismo atual. 

É isso que este o encontro se 
propõe, e perguntamo-lhes: essa 
proposta é uma utopia?

Utopia vem do nome “não 
lugar”, “um lugar que não existe”: u 
topos. Elas se classificavam, as uto-
pias, como uma tentativa – inclusive 
de líderes religiosos – de se achar 
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lugares onde a injustiça e a cruel-
dade humana não fossem regras. 
Os próprios protestantes ingleses 
levaram o livro “Utopia” de Thomas 
Morus no navio Mayflower; eram 
suas bíblias, por assim dizer, bíblias 
auxiliares. 

E eles, os protestantes, vive-
ram mais de 100 anos em um sis-
tema coletivista em parceria com 
as nações indígenas. Nos locais, 
ajudavam-se mutuamente, sem a 
destruição destas nações. 

Karl Marx analisou o pen-
samento utópico e questionou tais 
autores por pensarem esses luga-
res alternativos como locais onde 
o dinheiro e o capital continuem 
a comandar. O que faria que a 
injustiça e a crueldade não desa-
parecessem, e isso não é possível, 
pois o capital tem essa injustiça 
permanente como regra: retirar 
dinheiro daqueles que trabalham 
para entregar aos donos dos meios 
de produção. 

- A utopia é o que? Não é pen-
sar em um não-lugar, um lugar que 
não existe. Essa obrigação é nossa, 
nós seres humanos que a criamos. 
Pensar realidades alternativas é uma 
das capacidades humanas.

Então, utopia nesse sentido, 
pode ter essas duas dimensões. 
Agora, os budistas, no Butão, já 

experimentam uma tentativa de 
utopia, já é um lugar onde a medi-
ção da economia não é feita pelo 
produto interno bruto (PIB), mas 
pela felicidade interna bruta (FIB).

Na verdade, o nome utopia 
ficou muito desgastado como uma 
coisa irrealizável. E o irrealizável é 
a continuidade do capitalismo e sua 
permanente destruição da Natureza. 
Nós acharmos que é normal esse 
processo destrutivo, isso é utópico 
negativo; e alguns já falam em dis-
tópico. Há uma situação tão desor-
ganizada, tão caótica, que nós não 
sabemos o que ocorrerá. 

Nós temos a responsabili-
dade de pensar numa melhoria do 
mundo, em uma construção de um 
sistema onde nós possamos viver 
livres, pois, hoje, nós não somos 
livres, vivemos como prisioneiros 
de um sistema. Nós, humanos, pro-
duzimos um sistema que nos apri-
sionou e é essa a nossa obrigação 
utópica.

 E para a continuidade desse 
tema há a participação de dois 
grandes pensadores do mundo 
oriental, Vandana Shiva, física e 
pesquisadora contra as sementes 
transgênicas; e Muhammad Yunus, 
economista e banqueiro, que criou 
em Bangladesh um banco comu-
nitário, o Grameen Bank. Uma 

iniciativa de pequenos negócios 
sobre microcrédito que hoje possui 
reflexos no Brasil com diversos ban-
cos comunitários, o mais conhecido 
deles é o Banco Palmas, em Forta-
leza. Joseph Stiglitz, prêmio Nobel 
de Economia, também está à frente 
disso na organização. 

O pensamento econômico 
tradicional está sendo profunda-
mente questionado nesse encontro 
“Economia de Francisco”. E pode-
mos dizer que há no mundo inteiro 
um pensamento crítico ao capita-
lismo e que busca a superação das 
injustiças, o que nos leva a crer que, 
na verdade, não estamos adiante de 
um tema religioso,  pois em seus 
meandros estão envolvidas diversas 
religiões e tipos de pensamento: há 
pessoas que são agnósticas e ateias, 
pois, no fundo, é um clamor para 
o mundo todo, e não só do Papa. 
Logo, o Papa está fazendo um diá-
logo aberto, plural, e não somente 
religioso; é sobre a economia e a 
possibilidade de construir um modo 
econômico distinto do que vivemos 
atualmente, que é cruel e nos levará 
para o caos. 

“É isso que este o encon-
tro se propõe, e pergunto-lhes: 
essa proposta é uma utopia?”





Tem boi manso que é devagar
Tem boi que é brabo e só 

anda invocado
Tem boi consciente que 

sabe que é boi
Tem boi que é maneiro e 

tem boi revoltado
Tem boi nem dá na vida 

que é boi
E tem boi que tá sempre 

desconfiado
E tem boi que acha que 

nunca foi boi
só por que pula a cerca do 

vizinho do lado
Bezerra da Silva

Gir Comunista, Nelore 
Mocho, ativista, Tabapuã Caraíba, 
autóctone, Guzerá Militante. O fogo 
parodizado em gado e que Caracu 
Zóio Grande nos acuda. Salles Pol-
led Hereford, guloso na carne gorda, 
guzelando na cara dura boiadeira. 
Aboio. Para o rastro na rasteira 
do solo, Nelore Ribeirinho e Sindi 
Sindicalista, de movimento cam-
pestre, terreno, empertigados pelo 
sol quente da lâmina ruminante, 
carbonada. Abate. O sonho transa-
mazônico da espera, de um Brasil 
garboso... No glossário do fervo: 
Belo Monte, Altamira, Anapu, 
Velho Chico. Anauê!

Próxima página... 
Horácio Quiroga, A Galinha 

Verde Degolada.

Logo menos, o sistema carce-
rário no encarte de primeira página. 
E aboio do maldito...

Algo me dizia: a mata que 
foi acrescida pela tradição ances-
tral virará carbono-apócrifo de 
verdejantes gramíneas crestadas se 
caladas e não-faladas também pela 
boca ilegítima de seus filhos. Nós. 
Carrascos potros cheios de vida à 
espera do colostro progressista, com 
girassóis embocados pelos dentes de 
esperança, sem padecimentos late-
jantes nos favos bioquímicos de 
mioglobina, pelos ouvidos molha-
dos sobre a densidade dos céus... 
Talvez, sintamos pouco em nossos 
lábios. Dentre o mundo militaresco, 
a paródia estadunidense, e placa no 
açoite, à vista: 

- Volto já. 
Show de acostamento
drive-in: 
A Transpantaneira  do 

Inferno. 
Disso, concernente a dúvida 

certeira, a falência arborizada em 
noosfera de Sumaúma, árvore sim-
bolizada pelos povos da floresta 
para a proteção conectiva entre os 
céus e a terra. Quem nos protege-
ria se não a própria simbiose de 
carnagem natural? A chuva negra, 
a tristeza e a bile rota? Convém ao 
convés. Também. O fogo pregado ao 

molinete sem freio. Sussurrante aos 
arvoredos que nada ouviam, de cân-
ticos, songorôgostavam em choro 
os outros sonhos lavrados de bata-
lha pela mesma imagem de sempre, 
çapec sapecado, um fogo sem cobra; 
fogo de carcaça, fogo-frio. Gélido. 

Tem-se a imagem de um 
choro longevo. Distante. Observa?

A nulidade arrastava o cen-
tro periférico feito a verve imagem 
de uma espinha de peixe. A mata 
sangrava em seus floemas flagrados 
entre as porteiras de acesso para os 
milênios marcados da ancestrali-
dade, por um escorbuto refugiado 
invisível às lágrimas vaporadas dos 
biomas. Nuvens violadas, de pla-
tina ao chumbo. Os discursos anti-
gos soavam como aquilo preciso 
em tempo atuante, agora; instante? 
Alguém deve gozar a culpa para que 
a fuga seja dada em riste, a liber-
dade. Escrita em ato em textura de 
quente gado. Os pequenos agricul-
tores são os culpados. Sem segredo, 
sem consciência, sem culpa. O rabo 
natural do fogo zanzava em pínca-
ros oscilantes os tantos mundos 
macrobióticos das traqueias vege-
tativas e ceivadas em imagens afo-
gadas e miméticas de uma dança 
fogosa conjuntada em par à forma 
das nuvens, bichos marulhados, 
plantas sinuosas, bois de jugo e 
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juncos forjados à terra. Mais um. 
Mais um. E mais um... O caldo 
grosso do necrochorume relevava 
em cheiro de papel digital a amina 
oculta dos cadáveres requintados 
em formol, à espera do decomposto, 

porque vir... 
...Vir a ser na terra do pin-

gente solar, simplesmente, não é 
mais do que comer o prato da rea-
lidade gesta e deixar a comida se 
proliferar na podridão como uma 
gambiarra natural da biosfera. Seja 
ao nascedouro da morte, ou até 
aquilo que se preze de contrários 
sentimentos em estações inacaba-
das, como o pensar da tradição por 
um tecido luminoso que correia as 
vísceras de nossas andanças políti-
cas em atos finitos. Exemplo: o que 
se faz contrária a imagem pronta, o 
inacabado; mais que isso, a fermen-
tação da pronta imagem. Os culpa-
dos. A paródia do fogo em imagem 
pronta. Os cadáveres em exposição 
costumam lucrar em ojeriza? Como 
apodrecer o fogo? O continente gra-
vura! A arte, concebida como uma 
artífice superficial do mundo: cha-
cina gravada, erotismo, gravidez 
caduca. Tá pronto, chefia... 

- Quem mais matou fui eu. 
Quem mais torturou fui eu (...). 
Uma vagabunda criminosa só vai 
gerar o quê? Um vagabundinho 

criminoso, só isso que vai gerar. Por 
isso quando eu entrava chacinando, 
eu matava todo mundo: Mãe, filho, 
bebê, foda-se. Eu já elimino o mal 
na fonte. Vou deixar o diabo cres-
cer? Não...

E  o  d iab o crescendo, 
dançando.

Gravura no quebrar das 
folhas em ventanias aos crescentes 
advindos dos suspiros aéreos con-
firmados em poesias paródicas, para 
o lado mais conveniente à situação, 
no peso da pecúnia, o erotismo ou 
a culpa, o moralismo ou a história? 
Falo daquilo que pousa à terra como 
um mastodonte irascível e delicado, 
e do que nos diferencia em tragé-
dias sorridentes em contrapartida 
à intelectualidade sistemática dos 
desmontes ativos e passivos das 
balanças de pagamentos durante 
a vida cotidiana, daquilo, sobre a 
diferença, entre o que chamamos 
de nós: somos assim, mesmo, tão 
diferentes e avessos ao bolsona-
rismo? O que, então? A resposta 
se faz breve. Em quase nada, diga-
mos assim. Além disso, subtrai-se o 
quase nada pelo o que hoje temos, 
sobra-se, a vontade poética do pre-
sente e a capacidade semelhante das 
subestimadas ações compostas nos 
últimos anos. O cadáver requintado 
se compõe, aos poucos. 

Complete:
A fome o latifúndio e a 

violência...

A fome o latifúndio                   
a violência e     o capital...

A fome                   e o latifún-
dio          a violência                e o 
capital  

  
A fome o latifúndio a violên-

cia e o capital                                         a 
expoliação 

e o fogo
e o fogo 
e o fogo 
e o fogo
e  o  b o m  m o c i s m o 

escancarado...
A paródia costura-se pelo 

exercício de um tecido luminoso e 
serial; porém, não especificamente 
por isso somente, dependente de 
gênero e estilo, forma e conteúdo, 
vai-se de encontro a tudo, inclusive, 
para outras coisas bem prezadas em 
outras épocas, como a colonial, por 
exemplo. E o fio tece-se como urdi-
dura fabular. Gênero fogo, forma de 
boi. A dúvida, sempre há dúvida? 
Forma quer dizer estilo. Como está 
a nova safra de complexos vira latas 
e bovaristas aportados pela frusta-
ção frutificada de um nacionalismo 
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mirrado e carente? Na engorda. 
Passava:

- Charolês pós-colonial, no 
máximo, Limosin de trato fran-
cês, Red poll, por um Brasil Livre 
e Beefalo norte americano, o olho 
ruminante bolsonarista. O novo 
pince-nez ajeita-se, o coldre simbó-
lico se move, trepida emotivamente, 
e a mão se aperta. Espreme-se: 

- I Love You - ouve-se.
Brangus Brigadeiro, gado de 

um lado, Braford, o gado do outro, 
Santa Gertrudis... Por favor antes de 
passada a boiada, a revolução apro-
priaria. Lutemos: 

- Depois que acabar a saliva 
tem que ter pólvora! – no palanque 
da Revolução Cristofóbica em paró-
dia à Revolução Gregoriana ou pela 
Marcha de Outubro em prenuncio 
de pão, direito e sangue?

A boiada passava, uns de 
marca a ferrete, aço inox, carim-
bado, quando se vê um desse, logo é 
sabido o preço da vida para a barga-
nha do futuro. De qual lado? Ta na 
bucha de sena, os dois, igual. Bois 
brasileiros marcados como se fos-
sem a passeio direto para os campos 
de concentração. Gol! 

Uh! É lado A, lado B é 
inimigo! 

Uh! é lado B, lado A vai se 
fudê!

Os olhos sangrentos de paci-
ficidade, mãos batucadas em con-
tingência ereta, sem dúvida alguma, 
a carta chegara. Briga aberta, com 
as mãos hierárquicas de aspirante 
inexperiente, com voltagens de 
experimento, abriu em carpo de 
munheca a leitura; quase potro 
para a mansidão em horizonte, 
desligado. Ereto. Suas pupilas riram 
ordinariamente pela facilidade gal-
gada em aboios pensativos, do peito 
para a massa, que continha adentro 
um silêncio progressista, uma vari-
ável de um segrego milionário em 
combinações. Agora sim, o futuro! 
O alívio, a alma santa. Lia: 

Marcava: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07...

Enfim, a pureza, o caminho 
transamazônico para a alma.

“Vinha triste, mas batia 
ligeiro as alpercatinhas, porque, a 
dois palmos da sua cabeça, avança-
vam os belfos babosos dos bois da 
guia Buscapé, bi-amarelo, desdes-
cendo entre mãos a grossa barbela 
plissada, e Namorado, caracu sapi-
ranga, castanho vinagre tocado a 
vermelho — que, a cada momento, 
armavam modo de querer chifrar 
e pisar.” 

E se aos olhos de vidro de tais 
gados, o espelho, a mimese, eu te 
odeio e tu me odeias, e ao fundo, 

a comissão do carrasco, “só estou 
cumprindo o meu trabalho”, fiz o 
certo e certeiro. Se há um olho de 
vidro ruminante, quando virá o 
quebranto de rebento para a boiada 
em boi de piranha num após de 
horizonte inteiro, quase utópico, 
livre, a não ser pelos olhos vivos 
de hoje? Gado aquele, gado esse. 
Boi preto boi preto, boi branco boi 
branco. É assim e mais ou menos.

“Segue-seguindo, a ativa 
Junta do pé-da-guia: Capitão, sal-
milhado, mais em branco que em 
amarelo, dando a direita a Braba-
gato, mirim-malhado de branco e 
de preto: meio chitado, meio chum-
bado, assim cardim. Ambos maiores 
do que os da junta da guia. 

Passo após, a junta, mes-
tra, do pé-do-coice: Dançador, 
todo branco, zebuno cambraia, 
fazendo o cavalheiro; e, servindo-
-lhe ‘ de dama, Brilhante, de pela-
gem braúna, retinto, liso, concolor. 
Ainda maiores do que os seus dian-
teiros da contra-guia.” 

E de contra regra, um sempre 
qualquer em contra posto acidente, 
pelo menos, cabeçudo e palmi-
lhado às espreitas como siriris nas 
mutações em cupins madeireiros 
ou madeirados, somos iguais. Para 
o trabalho, sempre e sempre. E se 
um dia as asas daqueles sorrirem ao 

chão antes de pendularem aos ares, 
diremos que somos. Somos isso. E 
viveremos para o trabalho. Diremos 
com calma e com tranquilidade. A 
consciência vazia da história foi o 
meu trabalho, fiz afeito e com classe; 
se mal eu fiz para alguém, foi por-
que o fiz para o bem, para o bom. 
Para o jugo benevolente. Para que 
toda a ruindade ficasse em algum 
lugar atrás de mim, em algum lugar, 
entre o corpo, a culpa, o habeas cor-
pus, indivíduo e a cidadania. 

“E, atrás — ladeando o cabe-
çalho — conformes, enormes, tão 
tamanhões o quanto bois podem 
ser, os sisudos sócios da junta do 
coice: Realejo, laranjo-botineiro, 
com polainas lã de brancas, e 
Canindé, bochechudo, de chifres 
semilunares, e, na cor, jaguanês.” 

Um susto e uma quase morte. 
Pega de raspão, faltou-lhe o com-
preendimento. Leu, leu e leu. Fim da 
carta, e de dentes inteiros, o sorriso 
do General... Alguém mais? Pergun-
tava-se. E aos poucos num ninho de 
rabeira ao oco crânio, pesava um 
vazio, louco para dizer e estar, um 
pouco para ser. É por isso que se 
mostrava tranquilo e sereno, de seu 
jeito, ajeitava o coldre, molhava o 
bico em fingimento, como se fosse 
balbuciar uma invenção. Mas nada. 
Alguém mais? Por fim, como todos 

os outros concordavam em trucidar 
o mesmo parco partido e a mesma 
regra para a fala. O partido era 
sempre de próprio tomo, atitude. 
Macho. Respondia em grave idiotia: 

 - É óbvio! Você queria o 
quê? Uma passagem para Dubai?

- E o resto é consequência. – 
Balbuciava outro ao destinatário.

O coro feito é também couro 
estirado.

Exaspera-me que o senti-
mento de galena, germânio ou silí-
cio seja tão infimamente colocado 
em nossas vozes, como muletas, 
após a sutura de amputados pés, 
sem que a consciência plural de 
um indivíduo nos seja dada e ensi-
nada desde as raízes de um pequeno 
mundo significado, irrisório, para 
um vasto campo de movimentos 
que se pensam em xilemas arac-
nídeorlados em floemas de cores 
marisqueiras. 

Para a função da palavra, o 
exercício da imaginação política:

O rastro do fogo, perdulário 
em frigidez poente, dizia que dizia, 
o indizível. Alguns generais, outros 
ministérios, parcos de civilidade, 
destes, que tinham as caras duras de 
comum maldade, como o desbra-
gado Briga Aberta, pasmos de rostos 
por alguns dos carrascos pomposos 
fermentados em admiração cega, 

perderam a graça na brincadeira, 
pensava em domesticar o mundo 
em nova marca, domesticar ainda 
mais os domesticáveis, UstraMó-
veis; mas não, o que se tinha era 
somente um presidenciável pela 
falta de escolha, o fascismo da gesta-
ção desinformada, movimento que 
faria qualquer integralista da velha 
guarda, parodizado pela uno corpo 
fascista de milícia cristã, trair-se à 
gargalhadas. A paródia do gado. E 
os passados de quase golpe, desse 
que sabemos e aqueles que jamais 
ficaremos a caso e a par... Menina 
de dez anos é estuprada no rastro 
do fogo “porque você não merece” 
enquanto milico manda manada 
e desmanda mandado no cassetal 
ministério. Briga Aberta se compõe. 
Trucidante em palavras polidas. A 
manchete logo se mistura com o 
antigo nem atrasado assim. A culpa, 
a culpa, a culpa? O antigo lamento 
de tradição ancestral, a raça brasi-
leira europeizada. Enquanto o pin-
gado rescaldo polvoroso no leito 
transpantaneiro naufragava-se por 
aquilo que ainda se podia no respiro 
afoguífero das fumaradas chamas, 
morde e assopra, molha e acende, 
corta e costura, na fronte de fagu-
lhas aborrascadas e redemoinhos 
mirabolantes. 

Entre o jogo fogoso, via-se, 



miopemente, as moendas revoltosas 
dos sacis e o movimento dos sem-
-terra: das onças mães e mulheres 
manacás, da organização dos botos 
em família, e da comarca cultural 
amazônica acupunturada por um 
Deus necrófilo e digestivo de Brasis 
e Brasões, de ordem e progresso. Ao 
fundo, pateticamente, até podería-
mos ouvir, sem esforço algum, uma 
saudação breve, e poucos risos mal-
dados pelas mesmas bocas de saúde. 
Pio, guglo de voa. Assim: 

- Anauê. – Sim, podia-se 
ouvir. Juro.

E pelo verbo em devir, sem 
mais: fogava aquilo que já era fogo. 
E como ventavam, na maleita no 
ditado, a sumaúma de arranca céu 
pelo plátano... o-soma-ou-some da 
correria mato adentro sem um mús-
culo de verdade era grave de tam-
bor uivado chio-chio-chio e a pata 
choca içada onçeira da pátria quei-
mada? A Sumaúma que nos ajude, 
dizia outro prontificado e autuado 
em relatório irônico contra a ordem. 
Baderna-dançarina, memória de 
alucinose. Quem estava mesmo pela 
contrariedade, era a culpa inescru-
pulosa do mesmo ditado-ditador 
lamentar, de outrora, como sem-
pre. Acontece. E por esse bioma: as 
folhas quebravam como chocadeiras 
derrotadas e aguerridas, maldadas 

por um predador perigoso e selva-
gem, tão múltiplo pela resolução 
de seus problemas, e afeito por um 
mesmo modus operandi, isto é, de 
sempre e mesma forma. Gênero 
violência estilo sádico natural. Era 
o rastro.... Sem pés ou mãos – e com 
pés e mãos, de mesmo modo, para 
que a abstração seja certeira naquilo 
gravado em concreto, o latifúndio –, 
o rastro, cheios de caminhos malun-
gos ribeirinhos autóctones. Flori-
dos. A crise miséristerial. O rastro 
bandeirante. Caiu à mente:

São os percevejos intradermes 
passageiros

Que o trabalho ainda come 
em peito cego

Ele diz, Caminha! Caminha, 
mãos de ferro,

Que o metal há de fundir-se 
em abandono

E a terra seguida, no mesmo 
instante, pelos bufos de uma escrita 
entrevistada, o soado no bafo da 
pastagem, e o que se vinha pelo 
rastilho crente dos latifúndios sobre 
as extensões de campo em terrapla-
nagem. Mais um, mais um e mais... 
Pela caridade. Para os santos. A 
boiada passava. Escreviviam-se: 

A mata cresce pela orató-
ria. A mata acresce pelo tipo e 

vida linguística existente tomada a 
manche em perímetro sentido das 
acauãs em direção aos movimentos 
sociais do campo, estado e cidade. 
Pois aquilo que se preza à promessa 
falada, politicamente, encoivara-se 
também em concreto, para que o 
fogo pré-posto não engorde. 

Sentido de esmaceiro esmae-
cente, esmoedor-esmiragente...

Não era disso. O outro, que 
dizia: 

A boiada passava. E pelas 
matas adentro às córneas, as vielas 
das sumaúmas matagrafadas pelos 
pés de curupiras e caiporas, que 
verbogravavam o tempo de caldo e 
devaneio, olhavam através dos pés 
a luminosidade fraca de uma severa 
iridescência, no fundinho do olho 
de uma estrela, a paginação peri-
quito arranhado ararô que seria 
de mim? Um bibelô na curva para 
uma sociedade, curva, toda socie-
dade tem um bibelô para se curvar 
após a morte. Bibelô chicote. Bibelô 
divino. Bibelô de piranha.

Começa-se a entrevista com 
um deles, morto e antigo, vivente: 

- O homem antigo, apesar de 
seus defeitos de gente antiga, pode-
ria ser mais cruel que essa gente de 
futuro? 

- Isso é pergunta a se fazer 
para um morto antigo ou um antigo 

morto? Chamem logo aquele autor 
defunto de sempre... 

Bloco dois.
- Iridescência? 
- Sim. Não vê, o arco-íris?!
- Não. Os mortos enxergam 

aquém.
A paródia, como exercício do 

necessário, tem seu modo. Sua eti-
queta. É preciso lutar com as mãos 
escusas de um processo inacabado 
para atestar o ínfimo, isto é, para 
pescarmos o que há na língua, entre 
a cultura, e fundirmos à canhão de 
guerra a ponte pênsil da caneta 
humorística. Óbvio? Claro? E se 
não o é, somente se atesta por aquilo 
que se baseia no acabado, finito, no 
que já foi terminado e no essencial 
da falsidade como um sentimento 
identitário, que, por instante, nos 
molda. A estética como um exer-
cício constante do problema. Pois 
aquilo que foi terminado como 
essência, não nos interessa mais.

E o que é o ínfimo? O ínfimo 
é o plural de algo que se determinou 
pela espera constante e estacioná-
ria da matéria. De algo que não foi 
visto pelo ataque ou pela defesa. 
Não confundir com a eternidade. 
Pode ser, também: o que é pequeno, 
irrisório, mas se disso falarmos, 
partiremos para outra cadeia de 
significados incompreendidos, e a 

compreensão, ainda proibida pela 
moral, está mantida como um 
advento dos dias que há de ir-e-vir, 
via a ser, em fantasia democrática 
e estado de direito, do incrível, à 
parodia como novas constituições 
de tristezas e vaidades. O direito 
como destruição poética. E para que 
isso não aconteça determinado em 
projeto político, o ínfimo se rebela 
pelas vísceras mínimas, mas vistas, 
a olho nu. Até que alguém nos grite 
o anterior da consequência:

- Vai morrer, assassino?!
- Um aborto próprio da abs-

tração é o que nós deveríamos em 
crença?

- A paródia varia-se ao fogo 
do trajeto político? 

E o que diremos?
Mas um aborto, hoje, tem o 

seu quê de assassinato. Pois, se abor-
tarmos a paródia, abortaremos a 
política, o esquema. Fogo de quebra. 
Se abortarmos a maldade, abortare-
mos a justiça. Só o amor salva! Um 
pixo a sete palmos do avesso? Estava 
escrito e escriturado na parede sâns-
crita da cidade. A paródia esperava 
alguém traduzi-la. Melhor, escre-
vê-la. O mundo se abriu, um livro, 
talvez. O próprio cotidiano. Vivo 
olfato. Uma rua é provável. Mesmo. 
Dama da noite. E para que, enfim, 
faremos ou falaremos disso? 

E o grito anterior da consequ-
ência falava: 

- Para que nasça outra lógica 
semelhante?

- Para que a alegria se costure? 
- Para que o fogo cesse como 

mito sonhador.
E o agora o General de Afaze-

res, o escriturário dos sonhos mili-
cos, Briga aberta; cravava. 

 “Gir Comunista, Canindé, 
bochechudo, de chifres 666, sata-
nista, Nelore Mocho, ativista, 
Tabapuã Caraíba, autóctone... 
Guzerá Militante... E o pince-nez 
destravado em dedo leve à tua 
boca... Canchim chumbado, Pitan-
gueiras de Vachina, esquemonte, 
Limosin de trato francês, margado, 
marica, Santa Gabriela, ajeitava-se 
como podia ao estupro culposo; 
Red poll, por um Brasil Livre, 
preto preto preto, Beefalo norte 
americano.”

- “Que isso, um macaco, 
porra?!”

E a voz anterior à consequ-
ência produtiva, agora falava em 
tradição. 

Saiu. 
- Sem querer. Vou repetir:
- O Brasil, hoje, encontra-se 

no meio de um processo étnico.
E a bota do repúdio.
- Mas tem sentido, olha 



direito... 
- Pra onde?
E logo:
Ia-se o fogo, não somente às 

folhas
Ia-se o rastro, não somente 

ao fogo
Ia-se o fogo, não somente às 

relvas
Ia-se as relvas, não somente 

ao rastro
Ia-se o rastro, não somente à 

Cristo
Ia-se Cristo, não somente ao 

gado
...
- Meu Deus! Ia-se o verbo.

Para a continuação da cos-
tura paródica e da gramática 
imaginativa:

ZEBUINOS
Raça  Origem Funções
Gir  Índia   Mista
Nelore  Índia   Carne
Nelore mocho  Brasil  Carne
Tabapuã Brasil  Carne
Guzerá  Índia   Mista
Indubrasil  Brasil  Carne
Sindi  Índia     Mista

EUROPÉIAS DE CORTE
Raça   Origem       Funções 
Shorthorn Inglaterra Carne gorda 
Polled Hereford  EUA   Carne gorda 
Hereford  Inglaterra Carne gorda 
Aberdeem Angus Escócia Carne 
gorda 
Red Angus  Escócia  Carne gorda 
Red Poll  Inglesa       Carne gorda 
Devon       Inglesa    Carne gorda 
Charolês   França     Carne magra 
Chianina    Itália      Carne magra 
Marchigiana  Itália  Carne magra 
Blonde D’aquitane  França  Carne 
magra 
Piemontês Itália Carne magra 
Limosin  França Carne magra 
Simental  Suíça Carne e leite

NOVAS RAÇAS (RAÇAS 
SINTÉTICAS)
Raça  Origem Funções 
Santa Gertrudis EUA  Carne 
Brangus              EUA    Carne 
Ibagé               Brasil   Carne 
Braford   EUA ou Brasil  Carne 
Canchim        Brasil    Carne 
Pitangueiras Brasil  Carne e 
leite 
Santa Gabriela Brasil  Carne e 
leite 
Tropicana  Brasil        Carne 
Beefalo     EUA           Carne 
Bonsmara África  Carne



Desde a mais tenra idade, trans-
formei meus sentimentos e intuições 
em arte. Coloquei nessa ação parte 
do meu ser. Sou artista, pois sinto a 
vida diferente e preciso expressar esse 
sentimento. Neste momento tão deli-
cado que estamos vivendo produzo 
em minha casa- atelier em Fortaleza 
as reflexões de uma nova vida que 
esta começando. A espiritualidade 
esta aflorada, é como um despertar.  
Minhas inspirações chegam como um 
profundo conectar do meu eu com o 
mundo espiritual. O invisível se torna 
cada vez mais visível e abre portas para 
uma nova compreensão da vida tra-
zendo sentido a obra e a minha missão 
nessa existência. Liberto minha mente 
e conduzo minhas mãos (eu pinto com 
as mãos sem o uso de pincel)e as tin-
tas em um processo sem obstáculos. 
Resgato meu ser mais intimo e trans-
bordo minhas  visões em formas, cores 
e texturas.  A arte vem como um res-
piro profundo que entorpece e ventila 
minha mente me permitindo transitar 
em outras dimensões.

Maiara Capistrano- Artista 
Visual











JUSTIÇA, BETO VIVE!JUSTIÇA, BETO VIVE!



Para pensarmos em 
novos paradigmas 
de fundamenta-
ção das teorias 
da comunicação 

contemporânea podemos dialogar 
com a idéia de jogos de comunica-
ção e linguagem de Karl-Otto Apel, 
visto que ele nega a perspectiva da 
filosofia transcendental do sujeito 
por uma outra articulação da ques-
tão da reviravolta da linguagem na 
filosofia. Nesse momento podemos 
aproximar os interesse da filo-
sofia da linguagem e da teoria da 
comunicação, pos a fundamenta-
ção última não-metafísica de Kar-
l-Otto Apel formula uma crítica à 
tradição filosófica transcendental,  
quando trata sobre os pressupostos 
reflexivos da ética, lógica, teoria do 
conhecimento e linguagem.  

Na atualidade sua tese sobre 
o jogo de linguagem transcendental 
da ilimitada comunidade de comu-
nicação polemiza com os discursos 
pós-metafísicos, representados 
pelos pós-modernos, que partem 
do referencial teórico de Nietzsche 
e Heidegger, assim como, com os 
neo-pragmatistas e também com 
Jurgen Habermas quando nega 
os fundamentos da teoria da ação 
comunicativa.

Karl-Otto Apel defende que 

o discurso metafísico assumiu, na 
filosofia tradicional, um caráter 
dogmático que a aproxima, em 
sua estrutura, da doutrina de Deus 
como causa sui ou do pensamento 
mítico. Tornando-se assim, ineficaz 
para postular as condições de possi-
bilidade da filosofia e da ética.

Essa metafísica racionalista, 
segundo Hans Albert, é uma presa 
inevitável do  trilema munchhau-
siano, ou seja, quer dizer, “ou (1) 
ela leva a um regresso ao infinito 
- como já os mitos das origens do 
mundo para quem o problematiza-
dor persiste; ou (2) ela leva ao cír-
culo lógico em que aquilo que deve 
ser fundamentado já é utilizado na 
própria argumentação; ou (3) ela se 
vê levada a interromper dogmatica-
mente o regresso funcional decla-
rando como evidente e intuitivo, 
uma assim chamada razão última 
- por exemplo, Deus como ‘causa 
sui ou ens a se. ‘” (APEL, 307,1993)

A falha da estrutura lógica da 
fundamentação metafísica cria um 
necessitarismo lógico que se torna 
insustentável, quando confrontado 
pelo trilema de munchhausiano. 
Diante desse quadro de aporia na 
tarefa de formular um pressuposto 
reflexivo para filosofia, Karl-Otto 
Apel defende uma fundamenta-
ção última não-metafísica, em que 

KARL-OTTO APEL: O JOGO DA
 COMUNICAÇÃO E DA LINGUAGEM

URBANO NOBRE NOJOSA

anuncia o jogo de linguagem trans-
cendental da ilimitada comunidade 
de comunicação como condição de 
possibilidade reflexiva da filosofia, 
ciências sociais e ciências naturais. 

As bases filosóficas da funda-
mentação de Karl-Otto Apel dese-
jam responder as questões sobre as 
condições transcendentais de possi-
bilidade e validade da filosofia e da 
ciência. Desta forma, ele põe duas 
teses: 

Em oposição à ciência da 
lógica (Logic of Science), hoje 
predominante, sou de opinião 
que toda teoria filosófica da 
ciência deve responder à ques-
tão, colocada por Kant, sobre 
as condições transcendentais 
de possibilidade e validade 
da ciência. Em oposição aos 
representantes de um kantismo 
ortodoxo, sou também de opi-
nião que a resposta à questão 
levantada por Kant não recon-
duz, hoje, à filosofia kantiana 
de uma consciência transcen-
dental como tal. (APEL, 17, 
1994)

Além de reconhecer a con-
tribuição que é, segundo Karl-Otto 
Apel, a conquista filosófica deste 
século: o valor transcendental 

da linguagem ou da comunidade 
lingüística.

O aspecto de considerar a 
filosofia da linguagem, como um 
elemento importante para constru-
ção da reflexão da fundamentação 
filosófica, cria uma projeção apro-
ximativa da teorização da reflexão 
transcendental com a perspectiva 
cartesiana, da evidência-de-cons-
ciência, quando comparada com a 
lógica da reflexão axiomática defen-
dida pela fundamentação da Física 
Clássica ou da Geometria Eucli-
diana. Porém, Segundo Apel, “a evi-
dência-de-consciência, no sentido 
de Descartes, de Kant e ainda de 
Husserl, não basta para fundamen-
tar a validade do conhecimento”. 
(APEL, 17, 1994) 

Por que esses métodos de 
fundamentação, baseados na evi-
dência-de-consciência, são conside-
rados como constatações de cunho 
fenomenológico-cognitivo-antro-
pológicos que estão presas as pers-
pectivas da filosofia da consciência 
ou filosofia da subjetividade.

A constatação da evidên-
cia-de-consciência, da filosofia da 
subjetividade, expressa por Kant, 
Descartes e Hurssel, não é resul-
tado de uma associação ao jogo de 
linguagem. Mas sim, são evidências 
de uma consciência isolada que 



percebe o mundo. 
Essa consciência fragmen-

tada, resultado de uma concepção 
metodológica de fundamentação do 
conhecimento a partir da interco-
nexão entre subjetividade e objeto, 
implica numa fundamentação da 
validade do conhecimento de forma 
dogmática, pois, as condições de 
validades e possibilidade do conhe-
cimento não são esclarecidas. 

A filosofia da subjetividade 
articula a questão da evidência-
-de-consciência a partir de uma 
reflexão isolada. Uma consciência 
que é o resultado da relação entre 
subjetividade e objeto. Porém, essa 
consciência individual terá que ser 
reconhecida em uma comunidade 
de linguagem visto que sem esse 
precedente não podemos falar de 
consciência individual. 

Assim a evidência-de-cons-
ciência, defendida pela concepção 
da filosofia da subjetividade, por 
exemplo: Kant, Descartes e Husserl, 
como uma consciência individual, 
não se sustenta perante o trilema 
Munchhausiano. Desta forma, 
segundo Karl-Otto Apel 

para isso é antes neces-
sário que minha própria evi-
dência intuitiva seja associada 
a um ‘jogo de linguagem’, ou 

no sentido de Wittgenstein 
tardio, alçada a um paradigma 
do jogo de linguagem. Só agora 
a minha própria evidência de 
consciência é transformada, 
através de um entendimento 
linguístico, numa validade a 
prior de proposições para nós, 
podendo valer, por isso, no 
sentido da teoria do consenso 
da verdade, como conheci-
mento vinculatório a priori.
(APEL, 17, 1994)

Isso implica em um outro 
foco de determinação do conhe-
cimento em que terá um desloca-
mento da síntese de apercepção 
para uma síntese comunicativa da 
interpretação. 

A síntese da apercepção está 
delimitada pela filosofia da subjeti-
vidade, onde parte do referencial do 
indivíduo isolado como condição 
mediadora de percepção do mundo. 
Em que o conhecimento seria ori-
ginado a partir da relação entre 
consciência individual e mundo. 
A síntese comunicativa de inter-
pretação nega a fundamentação do 
conhecimento como resultado da 
relação da consciência individual e 
mundo. Isso devido, somente atra-
vés do jogo de linguagem trans-
cendental, a consciência individual 

na comunidade transcendental de 
comunicação, pode-se estabelecer 
validade do conhecimento de si e 
do mundo. Essa condição estabelece 
um deslocamento da consciência 
individual ou subjetiva para cons-
ciência intersubjetiva.

A fundamentação última 
não-metafísica resgata a reflexão 
transcendental como pressuposto 
da ilimitada comunidade crítica 
de comunicação. A dimensão da 
reflexão transcendental não é com-
preendida, como uma articulação 
da relação subjetividade e mundo, 
postulada em Kant, mais sim, como 
resultado de uma relação intersub-
jetiva, mediada numa comunidade 
de comunicação. Outro elemento 
diferenciador, entre a perspectiva 
de fundamentação desenvolvida por 
Karl-Otto Apel em relação a Kant é 
a não distinção entre coisa-em-si e 
o mundo aparente. 

A perspectiva de Karl-Otto 
Apel traz uma superação da filoso-
fia da consciência transcendental, 
que visualizava a fundamentação a 
partir de uma relação entre cons-
ciência e mundo, como também, a 
perspectiva dada pela objetivismo 
cientificista de proveniência positi-
vista, que almejava estabelecer uma 
cientificidade neutra como funda-
mento para filosofia ou ciência. 

Esta superação possibilita a 
construção de uma nova referên-
cia para interconectar um projeto 
normativo idealizado com uma efe-
tivação prática. Esses pressupostos 
transcendentais possibilitarão um 
tratamento que deve, antes, forjar 
uma “autêntica concepção dialética 
aquém do idealismo e do materia-
lismo- uma concepção dialética, 
enquanto, já no ponto de partida , 
ela ‘medeia’ a oposição entre o ide-
alismo transcendental e o ‘mate-
rialismo histórico’ socialmente 
relacionado.” (APEL, 21, 1994) 

Esse tratamento sobre uma 
reflexão dialética está relacionado a 
perspectiva normativa da ilimitada 
comunidade de comunicação, atra-
vés do jogo de linguagem transcen-
dental, visto que, qualquer palavra 
ou ação visa ser compreendiada e 
realizada na sociedade historica-
mente preexistente. Decorrendo 
assim, segundo Karl-Otto Apel, 

do antagonismo entre o 
momento normativo-ideal e 
o fático-material resulta, um 
traço dialético fundamental 
da teoria filosófica da ciência, 
o qual emerge no instante em 
que a comunidade de comuni-
cação, que constitui o sujeito 
transcendental da ciência, se 

transforma, simultaneamente, 
em objeto da ciência: ao nível 
das ciências sociais, no mais 
amplo sentido. (APEL, 21, 
1994)

A partir do momento, em 
que a reflexão deixa de ser uma 
atribuição isolada da subjetividade 
e transforma-se numa reflexão 
intersubjetiva, mediada pelo jogo 
de linguagem transcendental, na 
ilimitada comunidade de comu-
nicação, possibilita-se a superação 
do paradigma da cisão entre sujeito 
ou subjetividade e objeto da ciên-
cia, como também, de uma teoria 
do conhecimento.

A partir da delimitação do 
sujeito, que não é uma consciência 
isolada ou uma subjetividade trans-
cendental, mais sim, uma sociedade 
histórica-real, forja-se a possibili-
dade de criarmos um sujeito capaz 
de estabelecer um consenso de ver-
dade da ciência. Ele não expressa 
mais uma face de pura consciência 
afastada do mundo terreno, visto 
que, apresenta-se como sendo uma 
sociedade mediada historicamente 
pela ação dos homens. 

Esse novo sujeito, a ilimi-
tada comunidade de comunicação, 
assume de maneira empírica e nor-
mativa a projeção de ser o sujeito 

virtual da ciência. Negando assim, 
a perspectiva forjada pela “Logic 
of Science” analítica, visto que, 
segundo Karl-Otto Apel, 

ora, essa ‘ Logic of 
Science ‘ parece estar de todo 
condicionada pelo pressuposto 
- de fato pouco refletido por ela 
- de que a nítida separação de 
sujeito o objeto da ciência deve 
ser mantida não apenas no 
âmbito das ciências naturais, 
mas também no das ciências 
sociais. (APEL, 22, 1994)

Essa concepção metodológica 
da Logic of Science está condicio-
nada pela perspectiva de forjar os 
pressupostos do conhecimento, 
a partir da relação entre sujeito e 
objeto. Além disso, esta concepção 
está presa na distinção da tradição 
entre ciência da natureza e ciên-
cia do espírito, isto é, a ciência da 
natureza está centralizada na expli-
cação e a ciência do espírito está 
ligada a compreensão ou entendi-
mento. Porém, existem duas con-
cepções sobre a explicação cientifica 
enquanto momento da experiência. 
Implicando assim, segundo Karl-
-Otto Apel, 

a partir disso resultam 



dois conceitos de experiên-
cia radicalmente distintos, 
dos quais somente o primeiro 
libera o horizonte transcenden-
tal para algo semelhante a leis 
ou a comprovação indutiva, no 
sentido da Logic of Science: o 
último, ao contrário, no sen-
tido hegeliano da experiência, 
libera o horizonte transcen-
dental para uma experiência 
que conta, por auto-reflexão, 
não só com a comprovação 
ou falsificação indutiva, mas 
sobretudo com a revisão qua-
litativa de seus pressupostos 
conceituais. (APEL, 23, 1994)  

Porém, quando a ilimitada 
comunidade de comunicação é 
reconhecida como sujeito-objeto 
da ciência , de forma prática, esta-
mos reconhecendo a auto-experi-
ência histórica da sociedade como 
uma alternativa para fundamentar 
a reflexão e analise das ciências 
histórico-críticas.

Outro ponto polêmico é a 
concepção de cientificidade, que 
separa sujeito e objeto, de atribuir 
desvaloração para a ciência, isto é, 
admitir a possibilidade de neutra-
lidade nas ciências. Essa concep-
ção parte da referência racionalista 
instrumental da ciência ou de 

entendimento funcionalístico da 
sociedade.

Essa concepção de cientifi-
cidade parte de uma justificativa, 
que a ciência restringe-se somente 
a explicação dos fatos, resvalando-
-se de uma valorização sobre estes 
mesmos fatos. Porém, segundo Kar-
l-Otto Apel, 

Isto significa, antes, 
que as vivências no sentido 
da auto-experiência histórica 
da sociedade - em oposição 
às experiências da natureza 
empírico-analiticamente des-
critíveis e à ‘ conduta ‘ humana 
metodicamente coisificada no 
sentido de uma quasi-natu-
reza social - sem um certo 
engajamento normativamente 
relevante no sentido da comu-
nicação do possível e, respec-
tivamente, exigida da história 
através da práxis subjetivo-in-
tersubjetiva, não podem nem 
sequer ser reconhecido como 
ação, já se mostra no fato da 
compreensão finalístico-racio-
nal, já mencionada: é verdade 
que aqui, conforme costumam 
acentuar, desde Max Weber, 
alguns representantes das ciên-
cias sociais não-valorativas, os 
fins subjacentes não precisam 

ser valorizados; não obstante, o 
agir deve, junto com sua com-
preensão, ser valorizado na 
medida em que tiver que ser 
encontrado um ‘ bom motivo ‘, 
no sentido do ideal de raciona-
lidade teleológica ou finalística. 
Isso mostra que absolutamente 
não é possível uma experiência 
‘ empírico-analítica ‘ de ações 
humanas em sentido estrito.” 
(APEL, 26, 1994)  

Desta forma , as experiências 
históricas não podem ser desvincu-
ladas de uma valoração, visto que, 
a auto-experiência da sociedade 
é pautada por um horizonte de 
valorização.

Essa auto-experiência histó-
rica da sociedade tem um princípio 
de mediação, em que envolve  uma 
ação normativo-prático-crítica 
como pressuposto de uma ética-
-mínima, resultante de uma ação 
intersubjetivamente reconhecida. O 
aspecto de reconhecermos a valora-
ção das ciências aponta para supera-
ção entre a distinção entre teoria e 
prática. Decorrendo assim, em uma 
posição valorativa crítica ou ideoló-
gica de superar a contradição entre 
comunidade de comunicação real 
e ideal. 

Por isso, a fundamentação 

filosófica defendida por Karl-Otto 
Apel nega toda tradição transcen-
dental da filosofia, quando a mesma 
articula os pressupostos do conhe-
cimento a partir da relação subje-
tividade e mundo. Essa concepção 
metodológica implica numa posição 
dogmática, visto que os princípios 
primeiros não são postos em ques-
tionamento e conseqüentemente 
tornam-se verdades apoditicas. O 
resultado desse processo é que gera 
um círculo lógico, um regresso ao 
infinito e a criação de uma razão 
última inquestionável.

A concepção forjada por 
Karl_Otto Apel traz um resgate 
da reflexão transcendental, como 
condição de possibilidade de fun-
damentação do conhecimento, e 
aproveita da elaboração articu-
lada pela filosofia da linguagem. 
Porém, a reflexão transcendental 
não é entendida como resultado de 
uma consciência isolada e egoísta, 
mais sim, como resultante de uma 
relação intersubjetiva, mediada 
em uma comunidade ilimitada de 
comunicação. Portanto, o centro da 
fundamentação do conhecimento 
não é mais a relação subjetivi-
dade e mundo, mais sim, a relação 
intersubjetividade e mundo. Essa 
perspectiva decorre numa postura 
de atribuir valoração para ciência 

como uma síntese da interpretação, 
visto que, a relação intersubjetivi-
dade e mundo já estão mediados 
pela comunidade de comunicação.

Ao levar em consideração os 
pressupostos filsóficos de Kar-Otto 
Apel sobre a questão da fundamen-
tação filosófica podemos aproximar 
com os pressupostos de uma teoria 
da comunicação, em particular, com 
o debate contemporâneo das novas 
tecnologias, em que a centralidade 
do autor, a idéia de obra fechada, 
a triangulação  autor, obra e leitor 
são deslocados por modelos de inte-
ratividade, imersão, usabilidade, 
obra aberta, hipertexto e análise do 
discurso. 

Referência Bibliográfica:

APEL, Karl-Otto, Estudos 
da Moral Moderna, Editora Vozes, 
Petrópolis, 1994.

_______________ Trans-
formação da filosofia V.I,  Editora 
Loyola, São Paulo, 2000.

OLIVEIR A,  Manf re do 
Araújo. Ética e Sociabilidade, edi-
tora Loyola, S~ao Paulo, 1993.

______________. Revira-
volta Lingüístico-Pragmático, edi-
tora Loyola, São Paulo, 2001.

______________. O desafio 
ético da Globalização. Paulinas, São 
Paulo, 2001.

STEIN, Ernildo e BONI, Luis 
A., Dialética e Liberdade, Editora 
Vozes, Petrópolis, 1993. 



MÃES DE MAIO



DANDARA DOS PALMARESDANDARA DOS PALMARES



O cineasta quase 
u n â n i m e 
disse, certa 
feita, que os 
idiotas gover-

nariam o mundo porque eram 
maioria e, anos depois, foi ratifi-
cado por aquele italiano célebre que 
escreveu o nome da rosa como seu 
primeiro romance e declarou, pouco 
antes de morrer, que as tecnologias 
das redes sociais dariam voz a uma 
multidão dessse seres idiotas.

Idiota é uma palavra que, em 
sua origem latina, faz referência 
àtqueles que negam a política. A 
política naquele sentido da polis , 
da ágora e  da democracia que só 
encontra lugar na res publica.

O idiota não pode ser cidadão 
porque só consegue ser indivíduo e 
como indivíduo não consegue mirar 
além da esfera do privado.

Bolsonaro, Trump and ilimi-
ted company, são os heróis desse 
reality show da barbárie em tempos 
de idiotia política a partir da qual se 
governa com milícias reais, digitais 
e redes sociais.

A questão é que não há capi-
talismo e rediviva acumulação 
originária sem milícias, pois elas 
sempre foram necessárias para 
extorquir, expropriar, genoci-
dar, submeter, campo-concentrar, 

barbarizar geral e tocar o terror. 
Jagunços, capitães do mato, guar-
das nacionais, esquadrões da morte, 
políciais e milicianos são apenas 
expressões para designar porque a 
República de Platão era um mundo 
em que governavam sábios filósofos 
e nunca foi adiante porque milícias 
odeiam idealismos, filosofia e tudo 
que é bom, justo e belo. 

O mundo real da trupe (ou da 
Trump) bolsonarita, é uma reina-
ção de idiotas com sede de sangue 
dos outros ou, para lembrar Grouxo 
Marx, tem aquela atitude nobre de 
ir até a última gota do seu sangue.

As milícias não são uma cria-
ção capitalista, mas o capitalismo 
não teria nascido e se universali-
zado sem que os cristãos matassem 
em nome de um deus e pilhassem 
tudo que era dos outros povos que 
adoravam deuses diferente.

As milícias, para roubar, estu-
prar, matar, cobrar dízimos e rea-
lizar outras atividades próprias do 
seu ludismo, precisam de um deus 
e seu deus idiota precisa justificar 
toda barbárie que os idiotas possam 
realizar.

O monopólio da violência 
exige um monopólio de deus. Deus, 
escrito em maiúsculo porque depois 
de um ponto final, é uma especie de 
Queiroz que parece ser onipresente 

em todo dinheiro que se lava desde 
as rachadinhas e por realizar o 
milagre de nunca revelar o divino 
mistério da corrupção. As milícias 
não podem operar sem um deus 
que justifique sua ira e anucie que o 
triunfo pentecostal e seu juízo final 
é o cotidiano dos campos de con-
centração das periferias e favelas.

O inferno do nosso presente 
é que o passado não passou, ape-
nas tinha cochilado. O pior é que a 
multidão de idiotas, mora ao lado.

O PASSADO NÃO ESTÁ 
LONGE DAQUI

MANOEL FERNANDES DE SOUSA NETO
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TARCILA ANDRADE

 Ressoa o terceiro e último 
sinal. As luzes se apagam. Abrem-se 
as cortinas.   

 A chuva era tão forte que 
parecia o dilúvio. Os esgotos trans-
bordavam. A água ultrapassava 
a altura dos joelhos. O asfalto da 
rua agora era o leito do rio que 
soterrava.  

 Nosso herói andava calma-
mente contra a correnteza. Sobre 
a cabeça vestia um velho chapéu, 
único intermediário entre ele e as 
gordas e frias gotas que o céu enviava 
sem parar. Usava o chapéu para 
conseguir manter milagrosamente 
aceso um cigarro de palha na boca. 
Conversava, como de costume, com 
as diversas vozes que habitavam 
sua cabeça, se vangloriando de seu 
romântico hábito de não acreditar 
em guarda-chuvas. Era um homem 
que podia ser considerado velho,

ATORES E SOMBRIOS HERÓIS

 

mas difícil chamá-lo de sábio, pois 
cultivava com apresso seus defeitos 
de adolescente: auto-sabotagem 
sistemática, esperança utópica, 
sinceridade desmedida, menos-
prezo por status social, desapego 
material, incredulidade na pro-

priedade privada, aversão às 
leis, fidelidade exces-

siva aos amigos, 
idealização 

extrema do amor, descompromisso 
com o sexo, desinteresse pelo casa-
mento…  A essa lista poderiam se 
somar quantas tantas outras manias 
juvenis. Havia uma peraltice em 
especial que era algo como um jogo 
de azar viciante para ele, mas que 
ninguém mais via graça - e aí estava 
a graça. Buscava pelos lugares mais 
hierárquicos possíveis, ou então os 
mais horizontais, e logo começava 
sua brincadeira de romper papéis. 
Levava, assim como faz uma criança 
atenta, ao representante da igual-
dade a se impor, ao murmúrio da 
revolta a silenciar, à figura do auto-
ritarismo a rir de si, aos gestos de 

submissão a ordenar. 

 Nosso herói era um 
exímio ator, mas ninguém 
sabia, pois nunca pisou num 
palco. Gostava de atuar na 
vida para um espectador 
invisível e escolhia para 
si sempre os papéis mais 
polêmicos. As vezes até 



ensaiava falas frente ao espelho:
 - Só amando os homens, as 

ações, a banalidade dos trabalhos, 
só assim - ai de mim! -, só assim se 
pode viver. - não… muito piegas! 
Ninguém acreditaria nisso.

 Havia uma única figura que 
o perturbava por sua incontestável 
autoridade e nessa noite de chuva 
foi a Ele que resolveu chamar pra 
brincar. Então a nossa história tão 
malsinada de indisciplinados atores 
adquiria um de seus mais sombrios 
heróis. 

 Os raios de quando em 
quando iluminavam o céu escuro e 
os trovões estremeciam o ar. Num 
lampejo, nosso ator começou a 
atuar o mais difícil de seus papéis. 
Voltou o rosto para o alto e de bra-
ços abertos gritou, como se não 
fossem suas, as mais amargas falas 
de frustração com o fato de ter nas-
cido, proferiu xingamentos aos céus 
e discursou sobre a pesada sensação 
de abandono. Maldisse a tudo que 
fosse bendito enquanto socava com 
foça seu estômago e sua mandíbula 
até sentir náuseas e se espalhar por 
toda a boca o gosto metálico e doce 
de sangue. Implorou por castigo, 
mas não por perdão. De olhar mais 
fulminante que a própria tormenta, 
berrou com toda potência de seus 
pulmões as piores blasfêmias que as 
Sras. e os Srs. Espectadores possam 
imaginar. Por fim, desafiou a Deus, 
seu Espectador Eleito, a atingi-lo 
com um raio em sua cabeça.

 

 
 Mas nada 
a c o n t e c e u . 
Nem raio nem 
nada. Apenas a 
chuva que foi aos 
poucos parando, como 
que satisfeita com sua 
atuação. 

 Ainda no papel gritou:
  - Por favor! Não me ignore! 

Sou tão insignificante assim a ponto 
de não merecer nem seu castigo? 

 Uma sensação repentina de 
vácuo ao redor dos ouvidos se fez 
presente. Escutou. Concluiu que 
continuar vivo era um castigo ainda 
pior. 

 Nosso ator, sendo um ótimo 
herói, caiu então de joelhos no chão, 
que contemplou com os olhos enla-
crados por alguns instantes e logo 
voltou novamente o olhar para o 
alto. De braços abertos, permane-
ceu em silêncio ofegante até que a 
chuva parasse.  

A s 
nuvens 

e s c u - ras se dispersa-
v a m , o céu retomava sua 

cor azul e senhorinhas fofas 
com suas sombrinhas de bolinha 
já caminhavam nas calçadas des-
viando das poças e comentado 
a desgraça daquele homem em 
farrapos largado no meio da rua. 
Nenhum dos transeuntes poderia 
imaginar que havia presenciado 
uma das melhores atuações que o 

Olimpo já viu, e com seus critérios 
mundanos julgavam terrível o des-
tino do nosso herói. 

 Ele, nosso querido ator, 
deitado, deixava correr a água suja 
sobre o seu corpo e sorriu ao ver 
que no céu um arco-íris se abria.

 Então eu lhes pergunto, 
meu caro público, pra que servem 
os  heróis? 

 Eu diria que precisamos de 
atores, assim como o nosso herói, 
para expurgar nossas mazelas e 
paixões, para que nós próprios 
não tenhamos que viver o ápice de 
nossos dramas. Para que em um 
momento de catarse Hércules ou 
Calígula vivam num corpo outro a 
vontade da História. E é Ela quem 
escolhe seus personagens que sur-
gem inevitavelmente, sejam eles 
atuados por um ou por outro corpo 
heróico. E entre tantos atores da his-
tória, muitos se tornaram como algo 
concreto e fixado nas Estruturas do 
Tempo. O corpo que se movia agora 
é estátua viva e calma, endereçada a 
um espírito de forma específica que 
a habite. 

 Estátuas, monumentos e 
infra-estruturas: estações de cami-
nho-de-ferro, palácios dos gover-
nantes coloniais, pontes, portas, 
campos militares e fortalezas… 
Toda forma é endereçada e assinada 
pelo espírito de um ator específico 
da História do Tempo. 

 Uma flor seca ao Sol. A 
carne fica fria. A mais alta monta-
nha se tornará pó.



LUIS GAMA



Instalação 
Título: devoração da terra
Dimensões - diâmetro – 1,5m
Materiais: barbante, bacias, 

formas de empada, barro colhido 
no Córrego do Feijão em Bru-
madinho e Bento Rodrigues em 
Mariana-MG.

Data: outubro de 2020.

Desenho 
Título: epifanias quotidianas 

- cascas de cebola e de alho 
Dimensões - diâmetro – 

1,20m (dimensão dos braços da 
artista)

Data: outubro de 2020.

Proponho um conjunto de 
trabalhos realizados no âmbito 
doméstico|ateliê.  Uso o círculo 
como espaço de reflexão sobre as 
assimetrias entre uma descoberta 
pessoal no diário de isolamento e 
o horror da prática continuada na 
devoração da Terra com foco na 
destruição da topografia em Minas 
Gerais.

Individualmente experimento 
epifanias no diário de isolamento.  
Descubro miudezas, resíduos antes 
desapercebidos no cotidiano apres-
sado.  Apreendo instantes realçados 

pela luz incidindo sobre as cascas 
de cebola, alhos e passo a usar esta 
matéria viva nos desenhos.  Este 
olhar pro miudinho, pro intimista, 
pro micro, me sustenta na compre-
ensão do macro, na compreensão de 
que nós e a Terra somos uma. 

Enquanto isso, e ao mesmo 
tempo, a velocidade em devorar a 
Terra aumenta. A Vale/Samarco/ 
BHP seguem comendo as monta-
nhas em Minas Gerais. Em plena 
pandemia de Covid-19, o governo 
determina que a atividade de mine-
ração passe a ser considerada essen-
cial, os trens de minério aceleram o 
lucro e a Vale torna-se uma corpo-
ração. Minas não haverá mais?

ASSIMETRIA ENTRE EPIFANIAS  
QUOTIDIANAS E A  DEVORAÇÃO 

DA TERRA
NÉLE AZEVEDO











Para produzir este 
ensaio,  sou o 
objeto de estudo 
e escrevo sobre 
m i m  p o r q u e 

observo-me em terceira pessoa, 
coloco-me a prova para sustentar os 
argumentos apresentados. Ao assis-
tir os filmes: O Dilema das Redes, 
Privacidade Hackeada e Roubamos 
Segredos: A história do WikiLeaks, 
consegui perceber o quanto sou 
fruto e vítima de tudo aquilo que 
foi apresentado.  

Buscarei falar de cada um 
individualmente para um melhor 
direcionamento do texto.  

O Di lema das  Redes : 
dependência 

o filme é de extrema impor-
tância para entendermos como 
o capitalismo e a tecnologia, na 
modernidade, tornam-se autoge-
ridos e adaptam-se. Escrevo com 
total ciência de que os argumentos 
aqui apresentados, não serão genui-
namente meus, foram-me concedi-
dos ao usar a internet, mas utilizo 
de um pensar crítico para encaixá-
-los em uma lógica que entendo ser 
coerente, pois entendo que pensar 
de forma autêntica é algo quase 

impossível com o excesso 
de informações advindas da 
Revolução Industrial 4.0. Por 
isso, digo que sou vítima, 
mais uma.  

Quando utilizo redes 
sociais em excesso, pro-
crastino, tenho problemas 
de autoestima, não escuto 
quando me chamam, tor-
no-me um produto-ciber-
viciado. Adoto o termo 
produto-ciberviciado por-
que a pesquisadora Shoshana 
Zuboff, defende que as redes 
sociais são gratuitas, pois os 
produtos somos nós. E para 
além disso, seu livro Capita-
lismo de Vigilância, discorre 
sobre como os nossos dados 
são usados pelas empresas 
Big Techs. Os nossos dados 
são vendidos para empresas 
que tentam nos manipular 
de diversas formas, desde 
algo banal até um grande 
complexo na mudança 
comportamental. 

As Big Techs, surpre-
endem com sua inteligência 
na construção da plataforma, 
que é construída com o 

NÃO CONSIGO FICAR OFF-LINE
JULIO CESAR FERREIRA

objetivo de nos tornar dependente 
delas. E de fato, conseguem. Não me 
orgulho em abraçar a mediocridade 
que há ao consumir excessivamente 
redes sociais. Enquanto escrevia 
esse ensaio, já fiz várias pausas para 
olhar algumas redes. Acho impor-
tante dizer isso, porque não basta 
escrever e saber o quão prejudicial 
é, e me afastar, como se fosse inatin-
gível, pois não sou.  

As empresas tecnológicas me 
controlam, e eu sei. A mudança 
não é tão simples, como utilizar as 
plataformas de forma saudável? se 
sou jovem, e jovens querem aten-
ção, serem ouvidos. Afastar-me das 
redes sociais é não existir social-
mente. Infelizmente, as redes sociais 
acabam tornando tudo mais fácil, 
e é exatamente neste discurso que 
mora o perigo e não há como fugir.  

As plataformas fazem com 
que haja uma liberação de dopa-
mina como recompensa, porque os 
algoritmos projetam publicações 
em cima de algo que você já buscava 
e ele identifica e entrega, através de 
conteúdos como, vídeos, imagens, 
gifs e textos.  O professor de eco-
nomia norte-americano Edward 
Tufte, sintetiza isso através de uma 

frase que aparece no filme: “Existem 
apenas duas indústrias que chamam 
seus clientes de usuários: a de dro-
gas e a de software.”  

Talvez seja tarde demais para 
voltarmos atrás. E infelizmente, tal-
vez as pessoas não queiram, porque 
já nos tornamos dependentes.  

Privacidade Hackeada: mani-
pulação e mudança comportamental  

Como se não bastasse torna-
mos dependentes das redes sociais, 
Privacidade Hackeada, mostra 
também com estamos sendo mani-
pulados e nossos comportamentos 
modificados. O filme fala sobre 
como a Cambridge Analytica e o 
Facebook, agiram nas eleições de 
Donald Trump em 2016 e o Brexit.   

Eles utilizaram nossos dados, 
para que houvesse uma manipula-
ção cibernética para conseguir mais 
votos, sobretudos para aqueles que 
não tinham convicções politicas 
muito bem estruturadas, usavam 
essa fragilidade para entregar pos-
tagens que iriam mudar seu pen-
samento até a votação. E embora 
tenha ocorrido no Estados Unidos, 
aqui no Brasil o mesmo aconteceu. 
Os meus dados estão sendo a todo 
momento, coletados. Não só o meu, 



de todos que usam plataformas 
on-line. 

A polarização foi enorme, e 
ainda é. O resultado negativo da 
internet foi não saber ouvir, mas 
não apenas. Ouvir não quer dizer 
concordar, e mesmo assim, não 
conseguimos chegar no primeiro 
passo. Isso também foi retratado no 
Dilema das Redes, mas aqui mostra 
na prática como as empresas tecno-
lógicas passam por cima de diversos 
princípios morais e éticos, para que 
seu objetivo seja alcançado, como o 
uso descontrolado e ilegal de dados 
aliado à tecnologia, psicologia 
comportamental e técnicas 
de propaganda. 

E novamente, 
eu presenciei 
e fui atin- gido. 
Desfiz ami- zades com 
pessoas que são de extre-
ma-direita, sobretudo, bolsonaris-
tas.  Mas há uma argumentação 
plausível para que isso acontecesse, 
não queria e não quero ami-
zade com quem ache nor-
mal a exploração do 
trabalhador, o racismo, 
m a c h i s m o  e a 
LGBTQIA+- fobia. 
Não estou e r r a d o , 
m a s re c on h e ç o 

que eles parecem ocupar o mesmo 
lugar que eu. Enquanto eu demo-
nizo e quero o fim dessas práticas, 
eles influenciam e acham comum.  

A Pollyana Ferrari em seu 
livro, Como Sair das Bolhas, aborda 
isso.  “As pessoas (de modo geral) 
só convivem, mesmo virtual-
mente, com quem pensa 
parecido, com quem 
tem a mesma opi-
nião política e 
gosta dos m e s -
m o s ídolos, da 

mesma música, 
o que facilita que, 

ao receber algo absurdo 
sobre políticos, sobre um 

artista ou sobre um time 
de futebol, já compar-
tilhe, como se fosse 
verdade.”  

E de f a t o , 
quando e s t o u 

usando as redes 
sociais, por pensar 

que sigo pessoas bem 
informadas, de esquerda 

e que não apoiam fake news, 
automaticamente a postagem é ver-
dadeira, mas não há uma autocritica 
quando compartilho. O que deveria 
acontecer, independentemente de 
sua posição política, reconheço que 

há um 
preconceito 

em pensar que apenas 
a Direita faça isso, porque 

é algo que sempre vejo, mas 
não quer dizer que a Esquerda 

também não faça.  
As ações on-line estão tra-

zendo consequências para a nossa 
realidade, e consequências negati-
vas. Trazendo risco para a demo-
cracia, saúde mental, aquecimento 
global e a economia. Tanto que a 
exploração dos dados ultrapassa 
hoje o valor monetário da explora-
ção petrolífera.  

Roubamos Segredos: o acesso 
a informação em questão  

Já nesse filme, percebemos o 
paradoxo que é a importância 

de dados 
que mostre as 

mazelas da 
sociedade. Mas os 

dados que deveriam ser 
expostos e coletados, para 

maior acesso a informações 
governamentais, deveriam ser 

apenas dados de Estados e pessoas 
ligadas a eles politicamente, e não 

os dados de cidadãos comum, 
como o meu.  

Os dados gover-
n a m e nt a i s  t ê m 

u m  obj e t ivo 
p a r a que sejam 
coletados, como o 
de transparên- c i a , 
denúncia e acesso 
à informação para 
os próprios cidadãos. O 
papel de Julian Assange é 
importante, mas acabou tomando 
um rumo negativo, pois as empre-
sas pegaram essa iniciativa polí-
tica, transformando em interesses 
corporativistas.  

Eu, como estudante de Jorna-
lismo, vejo a importância da liber-
dade de imprensa, e o WikiLeaks 
mostra como há segredos perver-
sos que não sabemos enquanto 
cidadãos.  

Mas cabe também pensarmos 

que a exposição de dados pode tra-
zer algo negativo, e trouxe. As guer-
ras entre nações e líderes nacionais 
porque não sabiam lidar com seus 
dados expostos para outros países.  

E sinto que o mesmo pode 
acontecer caso os dados dos usu-
ários sejam expostos, uma guerra 
civil iniciada através do on-line, 
indícios não faltam. E ainda com 
o capitalismo sempre ocupando 
seu posto de difundir confli-
tos, não posso afastar ele dessa 
culpa. As empresas que coletam 
nossos dados podem a qualquer 
momento os divulgar, e quando 
isso acontecer, seremos apenas e 
mais uma vez, vítimas de interesses 
corporativistas.   

Conclusão 
O papel do capitalismo é 

inquestionável, sou e seremos 
vítimas dele. Ao mesmo 

tempo que abandonar 
as redes sociais não 

fará com que ele 
deixe de atingir-me 
e atingir a todos.  

P r e c i s o 
buscar pensar de 
forma autêntica, mas 
não sei se de fato será pos-
sível, pois meu cérebro está 
corrompido, e aqui culpo os dois: a 
internet com sua vasta quantidade 

de informações e o capitalismo.  
Mas também não desqualifico 

totalmente a importância da inter-
net na atualidade, porque por meio 
dela consigo acessar informações 
que não conseguiria facilmente, 
conhecer desconhecidos e falar com 
conhecidos que moram longe e pra-
ticidade na hora de fazer compras 
on-line. Seria ótimo se houvesse 
apenas esse lado positivo, mas pre-
cisamos lidar com os dois.  

E é esse lugar que temos que 
questionar, e assim como eu, colo-
car-se a prova. Eu, por exemplo 
depois de assistir os filmes, tirei 
as notificações de todas as redes 
sociais, mas como sou um produ-
to-ciberviciado, pego-me entrando 
mesmo assim, apenas para matar a 
ansiedade.  

Não há uma resposta que elu-
cide tudo isso, mas de fato, estamos 
sendo vigiados e manipulados, para 
além de teorias conspiratórias, isso 
está provado. Abandonar as redes 
pode auxiliar apenas nesse contexto 
de exploração de dados pessoais, 
mas nunca conseguiremos escapar 
de outras formas que o capitalismo 

adota para lucrar e consequente-
mente, nos prejudicar.  
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SOU NETO

Minha avó, não lembro dela.
Turquia, Viena, França...
Eu caindo por tabela
Santos, Capinas e aqui

Pai, mãe... terapia
Centro velho, cinemateca

Irmão levado na beca...
Gordini, fusca e agonia.

Você gosta da menina?
Perna grossa, perna fina
Tesão e adrenalina

Toda calçada e rua
Eu menino você gosta? Bunda, 
caralho e Bosta

MEUS MEDOS

Meus medos não temem a solidão
Não andam em turma.
São três ou quatro...

O porto de Vigo de madrugada,
Nebrlina Fria, luz marela.
Este é o primeiro
Você não está,
Este o segundo.

Terceiro?
Neblina fria, rua vazia, Qualquer lugar
E eu não me encontro.

MUNDO CÃO

Atiro a bolinha longe,
Longitude
Você vai latindo buscar,
Latitude.

AMOR

Quero provar de novo
Da água da mais pura fonte, 
Que sai de sua boca
Fazendo o que fizemos ontem.

NA VARANDA

Todos: 
Porcos e burocratas,
Suecos, râs e manequins,
Dentistas e talibans
Balançamos
Na rede de conjecturas
Entre pontos de interrogação.

POESIA

HORÁCIO QUIROGA



PROGRAMA POLÍTICO DA COMUNA DE PARIS

1. O trabalho noturno foi extinto;
2. Oficinas que estavam fechadas foram reabertas 
para que cooperativas fossem instaladas;
3. Residências vazias foram desapropriadas e reocu-
padas;
4. Em cada residência oficial foi instalado um comitê 
para organizar a ocupação de moradias;
5. Todos os descontos nos salários foram abolidos;
6. A jornada de trabalho foi reduzida, e chegou-se a 
propor a jornada de oito horas;
7. Os sindicatos foram legalizados;
8. Instituiu-se a igualdade entre os sexos;
9. Projetou-se a gestão operária das Fábricas (sem, no 
entanto, implantá-la);
10. O monopólio da lei pelos advogados, o juramento 
judicial e os honorários foram abolidos;
11. Testamentos, adoções e a contratação de advoga-
dos se tornaram gratuitos;
12. O casamento se tornou gratuito e simplificado;

13. A pena de morte foi abolida;
14. O cargo de juiz se tornou eletivo;
15. O calendário revolucionário foi novamente ado-
tado;
16. O Estado e a Igreja foram separados; a Igreja 
deixou de ser subvencionada pelo Estado e os espó-
lios sem herdeiros passaram a ser confiscados pelo 
Estado;
17. A educação se tornou gratuita, secular, e com-
pulsória. Escolas noturnas foram criadas e todas as 
escolas passaram a ser de sexo misto; 
18. Imagens santas foram derretidas e sociedades de 
discussão foram criadas nas igrejas;
19. A Igreja de Brea, erguida em memória de um dos 
homens envolvidos na repressão da Revolução de 
1848 foi demolida. O confessionário de Luís XVI e a 
coluna Vendôme também;
20. A bandeira vermelha foi adotada como
símbolo da Unidade Federal da Humanidade

COMUNA DE PARIS (1871)COMUNA DE PARIS (1871)







— O meu nome é Severino,
como não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias.
Mais isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem falo
ora a Vossas Senhorias?
Vejamos: é o Severino
da Maria do Zacarias,
lá da serra da Costela,
limites da Paraíba.
Mas isso ainda diz pouco:
se ao menos mais cinco havia
com nome de Severino
filhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já finados, Zacarias,
vivendo na mesma serra
magra e ossuda em que eu vivia.
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,

no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas
e iguais também porque o sangue,
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte Severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte Severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).
Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
alguns roçado da cinza.
Mas, para que me conheçam
melhor Vossas Senhorias
e melhor possam seguir
a história de minha vida,
passo a ser o Severino
que em vossa presença emigra.

MORTE E VIDA SEVERINA





Nas primitivas 
comunidades, 
a diferencia-
ç ã o  s o c i a l 
i nc ipi e nte , 

agregada a outros fatores, tais como 
a natureza do poder social, acarreta 
o conhecido fenômeno que se pode 
denominar de “sincretismo norma-
tivo”, pois as normas que regulam 
a vida social acham-se condensa-
das num agregado indiviso, onde é 
impossível discriminar quais teriam 
natureza moral, jurídica, religiosa 
ou de mero trato social. Neste sen-
tido costuma-se apontar para o 
caráter religioso de que se reves-
tem as primeiras manifestações 
jurídicas no seio social, por serem 
as instituições religiosas aquelas 
dotadas de maior autoridade, em 
grupos sociais onde a especializa-
ção de funções e divisão do trabalho 
ainda não ensejou o aparecimento 
de algo como o Estado. Assim, em 
obra clássica, sustenta FUSTEL DE 
COULANGES que “entre os gregos 
e romanos, como entre os hindus, 
a lei surgiu, a princípio, como uma 
parte da religião. Os antigos códi-
gos eram um conjunto de ritos, de 
prescrições litúrgicas, de orações e, 
ao mesmo tempo, de disposições 
legislativas”. Adiante explica que a 
razão pela qual “os mesmos homens 
eram, ao mesmo tempo, pontífices 

e jurisconsultos, resulta do fato de 
direito e religião se confundirem, 
formando um todo.” Jurisprudentia 
est rerum divinarum atque huma-
norum notitia (trad. livre: o estudo 
do direito leva ao conhecimento das 
coisas humanas e divinas), rezava 
uma definição antiga, conservada 
no corpo legislativo justinianeu. (1)

  Neste breve texto, porém, 
pretende-se recuar o estudo da 
conexão entre os fenômenos jurí-
dicos e religiosos a um momento 
anterior ao da formação de nossa 
atual civilização, em um está-
gio do processo evolucionário da 

sociedade em que, por prescindirem 
os indivíduos da concepção abstrata 
de um ente superior, transcendente 
(Deus), com maior propriedade se 
designaria o sentimento do divino 
e sobrenatural antes como mágico 
do que propriamente religioso. (2)

A magia pode ser conside-
rada como a forma primeva de 
pensamento humano sendo esta, 
efetivamente, a tese defendida 
brilhantemente por Sir JAMES 
FRAZER em sua famosa obra The 
Golden Bough. Em apoio a esta tese 
viria, por exemplo, a conjectura, 
extremamente bem fundamentada, 

DIREITO E MAGIA
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

de que as manifestações artísticas 
paleolíticas, a “arte das cavernas”, 
tinham um objetivo mágico. (3) 
OU ainda o fato de o estudo da for-
mação infantil do significado, assim 
como o do significado selvagem ou 
iletrado se depararem como uma 
mesma atitude mágica em relação 
às palavras e, por intermédio destas, 
em relação ao mundo. (4)

O mesmo FRAZER sugere a 
hipótese de que haveria uma linha 
evolutiva partindo da magia, pas-
sando pela religião, para chegar à 
ciência, pois o homem que pratica 
a magia realiza operações mentais 

denominadas expressivamente 
por MARCEL MAUSS “sofismas 
naturais do espírito humano”, (5) 
ao tornar objetivas idéias e asso-
ciações delas, imaginando criar 
as coisas como lhes sugerem seus 
pensamentos, por crer-se mestre 
das forças naturais como o era de 
seus próprios gestos. A percepção 
da resistência do mundo em aceitar 
o seu domínio mágico, pela conse-
qüente falibilidade de seus rituais, 
atestada pelo malogro de experiên-
cias sucessivas, termina por acarre-
tar a submissão às forças misteriosas 
e sobrenaturais que não consegue 

controlar — “après avoir été dieu, il 
a peuplé le monde de dieux” (trad. 
livre: depois de ter sido deus, ele 
encheu o mundo de deuses). (6) 
Surge. então, a religião, modifican-
do-se a, por assim dizer, estratégia 
e postura das pessoas diante do 
mundo, que não é mais coagido pela 
magia, mas sim adorado através da 
religião. Em seguida, porém, chega 
o momento em que a religião tam-
bém se torna desacreditada e insa-
tisfatória como forma de explicação 
do mundo, em virtude dos inúme-
ros erros cometidos e constatados 
sendo então sucedida pela ciência.

Embora tal teoria dos três 
estágios de desenvolvimento inte-
lectual da humanidade, possivel-
mente inspiradas nas “fases” de 
COMTE — teológica, metafísica e 
positiva —, seja renegada moder-
namente de um modo geral, (l7) 
não deixa de apontar certas carac-
terísticas da magia, bem como para 
o papel que desempenha entre os 
povos primitivos, semelhante, 
mutatis mutandis (trad. livre: 
guardadas as devidas proporções), 
àquele da religião e da ciência, 
pelo que representa como fonte de 
conhecimento e poder. Ao mesmo 
tempo, assim como o religioso por 
ofício e o cientista, “le magicien 
est un fonctionnaire de la société, 
souvent institué par elle, et qui ne 
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trouve jamais en lui-même la source 
de son propre pouvoir” (trad. livre: 
o feiticeiro é um funcionário da 
sociedade, normalmente instituído 
por ela e que jamais encontra em si 
mesmo a fonte de seu poder). (8) 
A eficácia de sua prática e a autori-
dade das idéias que a fundamentam 
repousa sobre uma tradição, velada 
por fortes sanções sociais, de que 
certas palavras apropriadas e ges-
tos específicos possuem um poder 
secreto sobre as coisas. (9)

MALINOWSKI, o grande 
precursor da pesquisa de campo 
em antropologia, e também o res-
ponsável pela mudança de enfoque 
do papel da magia nas sociedades 
selvagens. Já FRAZER. prefaciando 
o opus magnum (trad. livre: obra 
maior) do primeiro, Argonautas do 
Pacífico Ocidental, chama atenção 
para a forma como ai se estuda a 
organização social com base na dis-
tribuição econômica dos bens para 
satisfazerem as necessidades funda-
mentais humanas, próprio da aná-
lise funcional, peculiar ao método 
funcionalista concebido pelo sábio 
polonês. (10) Em seguida ressalta 
a importância conferida por este à 
fé no poder da magia como força 
psicológica auxiliar na organização 
e sistematização do esforço econô-
mico nas comunidades melanésias, 

o que seria “suficiente para anular 
a hipótese errônea de que a magia, 
contrariamente à religião, Sé por 
sua própria natureza essencialmente 
maléfica e anti-social”. Aproveita, 
então, para reafirmar a analogia 
entre ciência e magia, ambas em 
si neutras axiologicamente, ins-
trumentos que podem ser pos-
tos a serviço do bem ou não. (11) 
No mesmo sentido, EDMUND R. 
LEACH observa que “Malinowski 
was almost the first anthropologist 
to recognize that ‘magic’, far from 
being an exemplification of primi-
tive superstition and ignorance, is 

a social mechanism through which 
the ‘magician’ asserts his status and 
exercises control over the action 
of others.” (12) Por isso, já se pode 
vislumbrar os pontos de interseção 
entre a magia e o direito nas socie-
dades primitivas, que se passa agora 
a elucidar, com o fito de procurar 
evidenciar a contribuição funda-
mental que pesquisas desta natu-
reza podem trazer para uma melhor 
compreensão de nossas próprias 
instituições jurídicas, tarefa, aliás, à 
qual BRONISLAW MALINOWSKI 
dedicou seus últimos esforços. (13)

 Em seus estudos pioneiros 

na Polinésia, MALINOWSKI che-
gou à conclusão de que “toute la 
structure de la société trobrian-
daise réponse sur le principe du 
statu légal. Je veux dire par là 
que les droits du chef sur les gens 
du commun, ceux du mari sur 
la femme ou des parents sur les 
enfants sont exercés, non arbitrai-
rement et d’une façon unilatérale, 
mais conformément à des prescrip-
tions définies et sont constitués en 
chaínes de service rigoureusement 
réciproques” (trad. livre: toda a 
estrutura da sociedade trobiandesa 
repousa sobre o princípio do status 

jurídico. Eu quero dizer com isso 
que os direitos do chefe sobre as 
pessoas comuns, assim como os do 
marido sobre as esposas ou dos pais 
sobre as crianças não são exercidos 
de maneira arbitrária e de um modo 
unilateral, mas em conformidade 
com ,prescrições bem definidas, 
assim como são constituídas por 
cadeias de prestações rigorosamente 
recíprocas). (14) Pesquisas realiza-
das em épocas mais recentes, por 
cientistas de diferentes países, efe-
tivamente corroboram esta tese, de 
que a organização social neste nível 
mais ‘primitivo’ se assenta sobre as 

pilastras da posição ocupada por 
razões hereditárias pelos indivíduos 
(status) e de uma forma econômica 
dominada pela reciprocidade, o que 
permite uma classificação de tais 
sociedades como ‘sociedades igua-
litárias’, em oposição à nossa, que 
se poderia denominar ‘sociedade 
competitiva’. Estes dois padrões 
estruturadores da vida social em 
estágio, por assim dizer, selvagem, 
fornecem os critérios determinantes 
das obrigações mútuas dos mem-
bros da comunidade, isto é, de suas 
‘relações jurídicas’, e em ambos se 
pode identificar a presença catali-
sadora da magia.

O pr imeiro aspecto  é 
amplamente estudado por JEAN 
GUIART, o qual constata que o 
mecanismo doador do status nas 
sociedades da Oceania se baseia no 
lugar recíproco dos indivíduos, e 
não num sistema fixo, tendo uma 
função essencialmente comunica-
tiva, como procura evidenciar em 
seus trabalhos LAVI-STRAUSS. 
(15) Assim, assevera GUIART 
que “os sistemas de nominação e 
os comportamentos formalizados 
que lhes são atribuídos estão muito 
mais no domínio da linguagem do 
que no da lei.” (16) A linguagem 
pura e simplesmente, porém, não 
é capaz de cumprir este papel de 



condicionante da mobilidade social, 
fazendo-se necessária a sacramenta-
lização e coercitividade fornecidos 
pelo cumprimento de rituais mági-
cos. Nas ilhas de Tonga (Polinésia 
Ocidental), por exemplo, a descen-
dência de Tui Tonga detém o poder 
político e religioso hereditário sobre 
o conjunto do arquipélago, sendo 
a genealogia verdadeira aquela 
recitada pelo arauto (matapule) do 
chefe, que ao lado deste preside a 
cerimônia mágica onde se bebe o 
Kava, instituição máxima entre os 
trobriandenses, como demonstra 
MALINOWSKI em Argonautas do 
Pacífico Ocidental. (17)

 O problema da reciproci-
dade informadora das interações 
sociais nas sociedades primitivas 
é satisfatoriamente abordado pelo 
antropólogo inglês MARVIN HAR-
RIS, em instigante trabalho deno-
minado Vacas, Porcos, Guerras e 
Feiticeiras — Os Enigmas da Cul-
tura. (18) “Reciprocity”, define ele, 
“is the technical term for an eco-
nomic exchange that takes place 
between two individuals in which 
neither specifies precisely what is 
expected in return nor when they 
expect it.” O autor procura nos for-
necer uma idéia de como funciona 
tal intercâmbio de bens e serviços 
sugerindo que se assemelha ao 

modo como isto se dá entre ami-
gos íntimos e parentes— “brothers, 
for exemple, are not supposed to 
calculate the precise dollar value of 
everything they do for each other”. 
Entretanto, apesar de bastante difu-
sas e não-explicitadas, não desapa-
recem as obrigações e expectativas 
de ambas as partes em obterem e 
fornecerem algo em retribuição ao 
que tiram ou dão umas às outras, 
e se uma delas se excede, a outra 
começa a protestar e intrigar publi-
camente contra ela, levantando 
dúvidas quanto à sua saúde e sani-
dade mental. Se deste procedimento 

não resultar nenhum efeito dissu-
asório em relação ao “tomador”, 
as pessoas começaram a suspeitar 
de que ele está possuído por maus 
espíritos ou está praticando bruxa-
ria, execrando-o como uma ame-
aça à comunidade. Aqui é preciso 
lembrar que, como EVANS-PRIT-
CHARD constatou entre os Azande, 
a magia não é estigmatizada como 
‘má’ ou ‘negra’ porque destrói a 
saúde ou propriedade de outrem, 
“but because it flouts moral and 
legal rules. Good magic may be des-
tructive, even lethal, but it strikes 
only at persons who have commited 
a crime, whereas bad magic is used 

out of spite against man who have 
broken only law or moral conven-
tion”. (19)

A consideração deste meca-
nismo de troca recíproca conduz 
igualmente a especulações extre-
mamente elucidativas quanto à 
formação das sociedades antípo-
das daquelas em que ele vigora, —a 
sociedade competitiva —, onde 
a submissão e a propriedade pri-
vada aparecem de forma marcante. 
Assim, é possível imaginar que 
indivíduos com maior capacidade 
produtiva doassem uma quanti-
dade cada vez maior de excedente, 
criando para quem recebia os 

‘presentes’ a necessidade de prati-
camente trabalhar para os primei-
ros, no afã de conseguir manter em 
equilíbrio as suas relações, tornan-
do-os cada vez mais abastados e 
poderosos. Até o ponto de que estes 
se sentiam capazes de desprezar as 
regras da reciprocidade, escravi-
zando as pessoas, que a partir de 
então deviam lhe prestar reverência 
e obediência, pagando-lhe taxas e 
produzindo para satisfazer sua sede 
de acumulação e entesouramento, 
sem retribuição equânime.

Surgem, então, os grandes 
impérios de economia palaciana e 

cultura letrada, que se passa a estu-
dar em seguida. Antes, porém, cabe 
uma breve referência à tendência 
evolutiva inversa, as sociedades que 
se organizaram em nível de bando, 
dos caçadores-coletores. Assim 
ocorreu com os esquimós, para 
quem “presentes fazem escravos 
assim como chicotadas fazem cães”, 
de acordo com o provérbio citado 
por MARVIN HARRIS. (20) Nes-
tas tribos, de acordo com o estudo 
clássico a elas dedicado por E. R. 
SERVICE, predomina uma ‘ideo-
logia normativa’ definida como “o 
recurso natural de uma sociedade 
para transformar, sublimar ou de 
algum outro modo reprimir as 
propensões e desejos individuais, 
danado-lhes formas de compor-
tamento que sirvam os mais latos 
fins sociais” — cujos sentimentos e 
valores que fomenta ‘não são prega-
dos nem reforçados pela ameaça de 
represália religiosa” e isto “porque 
não precisam sê-lo. Não existe um 
contexto mais amplo e impessoal 
de comportamento onde seja difícil 
praticá-los. (...) Os povos primitivos 
não têm essas preocupações porque 
não concebem—não têm—uma 
sociedade mais vasta a que precisem 
se adaptar. A ética não se estende 
aos estranhos; estes são, simples-
mente, inimigos, nem sequer são 



‘gente’. (21) Contudo, apesar da 
ausência de centros de poder reli-
giosos ou políticos, o mesmo autor 
observa que “a forma mais extraor-
dinária e quase universal de con-
trole, na sociedade primitiva, se 
denomina xamanismo”. O xamã (da 
palavra tungúsia para ‘curandeiro’), 
pelos dotes que aparentam ter de 
contatar o mundo ‘sobrenatural’ (de 
nosso ponto de vista) dos espíritos 
dos mortos, são capazes de diagnos-
ticar e curar doenças, conjeturando 
quem causou a doença e o que foi 
feito, por meio de artes mágicas. 
(22) A magia, então, é ainda o modo 
mais visível de controle social, em 
uma forma médica ou mediúnica).

As antigas civilizações do 
Oriente, à exceção daquela assí-
rio-babilônica, — que nos legou o 
primeiro corpo de leis escritas, o 
Código de Hamurábi —, eram orde-
nadas por um Direito sagrado inse-
rindo no quadro geral explicativo e 
justificador fornecido pelas religi-
ões geralmente transcendentes de 
então. Assim, no Egito o faraó era a 
própria divindade e sua ascensão ao 
trono significava uma recriação do 
mundo, pois ele tinha a faculdade 
de instaurar novas relações sociais 
pela simples fala (hu), compreen-
dendo e mantendo a ordem (maat) 
graças à sua inteligência divina (sia). 

(23) A maat é ao mesmo tempo o 
estado justo e verdadeiro da socie-
dade e da natureza, pelo que devia 
guiar a ação humana, apresentan-
do-se como promessa e recompensa 
sob a forma de Direito. (24)

ROBERTO MANGABEIRA 
UNGER refere que a halakhah 
judaica representava uma ordem 
pormenorizada da vida humana, 
cuja fonte suprema era a Torah, 
revelada por Deus no Sinai ao povo 
escolhido — tal como a dharmasas-
tria indiana, o Tao na China, a sha-
ria islamita, ou o bakufu japonês, 
ou, mesmo, o fas romano. (25)

Nest as  c iv i l i zaçõ es ,  a 

ordenação da vida social apoiava-se 
ideologicamente em suas crenças 
mítico-religiosas e institucional-
mente em uma categoria de indiví-
duos com uma posição diferenciada 
dos demais e um status bem defi-
nido, o clero especializado. A estes 
cabia fazer a transposição dos 
mandamentos divinos em regras 
de conduta, bem como interpretar 
a tradição que assim se formava, 
tendo por referencial o sentimento 
vago de um Direito ‘natural’, con-
junto de leis cósmicas necessárias, 
e tendo por instrumento métodos 
hermenêuticos exegéticos ou racio-
cínios análogos.

Sob o comando supremo de 

monarcas apoiados pelas graças 
divinas, o privilegiado segmento 
social formado pelos teólogos-ju-
ristas constituíam uma estrutura 
burocrático-administrativa de 
dominação, observável de forma 
generalizada no Oriente antigo e, de 
forma exemplar, na China, durante 
longo período. (26) Assim ocorria 
também entre as mais antigas civi-
lizações de etnia indo-européia, 
que prosperaram em solo grego, 
os minóicos ou cretenses (até 1900 
a.C.) e os conquistadores e sucesso-
res, os micênicos ou aqueus (até o 
século XII a.C.), dotados de seme-
lhante estrutura administrativa, 

pautada nos grandes impérios da 
Mesopotâmia sumeriana, Egito e 
Pérsia. (27) Cumpre-nos, porém, 
deter a atenção na cultura helê-
nica surgida após o destroçamento 
da antiga civilização egéia, com a 
invasão dos gregos semibárbaros, 
os dórios, vindos do Noroeste. Ini-
cia-se, então, o período chamado 
de ‘Idade Média’ grega, a idade 
do bronze, quando ao avanço na 
metalurgia corresponde um retro-
cesso em que se perde até a escrita 
— instaura-se uma cultura popu-
lar oral, que moldará o  pathos  da  
Grécia clássica —, reconhecida-
mente o substrato de nossa própria 

civilização — são os tempos herói-
cos, a era de HOMERO.

 Nos poemas homéricos, 
não há qualquer referência a algo 
como uma lei jurídica, mas, sim, a 
duas noções de sentido impreciso 
e bastante abrangente, Thémis e 
Diké. Em sua origem etimológica, 
a primeira transmite a idéia de ‘por 
no lugar’, ‘acertar’, donde a derivada 
thémose, significando ‘pôr o barco 
na rota certa’ (Cf. Odisséia, IX, 
486). A deusa Têmis e apresentada 
por HOMERO como filha de Gaia, 
a terra, com Urano, o firmamento, 
pertencente, portanto, à geração 
dos Titãs, deuses pré-olímpicos, o 
que associaria o Direito às forças 
primordiais da natureza. Contudo, 
pelo fato de ser a deusa que trans-
mite as determinações— thémístes 
de thémis estima, “isto é Têmis” 
—, cujos destinatários e veicula-
dores são os oráculos de Zeus e os 
soberanos, seria antes uma deusa 
da ordem social que daquela física, 
significando um padrão normativo 
do qual nem os deuses se desvia-
vam Assim, era thémis oferecer 
rezas e libações aos deuses, honrar 
os mortos, o direito de dar um tra-
tamento hospitaleiro aos forasteiros 
etc., ou seja, praticar uma conduta 
ético-jurídica. Diké, por sua vez, é 
resultante da deificação (hierofania) 



da noção abstrata de justiça, asso-
ciada ao éthos olímpico, um desdo-
bramento da titânica Têmis, sendo 
provável que originariamente suge-
risse, mais do que esta última, uma 
qualidade atribuível não apenas à 
sociedade humana, mas também ao 
mundo físico. Na tragédia “Medéia” 
EURÍPEDES a utiliza para expressar 
a ordem geral da natureza, o modo 
como as coisas efetivamente ocor-
rem, e não como deveriam moral-
mente se portar. Aparece empregada 
da mesma forma na Odisséia, onde 
se diz que é díke para os homens 
tornarem-se fanas - mas só quando 
morrem, em virtude da decompo-
sição do corpo (Xl, 218). Ao mesmo 
tempo, é diké para os deuses e reis 
fazer injustiças e praticar atos de 
violência, pois este é o seu modo 
de ser (id., IV, 691); os povos que 
eram constituídos por dikaioi dis-
tinguiam-se daqueles dos selvagens 
sem lei (cf. id., VI, 120; VII, 575; IX, 
175; XII, 201); Penélope invocava a 
diké como a tradição antiga e cor-
reta contra a cobiça dos pretenden-
tes (id., XII, 201 c/c XVIII 275 e em 
II, 52, na expressão “pepnuménoi 
andridikaioi”, ter-se-ia a associação 
da sabedoria, tato e discrição com a 
observância dos costumes). Da lin-
guagem poética, o termo se trans-
feriu para aquela judicial, vindo a 

significar o processo judicial, civil 
ou criminal; as pretensões formu-
ladas pelas partes (dikas: Odisséia, 
Xl, 570); a sentença que as acolhe 
ou rejeita (dikai); a sanção ou pena, 
e finalmente, uma norma jurídica 
em sentido lato, ou seja, o princípio 
geral do Direito. (28)

No discurso poético-mitoló-
gico de HESÍODO, não só thémis e 
diké ganham uma dimensão dife-
rente, como também aparece uma 
terceira figura, nomos. Na famosa 
Teogonia, o poema da geração dos 
deuses olímpicos, o mundo é conce-
bido como uma função das Musas, 
que inspiram a canção ao poeta, 
sendo elas igualmente que, pela 
força do canto, mantém a ordem 
cósmica (natural e social), manifes-
tando o poder de Zeus (cratofania) 
e, por extensão, dos reis terrenos, 
guardiãs das fórmulas normativas 
não-escritas (dikai). (29) “O bom 
êxito dos reis em sua função judi-
catória dependia sobremaneira de 
suas palavras de mel”, do dom da 
sedução persuasória. (...) Além 
disto, a administração da justiça 
não era de modo algum um ato 
meramente cívico, mas também de 
caráter religioso e até mágico —, na 
medida em que a ordem social não 
se distinguia ainda, para a menta-
lidade mítica e arcaica, da ordem 

natural e até da ordem temporal, 
isto é, cronológica (...). Encontrar a 
fórmula correta, pronunciá-la com 
autoridade e incutir a aceitação dela 
no âmbito dos litigantes é praticar a 
reta justiça e assegurar a pacificação 
social e a ordem da natureza (pela 
mutualidade desta com a justiça). E 
essa atividade se funda no uso efi-
ciente das Palavras, tanto quando 
a do Cantor. Por outro lado, este 
poder de pronunciar a fórmula justa 
e eficiente é um dom que as Musas 
— como fadas-madrinhas — dotam 
os reis...” (30)

Na mitologia grega da época, 

que HESÍODO tão bem soube coli-
gir e sistematizar (31), Zeus des-
posa a titânica Têmis, gerando as 
três horas, chamadas Eirene (paz), 
Eunomia (disciplina) e Diké (jus-
tiça); bem como as três moiras, que 
tecem o destino no tártaro. (32) No 
poema hesiódico, é Diké a porta-
dora do Direito, quem o transmite 
do Olimpo para a terra, assumindo 
a responsabilidade de o manter 
entre os homens, para o que tem 
que enfrentar três forças antagô-
nicas, Gris (a discórdia, mãe das 
dores, esquecimento e fome), Bia (a 
tirania, personificação da violência 

do poder reinante) e, principal-
mente, Hybris (Ubris, a imoderação, 
a carência do senso de medida, que 
transforma o Direito em injusto). 
(33) Parece interessante notar, com 
LUÍS FERNANDO COELHO, que 
as duas forças espirituais associa-
das primeiramente ao Direito são 
femininas, o que “é provavelmente 
o reflexo de uma época, no início 
da história da humanidade, em 
que as mulheres eram depositárias 
da sabedoria tribal, enquanto os 
homens se entregavam às artes da 
guerra.” (34)

  Têmis e Díke, contudo, são 

usadas indiferenciadamente por 
autores como ÉSQUILO, conforme 
anota WALTER JONES, concluindo 
que “in Hesiod, at a time when the 
homeric kings had been superseded 
by an aristocracy of landowners 
exercising jurisdiction over a mainly 
pleasant society, díke appears on its 
social application as a sort of eter-
nal order to which the decisions of 
these new kings should conform.” 
(35) Neste ponto cabe lembrar que 
sob o termo nomos HESÍODO 
engloba a ordem universal prote-
gida por Zeus, dividida em dois 
setores: o dos animais, irracional, 
e o dos homens, racional, ambos, 
porém, parte integrante da natureza 
(Cf. Teogonia, versos 174 ss. p. 136 
da ed. cit.) Assim, Têmis pode ser 
considerada uma deusa mais ligada 
à ordem social que àquela natural. 
Em Díke. dar-se-ia uma fusão das 
concepções religiosas, éticas e polí-
ticas gregas sobre a obrigação cívica, 
da qual jamais se diferenciou per-
feitamente um conjunto de regras 
seculares, algo como ius, em opo-
sição ao fas romano; — entretanto, 
o que mais se aproxima disso é a 
expressão nomos, que ao contrário 
das duas anteriores jamais foi per-
sonificada como uma divindade, 
prestando-se para designar uma 
determinada norma, enfeixando 



uma certa medida de direitos (sub-
jetivos) que eram concedidos aos 
indivíduos (como o ritmo de um 
estilo musical, que em grego era 
dito nomoi) Em sentido semelhante, 
empregava-se o termo thesmós, 
embora mais em relação às regras 
solenes e sacramentais antigas. (37) 
Já HERÁCLITO falará destas nor-
mas singulares como emanações 
da Lei única, divina e universal, 
da mesma forma que os fenôme-
nos naturais; (38) e EURÍPEDES 
conceberá nomos, segundo WAL-
TER JONES, “as being shown by 
long observance to be grounded in 
nature. (...) And at the least if laws 
drew their strength from nature, 
so nature, in prompting men to be 
good, found a support in law...” (39)

 Concluímos, então, com 
MIGUEL REALE, que “O Direito 
primitivo está impregnado desse 
espírito religioso, por um senti-
mento mágico”. Assim, o contrato, 
por exemplo, longe de ser algo ine-
rente ao modo humano e racional 
de garantir as trocas e intercâmbios 
sociais, levou milênios para ser 
reconhecido como fonte de direi-
tos e obrigações. “O homem primi-
tivo”, explica o jusfilósofo brasileiro, 
“não compreendia uma obrigação 
abstrata como resultado do mero 
querer, da simples estipulação de 

duas ou mais pessoas. A idéia de 
obrigação estava sempre ligada a 
alguma coisa de material e de con-
creto”. Assim, era comum que o 
empréstimo fosse “acompanhado 
de fórmulas mágicas, que giravam” 
em torno da idéia de ‘nó’, de laço. 
Quando alguém queria emprestar, 
por exemplo, um animal a outro, 
entregava a ponta do laço ao deve-
dor, tendo esse ato um sentido 
mágico”, ao concretizar a idéia de 
vínculo, de querer entrelaçante. 
(40) Também para SÍLVIO DE 
MACEDO, “o Direito antigo era 
revestido de um simbolismo reli-
gioso sobrenatural. Havia um ritual 
que punha em relevo a forma. Espi-
ritual é que transmitia uma certa 
força mágica às formas jurídicas.” 
(41) Talvez ,por isso RADCLIFFE-
-BROWN foi levado a considerar a 
existência de uma “sanção ritual”, ao 
lado da sanção moral e da penal, no 
direito primitivo. (42)

A passagem do modo de 
organização social para um estágio 
onde se perde a relação mágica com 
o ambiente, substituída pelo impé-
rio da religião e dos deuses volun-
tariosos, com poder absoluto sobre 
a sucessão dos eventos, representa 
também o fim de uma sociedade 
igualitária, possuidora de uma orde-
nação jurídica dotada de algo que 

bem se pode chamar “naturalidade”. 
É quando se instaura igualmente a 
“rebelião” contra a Natureza, da 
qual o homem não se concebe mais 
como parte, passando a tomá-la 
como objeto de conquista e explora-
ção. Surge, então, uma estrutura de 
poder que submete a grande maio-
ria aos desígnios de poucos, dentre 
os quais sempre estiveram os deten-
tores, do “monopólio do sagrado”, 
institucionalizado em religiões. A 
convicção da necessidade atual de 
se ingressar em outro estágio de 
organização social, menos preda-
tória em relação aos seus próprios 
membros e à Natureza, leva à busca 
de renovação das formas jurídicas, 
para o que muito pode contribuir a 
pesquisa e reflexão sobre o Direito 
que é natural ao homem, em seu 
modo primevo de se organizar 
socialmente.
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Eu Sou Lia (Ciranda de Lia)
Lia de Itamaracá

Eu sou Lia da beira do mar
Morena queimada do sal e do sol
Da Ilha de Itamaracá

Quem conhece a Ilha de Itamaracá
Nas noites de lia
Prateando o mar
Eu me chamo Lia e vivo por lá

Cirandando a vida na beira do mar
Cirandando a vida na beira do mar

Vejo o firmamento, vejo o mar sem fim
E a natureza ao redor de mim

Me criei cantando
Entre o céu e o mar

Nas praias da Ilha de Itamaracá
Nas praias da Ilha de Itamaracá



Se quando a década 
de 2020 ainda não 
hav ia  ap or tado 
em nosso tempo, 
parecia intangível, 

quando chegou trouxe consigo uma 
série de incertezas. A pandemia de 
Covid-19 colocou em xeque a saúde 
e o bem-estar de milhares de pes-
soas ao redor do mundo, e ceifou a 
vida de tantas outras. O novo nor-
mal veio com máscaras nos rostos 
(escondendo sorrisos) e impôs rígi-
dos hábitos de higiene como medi-
das de auto-segurança, porém uma 
preocupação não é inovadora: segue 
presente e premente a necessidade 
de construção de ambientes em que 
se estabeleçam as mais diversas rela-
ções de modo inclusivo e sustentado 
em valores éticos efetivos para asse-
gurar direitos, especialmente dos 
mais vulnerabilizados.

Sem desenvolvimento não 
há Estado Democrático de Direito; 
sem sustentabilidade, para quem 
será garantido o futuro? O direito 
ao futuro é, nesse sentido, essencial-
mente, uma estruturação jurídica 
(em certa medida, regulatória) de 
sociedades não vulneráveis à cri-
ses e desigualdades de toda ordem, 
de modo, a permitir a vida e a 
existência digna das gerações vin-
douras. Trata-se de uma garantia 

fundamental de escolhas públicas 
e privadas comprometidas com a 
erradicação das condições de vul-
nerabilidades que impactam nega-
tivamente na efetividade de direitos 
hoje e amanhã.

O direito ao desenvolvimento 
(lido como um direito a um processo 
de desenvolvimento sustentável) 
impõe a construção de estruturas 
institucionais eficazes, responsá-
veis e inclusivas a todos os níveis 
(individual, institucional e estrutu-
ral, mas também local, comunitário, 
regional, nacional e global). É, em 
verdade, um pensamento, uma prá-
tica, uma racionalidade, uma filo-
sofia e, consequentemente, enseja 
uma hipótese filosófica sustentável 
primordial, senão vejamos: 

A questão-chave que se põe 
é: qual o futuro do direito? Cum-
pre asseverar que a hipótese é uma 
etapa na formulação da construção 
de pensamentos e práticas. Assim, 
pode-se buscar o exercício de pro-
posição de questionamentos e ide-
ação de explicações provisórias a tal 
dúvida filosófica a partir da Arte. 
Nesse sentido, apresentam-se dois 
movimentos:

I – A arte como hipótese no 
direito: para a construção de um 
direito que assegure a materiali-
zação da sustentabilidade, a arte é 

DIREITO AO FUTURO – A ARTE 
COMO HIPÓTESE DO/NO DIREITO
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um instrumento útil (conveniente e 
oportuno) de oxigenação da racio-
nalidade jurídica hegemônica, 
permitindo a ressignificação de 
institutos “classicamente ensimes-
mados” pela ordem jurídica;

II – A arte como hipótese do 
direito: para a constituição de um 
direito que se comprometa com a 
concretização do desenvolvimento 
humano, a arte é um elemento cons-
titutivo (materialmente inserto) 
na racionalidade jurídica, integra-
tivo de sua expressão cultural e 
comunicativa.

Com efeito, esses estados de 
arte, em suas multiplicidades de 
manifestações (arquitetura, escul-
tura, pintura, música, dança, poe-
sia, cinema, e outras), importam em 
atividades, produtos e percepções 
de ordem tripartida (racional, sen-
sível e transcendental), potencial-
mente estéticos ou comunicacionais 
e materializados por meio de uma 
grande variedade de linguagens. 
Desse modo, os processos criativos 
envolvidos possibilitam a expansão 
da percepção jurídica sobre o estado 
de coisas de um “mundo real”.

Portanto, ambos os movimen-
tos são fundamentalmente impor-
tantes, pelo que são decorrentes 
da criatividade humana e da “jus-
teza” almejada por um “mundo do 

direito”. Decorrente deles, pode-se 
perceber a possibilidade concreta de 
estados da arte sustentáveis, ou seja, 
de um futuro do direito possível a 
todos – um verdadeiro afrofuturo.

Gil Scott-Heron, artista esta-
dunidense, ao analisar a agitação 
social dos movimentos por direitos 
civis da população negra nas déca-
das de 1960 e 1970 em seu país 
natal, pontou que “a revolução não 
será televisionada”, assim como, ao 
refletir sobre a corrida espacial, em 
“Whitey’s on The Moon”, denunciou 
desigualdades raciais ignoradas: 
“Um rato mordeu minha irmã Nell 
(enquanto o branco está na Lua); 
seu rosto e seu braços começaram 
a inchar (enquanto o branco está 
na Lua); não posso pagar nenhuma 
conta médica (enquanto o branco 
está na Lua); daqui a dez anos esta-
rei pagando as dívidas (enquanto 
o branco está na Lua)... Impostos 
levam todo o meu salário, os dro-
gados me deixam uma pilha de ner-
vos, o preço da comida está subindo 
e, se toda essa merda não bastasse, 
um rato mordeu minha irmã Nell, 
enquanto o branquelo está na Lua”.

Na esteira do poema musi-
cado, entende-se que é neces-
sário se responsabilizar pelo 
passado, reimaginar e tranformar 
o presente e, dessa forma, construir 

futuros possíveis por óticas cultu-
rais antirracistas, antissexistas, 
anticapacitistas, antietaristas, antiL-
GBTQIA+fobicas e, em suma, anti-
-odio. O que, por si só, nos autoriza 
a poetizar a barbárie contemporâ-
nea, pelo que bradamos: “Espanca-
mento, sufocamento, linchamento 
...moral, estupro (culposo?); Silen-
ciamento. Homicídio, feminicídio, 
infanticídio (“mas eu não tinha 
obrigação de cuidar!”); Cuidado! 
É preciso estar atento (sempre!); É 
preciso estar forte (como?); É pre-
ciso ter consciência! A coisa está 
preta! Ela está linda! Ela está viva! 
A violência é contra o corpo, mas 
não vão matar nossa consciência: 
Jamais!”.

Por fim, é no ponto de ligação 
(conexão estreita) entre a criativi-
dade e a ética que encontramos (e 
sempre reencontraremos) a liber-
tação de uma experiência jurídica 
insustentável. E, assim, a todos será 
possível chegar à Lua.





As redes sociais 
são o assunto 
do momento 
n o  mu n d o. 
As “bolhas”, a 

desinformação, as teorias da cons-
piração, o algoritmo, os discursos 
de ódio e a polarização são pala-
vras que entraram no vocabulá-
rio daqueles que estão atentos aos 
debates. Como disse o historiador 
Leandro Karnal em uma entre-
vista ao Roda Viva ano passado, as 
redes sociais não criaram o ódio e a 
polarização, elas apenas colocaram 
em contato pessoas que sempre se 
odiaram, fazendo-as se enfrentarem 
cada vez mais.  

O documentário “Dilema 
das Redes”, da Netflix, enxerga essa 
polarização excessiva, atrelada ao 
ódio e a desinformação, uma ame-
aça à democracia e à humanidade. 
O filme dá um enfoque à um pro-
blema central: o algoritmo.  

O algoritmo é a maneira das 
redes sociais vigiarem seus usuários 
e, assim, manipula-los. As redes 
brigam pela atenção e pelas horas 
desperdiçadas dos usuários nelas, 
para isso, mostram aquilo que inte-
ressa mais à determinada pessoa. É 
aí que o problema começa. Se uma 
pessoa começar a interagir com 
outra que tem uma determinada 
opinião sobre política, o algoritmo 
dessa rede começará a mostrar cada 
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vez mais coisas compatíveis com 
esse ponto de vista, não mostrando 
diferentes opiniões.  

Assim cria-se as bolhas. As 
pessoas que você não concorda, 
você retira de sua bolha, deixando 
apenas um determinado ponto de 
vista aparecer para você. Dessa 
forma, a polarização aumenta cada 
vez mais, crescendo o ódio entre 
aqueles que já se odiavam, como 
bem disse Karnal no Roda Viva. 
Atrelando isso com a desinformação 
(assunto que é tratado com menos 
enfoque pelo documentário), as 
pessoas começam a ficar cada vez 
mais radicais e intolerantes, colo-
cando assim a democracia em risco. 

O “Dilema das Redes” tem 
uma visão pessimista, concluindo 
que não só a democracia está em 
risco, mas também a existência 
humana. Para um dos entrevistados, 
a guerra civil será um dos resultados 
dessa enorme polarização. Guerra 
esta que está cada vez mais próxima, 
tendo em vista as milícias armadas 
que estão saindo às ruas para “fis-
calizar” os protestos do Black Lives 
Matter, nos EUA. 

Já o documentário “Privaci-
dade Hackeada”, também da Netflix, 
tem uma visão mais focada na 
desinformação, apesar de os algo-
ritmos também serem objeto cen-
tral de análise. O filme fala sobre 
a Cambridge Analytical, empresa 



que fez a campanha do Republi-
cano Donald Trump, nos EUA, e 
a favor do Brexit, no plebiscito na 
Inglaterra. 

A análise é feita tomando 
como ponto de partida os algorit-
mos das redes. O documentário 
explica todo o funcionamento da 
empresa Cambridge Analytical, 
empresa decisiva para a decisão da 
eleição à presidência dos EUA e do 
Brexit, na Inglaterra. 

Para manipular os eleitores, a 
empresa, com dados do Facebook, 
fazia um perfil psicológico de todos 
os eleitores, dividindo os que já 
tinham uma posição tomada dos 
indecisos. No caso dos EUA, aque-
les que já pensavam em votar no 
Trump também recebiam os vídeos 
e mensagens da empresa, porém, os 
indecisos eram os que mais interes-
savam. Eles foram bombardeados 
com vídeos e postagens apoiando 
Trump e difamando a imagem de 
Hillary Clinton. Essa tática expôs 
como o Facebook tem os dados dos 
usuários, e como, usando apenas 
as ferramentas da rede, foi possí-
vel manipular as eleições da maior 
potência econômica do mundo. 

O documentário é do ano de 
2019, logo, ele não aborda a pan-
demia do coronavírus, diferente-
mente do “Dilema das Redes”, que 
trata do assunto quando fala da 
desinformação. 

Na mesma linha de pen-
samento, a entrevista com Julian 
Assange fala sobre a internet, porém 
em uma época muito anterior, o ano 
de 2013. Assange argumenta que a 
internet, apesar de ter democrati-
zado o acesso à informação, divul-
gando informações para o mundo 
inteiro, acaba com essa parte boa 
dela mesma.  

Outro fator importante e 

central para Assange, que condiz 
com o que disse os documentários, 
é o Google: Ele é, com certeza, uma 
“ótima fonte de busca de conheci-
mento”, nas palavras dele, porém, 
é “muito bom para obter conheci-
mentos sobre você. Em sua conclu-
são, o dono da Wikileaks argumenta 
que é necessário uma regulamen-
tação da internet, por meio de leis, 
o que está sendo feito no Brasil 

atualmente. 
Logo, percebe-se já, em 2013, 

o que a internet e as redes sociais 
poderiam fazer no âmbito políti-
co-social, e a influência que elas 
causaram. 

Sete anos depois, em 2020, é 
perceptível o estrago que elas cau-
saram. Os dois documentários da 
Netflix completamente certos. As 
redes sociais (incluindo a Netflix, 

que apesar de não ser uma rede 
social propriamente dita, também 
se utiliza de algoritmos e vicia quem 
a assiste) manipulam o psicológico 
de seus usuários. Em outras pala-
vras, somos ratos de laboratório. 

Os dois documentários e 
entrevista tratam do mesmo pro-
blema central, porém, com enfoques 
diferentes. Enquanto o “Dilema das 
Redes” foca mais no funcionamento 

dos algoritmos e suas consequên-
cias, o “Privacidade Hackeada” 
dá uma atenção maior à desinfor-
mação e suas consequências. Já a 
entrevista com Julian Assange, tem 
uma perspectiva mais geral do pro-
blema. Contudo, o problema central 
é o mesmo: como empresas como 
o Facebook conseguem controlar 
o mundo usando nossos dados e 
nosso psicológico. 

A ascensão do presidente Jair 
Bolsonaro é o principal exemplo 
disso. Abordada pelos dois docu-
mentários da mesma maneira, o 
atual presidente do Brasil só chegou 
onde está graças à polarização, às 
bolhas nas redes e, a mais impor-
tante dos motivos, à desinformação. 
O ódio incondicional sobre o Par-
tido dos Trabalhadores (PT) cres-
ceu, apesar de já existir antes, mas 
as fake news que foram decisivas. 

A extrema-direita – de Bol-
sonaro, Trump e Orbán – avançam 
e se fortalecem. O perigo cresce. É 
notório o clima tenso que o mundo 
vive. Se nada for feito a respeito das 
redes, e os algoritmos deixarem de 
existir, a catástrofe será certa, seja 
ela por meio de uma guerra, de uma 
tragédia ambiental que transforme 
nossas vidas (para pior, é claro), ou 
pela queda da democracia. 



MILTON SANTOS



Se você não paga pelo 
produto, o produto 
é você. A frase já 
foi tantas vezes uti-
lizada que perdeu 

sua autoria ao longo da história. 
Entretanto, o documentário O 
Dilema das Redes, produzido pela 
Netflix e dirigido por  Jeff Orlowski, 
a trouxe novamente para o debate 
social. Com antigos funcionários 
das redes sociais mais utilizadas 
e alguns colaboradores, o longa 
apresenta, de maneira didática e 
envolvente, os perigos e consequ-
ências da exposição nas platafor-
mas digitais. Ademais, é possível 
estabelecer um paralelo com outro 
filme que aborda o mesmo assunto. 
Privacidade Hackeada foi dirigido 
por Karim Amer e Jehane Noujaim, 
porém também produzido pela 
gigante do streaming Netflix. O foco 
do segundo está em desmascarar a 
empresa Cambridge Analytica, já 
que eles trabalharam em diversas 
campanhas eleitorais com manipu-
lação de dados e disseminação de 
desinformação. 

Assim, a poderosa Netflix 
possui em seu catálogo de produ-
ções originais essas duas obras que 
mostram como o usuário pode ser 
o produto da nova revolução tec-
nológica. Entretanto, existe um 

paradoxo nessa linha de raciocí-
nio. Como confiar em um docu-
mentário chamado O Dilema das 
Redes que foi produzido por uma 
dessas redes em questão? O nome 
da produtora não foi citado em 
nenhum momento nos dois filmes, 
nem sequer lembrado como rede. 
Certamente, a plataforma não é um 
meio de propagação de desinfor-
mações que podem afetar proces-
sos democráticos, contudo ela faz 
parte do emaranhado de empresas 
que coletam dados do usuário para, 
de alguma forma, lucrar e manter a 
ordem intacta. 

Além disso, vale a reflexão 
sobre como o sistema capitalista 
é citado nessas obras e como ele 
está inserido na questão. É possível 
pensar que a solução para essa pro-
blemática está em uma revolução 
tecnológica partindo dos usuários? 

Como as redes funcionam?

Inicialmente, o papel da tec-
nologia era de ferramenta, isto é, era 
um recurso que estava a disposição 
do internauta a qualquer momento 
que ele precisasse. Entretanto, as 
pessoas deixaram de apenas utilizar 
a internet como necessidade, hoje, 
as pessoas acessam à internet por-
que querem. Assim, as plataformas 

começam a funcionar sozinhas. 
Dominadas por algoritmos e con-
trole de dados, cada uma tem seu 
próprio objetivo no mercado. Ape-
nas um princípio é comum entre 
todas: ganhar a atenção do usuário. 
Faça o que for preciso, mas con-
quiste a atenção da pessoa que está 
do outro lado. Tempo de tela é o que 
gera lucro para as empresas, já que 
os anunciantes são patrocinadores 
e precisam das pessoas em contato 
com seus anúncios. Nesse âmbito, o 
engenheiro Frederick W. Taylor, ins-
piração para a corrente taylorista de 
trabalho,  ainda se prova correto em 
dizer que Time is money! (Tempo 
é dinheiro!). 

Essa disputa de atenção entre 
as plataformas é facilmente reco-
nhecida quando se distancia do 
ponto de vista do internauta, toda-
via é quase impossível deixar esse 
viés. Existem dezenas de aplicativos, 
com propostas diferentes, interfa-
ces atraentes e principalmente, uma 
oferta infinita de entretenimento, 
interação e conteúdo. 

Dessa forma, é possível cum-
prir outro princípio do funciona-
mento das redes: a manipulação 
de comportamento. A mudança é 
gradual, lenta e quase imperceptível. 
Progressivamente, você muda seus 
hábitos, pensamentos e por último, 
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O DILEMA DA PRIVACIDADE
 NA ERA VIRTUAL

você deixa de ser você para ser um 
prisioneiro da era digital. Um algo-
ritmo é criado essencialmente para 
isso, para que o usuário deixe de 
pensar sozinho e passe a agir como 
os anunciantes e gestores das pla-
taformas desejam. As notificações 
constantes são um ótimo exem-
plo desse mecanismo. Em poucos 
segundos a pessoa consegue ser 
instigada a abrir o aplicativo e por 
conseguinte, passar horas rolando a 
tela, vidrado, sem ao menos se dar 
conta do que está fazendo. 

Seguindo esse padrão de 
monitoramento, é inevitável não 
resgatar a idéia do panóptico suge-
rida pelo filósofo, Paul Michel Fou-
cault. Enquanto estrutura, as redes 
funcionam exatamente da mesma 
maneira. Existe alguém que fiscaliza 
os usuários, enquanto estes não o 
enxergam e/ou não possuem poder 
para combater essa soberania. Vale 
dizer que nem mesmo Foucault 
previu esse panóptico virtual. Esse 
controle não é exercido de maneira 
a inibir o comportamento do usuá-
rio, isto é, não existe a punição, mas 
somente a vigilância. 

As bolhas sociais 

Essa patrulha assídua leva 
diretamente para outro fenômeno 

da era digital: as bolhas sociais. 
Nenhuma rede seria tão atrativa 
se o usuário fosse constantemente 
exposto a debates e discussões 
sobre opiniões contrárias. Afinal, o 
intuito é mascarar o ambiente como 
um lugar de lazer e entretenimento. 
Deste modo, os desenvolvedores 
precisaram criar mecanismos que 
filtrasse conteúdos parecidos e 
assim, entregar para o internauta 
apenas aquilo que ele mais gosta. 
É muito mais fácil ganhar aten-
ção quando a pessoa se interessa 
pelo assunto tratado. Argumenta-
ções são mentalmente exaustivas, 
pouco atraentes e esgotam os dois 
lados que estão discutindo. As redes 
precisam ser leves e divertidas, não 
pode haver espaço para debates crí-
ticos. Essa lógica termina em um 
usuário dependente e sem autono-
mia. Não existem mais indivíduos 
analíticos nas plataformas digitais, 
apenas pessoas inseridas em bolhas 
sociais e que respondem ao compor-
tamento de massa; melhor dizendo, 
que respondem ao comportamento 
da massa correspondente à bolha 
específica na qual estão inseridos.

No Dilema das Redes, é dito 
que as fake news são impulsionadas 
ainda mais dentro dessas bolhas. 
Seja com uma notícia favorável ou 
contrária à opinião daquela bolha, 

com certeza o conteúdo falso e 
enganoso vai gerar mais lucro. A 
realidade é, de certa forma, ente-
diante, o que não gera cliques e 
consequentemente, dinheiro. Por 
isso, o mercado das notícias falsas 
é tão rentável. É uma fórmula quase 
infalível: fake News,  bolhas sociais 
e manipulação de dados, juntos 
conseguem disseminar qualquer 
informação e tem poder suficiente 
para manobrar ações políticas, eco-
nômicas e sociais. 

O paradoxo da criação das 
redes

As redes sociais surgem com 
a possibilidade de conectar ainda 
mais as pessoas ao redor do mundo. 
Porém, assim como a globalização, 
essa tentativa se confirmou e trouxe 
milhares de consequências negati-
vas. Uma delas é colocar o criador 
contra sua criação. O ser humano 
criou uma plataforma capaz de 
interligar tudo e todos, todavia essa 
mesma plataforma pode instaurar 
o caos social em poucos minutos. 
É um paradoxo. A tecnologia, pro-
priamente dita, não é o problema, 
mas sim o que ela pode influenciar 
as pessoas a fazer e pensar. 

Entretanto, essas redes  
são governadas por um grupo 



minúsculo de pessoas que tem 
como meta o lucro independente 
das circunstâncias. Logo, essa tec-
nologia que não é ruim essencial-
mente, se torna nociva por estar 
em poder de poucos. Levando isso 
em consideração, cabe uma alusão 
ao pensamento desenvolvido pelo 
teórico político Thomas Hobbes. “O 
homem é o lobo do homem” Com 
essa frase, o francês conseguiu sin-
tetizar que na realidade, o egoísmo 
e a autopreservação se sobrepõem 
à vontade geral. Assim, aquele 
pequeno grupo de desenvolvedo-
res das grandes empresas não se 
importou em coletar dados e mani-
pular comportamentos para alcan-
çar o próprio objetivo. Os usuários 
vivem em um contrato social com 
um Leviatã invisível. Basta clicar no 
botão que te faz concordar com os 
termos de uso e serviço e tudo está 
feito. O usuário, que é representante 
do povo, cede sua liberdade para 
que a plataforma, representando o 
governante (Leviatã), garanta a paz 
e o bem-estar geral. 

É uma metáfora simples, 
porém real. Contudo, vale dizer 
que na era digital o Leviatã não 
consegue manter o contrato, já que 
o ambiente virtual não possui regu-
lamentações e por isso, não existe 
nenhuma maneira de penalizar o 
usuário. 

Os impactos políticos

É de conhecimento geral que 
cada perfil nas redes recebe um 
certo tipo de conteúdo de acordo 
com suas preferências e a persona-
lidade moldada pelos algoritmos. 
Certamente, isso se torna um pro-
blema ainda maior quando se trata 
de política. Não somente pelo tsu-
nami de desinformação que assola 
as redes, mas pela polarização e 
extremismos que essas encorajam. 

Tanto as eleições de 2016 nos 
Estados Unidos, quanto as brasilei-
ras em 2018 são exemplos de como 
conteúdo falso e enganoso pode 
prejudicar um processo eleitoral. O 
longa Privacidade Hackeada antes 
referido, trata exatamente disso. 
Hoje, existem empresas especiali-
zadas em coletar dados e promover 
campanhas políticas com público 
alvo determinado. Difamar um can-
didato se tornou mais fácil, espalhar 
uma mentira também. A eleição de 
Donald Trump foi coordenada pela 
empresa Cambridge Analytica, que 
se encarregou de espalhar conte-
údo depreciativo sobre a oponente 
Hillary Clinton nas redes sociais. 
Para que esse material fosse efetivo, 
foram processados dados de milha-
res de pessoas e com eles montados 
perfis que poderiam submeter votos 
a Donald. 

D e s s a  f o r m a ,  é 

possível afirmar que enfrentamos 
não somente uma crise no âmbito 
da informação, mas também no 
campo político. Países conseguem 
invadir outros sem, necessaria-
mente, se apropriar de territórios. 
O aplicativo Tik Tok é um perfeito 
exemplo. A empresa chinesa, Byte-
Dance, levou seu produto para o 
mundo inteiro e hoje coleta dados 
de todos os usuários. Entre peque-
nas danças e vídeos de humor, a 
startup se tornou a mais valiosa do 
mercado. As hashtags e curtidas for-
necem informações sobre as prefe-
rências de conteúdo de cada perfil 
no aplicativo. 

Em entrevista, o ativista e 
jornalista, Julian Assange, chama 
atenção para um tópico importante 
dessa problemática. O monopólio 
de dados pode ser perigoso no 
futuro. As dez redes sociais mais 
usadas no Brasil são estaduniden-
ses. O quão problemático pode ser 
entregar todos os nossos dados e 
rastros digitais ao governo ame-
ricano? É difícil imaginar que um 
dia exista um acordo entre as ini-
ciativas privadas e o Estado, porém 
e se estivéssemos caminhando para 
uma nova estrutura de poder? Cer-
tamente, se colocados em uma hie-
rarquia, o Facebook, por exemplo, 
tem mais poder sobre o povo do que 
qualquer governo.

É compreensível a crise 

democrática se pensada sob esse 
ponto de vista. A grande preocu-
pação é se a sociedade vai apren-
der a lidar com esse novo ambiente 
e distinguir o processo eleitoral 
democrático das notícias falsas e 
polarizadas que permeiam as pla-
taformas digitais. 

Conclusão 

Portanto, a era da observação 
chegou. Em tempos que os únicos 
poupados do isolamento social 
eram os participantes do maior 
reality de confinamento no mundo, 
é certo que a casa mais vigiada do 
Brasil é a sua. O capitalismo de vigi-
lância conseguiu se instaurar com 
maestria. De maneira impercep-
tível, são recolhidos todos os dias 
milhões de pontos em dados. Desta 
forma, é possível esboçar a cadeia 
de poder que vigora no ambiente 
virtual. Com forças quase nulas, na 
base estão os usuários que assistem 
ao espetáculo. No topo, com domí-
nio arrebatador e capital financeiro 
gigante, as plataformas. Porém, vale 
lembrar que as redes são geridas por 
pequenos grupos que detém força 
política, econômica e social.

Após essa discussão, as pro-
postas de ambos documentários 
apresentados soam um tanto ilu-
sórias. Colocar a responsabilidade 
no usuário é irreal. Para acabar com 

esse processo manipulativo seria 
necessário destruí-lo e reestruturar 
por completo. Na obra dirigida pela 
dupla, Amer e Noujaim, é dito que 
se a intenção é mudar a sociedade 
é preciso desmontá-la e refazê-la. 

Analisando todo o ponto de 
vista, o sistema capitalista está em 
colapso e tudo que fazemos para 
tentar abrandar essa queda, serve 
apenas como medida preventiva. 
Todavia, viver de medidas preventi-
vas é inviável, é preciso repensar na 
estrutura como um todo. Caso con-
trário, seguiremos com essa busca 
implacável pelo lucro e poder. As 
consequências são evidentes. Uma 
sociedade desigual, imediatista, 
ansiosa e saturada de informações. 
Estamos doentes. 

A privacidade, hoje, é apenas 
uma memória antiga. Os rastros 
digitais são permanentes e tudo que 
é feito na internet, permanece por 
lá. O que antes era oferecido como 
lazer e entretenimento, agora serve 
como mecanismo de manipulação. 
Enquanto indivíduo, é preciso estar 
atento ao que se faz online, uma vez 
que você é o produto ali vendido. 
Enquanto sociedade, é fundamental 
entender que o sistema é o respon-
sável pelas crises enfrentadas hoje. 
Por isso, é compreensível que as 
próprias plataforma produza obras 
sobre essa problemática. A socie-
dade do espetáculo precisa desse 

tipo de conteúdo para se manter 
acesa. Algo que dê a falsa sensação 
de que o conteúdo é relevante e 
passível de senso crítico, quando na 
realidade é apenas mais uma mano-
bra de controle comportamental.

III - Bibliografia:
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: 
nascimento da prisão.  Petrópolis, 
Vozes, 1987.
SERAFINI, Mariana. O falso dilema 
das redes da Netflix. Carta Maior. 
2020. Disponível em: <https://
outraspalavras.net/outrasmidias/o-
-falso-dilema-das-redes-da-ne-
tflix/>
O Dilema das Redes. Direção de Jeff 
Orlowski. Estados Unidos: Netflix, 
2020.
PRIVACIDADE Hackeada. Direção 
de Karim Amer e Jehane Noujaim.  
Estados Unidos: Netflix, 2019.     

 

  

 





Segundo relatório do 
Estado de Serviços 
Móveis, os brasilei-
ros em 2018 pas-
saram, em média, 

mais de 3 horas diárias no celular e 
na internet, alcançando assim a 5 ª 
posição no ranking global de tempo 
despendido no dispositivo, como-
publicado pela Agência Brasil. Em 
outra pesquisa publicada pela Época 
Negócios, em 2019 o Brasil possuía 
230 milhões de smartphones ativos, 
sendo quase dois dispositivos ele-
trônicos por habitante.

A internet e as invenções 
eletrônicas trouxeram aspectos 
muito positivos: aproximaram 
quem estava de longe; tornaram 
as pesquisas rápidas e mais aces-
síveis; fizeram com que o contato 
com pessoas de diversos locais do 
mundo tornasse fácil. Entretanto, 
por outro lado, essa mesma tecno-
logia prendeu seus usuários a uma 
espécie de dependência por toda 
modernização. O incontrole desta 
servidão tem afetado não apenas a 
saúde de quem as utiliza, como tam-
bém a democracia e a informação.

Jean-Jacques Rousseau escre-
veu: “O homem nasce livre, mas por 
toda parte encontra-se acorrentado”. 
Esta frase pode ser facilmente rela-
cionada com o que é exposto no 

A BOLHA SEM AR
 ISABELLA PUGLIESE VELLANI

documentário “O Dilema das 
Redes”, dirigido por Jeff Orlowski. 
O documentário mostra como é 
parte de um “grande plano” que os 
usuários utilizem cada vez mais a 
internet e as redes sociais e o torne 
mais acorrentado, já que cada ação 
está sendo rastreada, monitorada e 
tudo é cuidadosamente registrado.

Os dados de cada indivíduo 
que desfruta da tecnologia é meti-
culosamente armazenado e salvo 
para que os anúncios que para ele 
aparecem, sejam certeiros.

O objetivo das empresas 
anunciantes para com os usuários 
são três: o de engajamento, para 
aumentar o uso e manter a nave-
gação; o de crescimento, para que 
cada pessoa convide mais amigos a 
utilizar as redes sociais; e a publi-
cidade, que garante que enquanto 
tudo acontece, estejam lucrando 
muito.

Nunca na história as empre-
sas de marketing e anunciantes tive-
ram tanto sucesso. Eles vendem a 
“certeza” e para isso, precisam criar 
boas previsões e logo, utilizar mui-
tos dados. Neste momento, a frase 
de Tristian Harris, co-fundador da

Center for Humane Techno-
logy, mostra-se real no momento 
em que ele diz que quando não se 
paga por um produto, então você é 

o produto.
Sendo assim, o capitalismo 

de vigilância, termo que é utilizado 
pela acadêmica Shoshana Zuboff 
que compreende a monetização 
dos dados, apresenta-se como con-
sequência da nomofobia, que é o 
vício por celulares, computadores. 
Ainda, é importante ressaltar que 
o usuário já não tem mais controle 
para nenhuma dessas duas ações. 
Ao contrário, cada vez mais a par-
tir dos algoritmos, são criadas estra-
tégias de manipulação, para que o 
“usufrutuário” permaneça dentro da 
bolha que foi criada.

Como menciona Zuboff, este 
capitalismo que é fruto da Quarta 
Revolução Industrial, é capaz de 
manipular não apenas os anúncios, 
mas também paixões, ideologias, 
política, cultura, padrões de beleza 
e de certa forma, toda a vida de 
uma pessoa, partindo do fato de 
que os algoritmos passam a utilizar 
da psicologia do usuário contra ele 
mesmo, ameaçando diversos outros 
aspectos. Em consequência, pode-se 
questionar se quem realmente con-
trola a própria vida é o indivíduo ou 
os algoritmos disponíveis a ele. A 
indústria tecnológica parece ter per-
dido todo e qualquer limite da pri-
vacidade, permitindo a negociação 
do futuro de pessoas, o qual deveria 



caber única e exclusivamente a ape-
nas aquela própria pessoa, usuária 
das redes sociais. Os anunciantes, 
com isso, ganham trilhões de dóla-
res e os usuários, por sua vez, per-
dem a autonomia de suas ações.

Ainda, em relação ao docu-
mentário de Jeff Orlowski, é neces-
sário ressaltar que o uso excessivo 
das redes sociais têm afetado a 
saúde mental, principalmente, 
dos jovens entre 13 e 18 anos de 
idade. Segundo um estudo norte-
-americano, o índice de depressão 
em meninas de 13 e 17 anos tem 
aumentado ao longo dos anos, por 
estarem sendo afetadas por imagens 
de corpos e belezas inatingíveis, que 
não se assemelha ao delas próprias.

A própria criação do termo 
“Disformia do Snapchat”- que são 
pacientes que procuram cirurgia 
para ficarem mais parecidos com 
suas fotos quando estão com filtros 
- mostra a proporção de como os 
likes e comentários tem afetado a 
vida dessas crianças e adolescentes 
que pouco tem opinião sobre diver-
sos assuntos. A importância agora 
diz respeito ao número de comen-
tários positivos de outras pessoas e 
basta um simples comentário nega-
tivo que a fragilidade emocional 
destes jovens é totalmente exposta. 
É como uma constante busca por 

aceitação social, competição por 
atenção e uma falsa popularidade 
que é extremamente passageira.

Tão ameaçada quanto a saúde 
mental dos usuários, está a demo-
cracia, que corre sérios riscos, moti-
vada pelas fake news e também o 
uso de dados de quem utiliza a 
internet e principalmente as redes 
sociais como WhatsApp e Face-
book. A prova disso são as eleições 
norte-americanas para presidência 
em 2016 e a eleição para presidente 
no Brasil em 2018, que constante-
mente usavam das mídias sociais 
para bombardear determinados 
conteúdos para determinados usu-
ários, para que assim conquistassem 
seu voto.

No documentário “Privaci-
dade Hackeada”, com direção de 
Karim Amer e

Jehane Noujaim, é apresen-
tado como - especialmente - foi a 
eleição de Donald Trump em 2016. 
A empresa Cambridge Analytica, 
a partir do momento em que acei-
tou realizar esta “cooperação” para 
a disputa eleitoral de Trump, con-
cordou em invadir a privacidade de 
milhares de norte-americanos. Ao 
receberem simples questionários, 
estes eleitores estavam - incons-
cientemente - moldando o tipo de 
anúncio que receberiam para que, 

aos poucos, sentissem que Trump 
seria o melhor candidato.

A voz democrática destas pes-
soas foi silenciada, por conta do uso 
destes dados coletados a partir das 
redes sociais. Estes dados calam e 
invisibilizam grupos sociais e posi-
ções políticas ou culturais. De certa 
maneira, este era o grande objetivo 
do Projeto Álamo das eleições nor-
te-americanas de 2016. Não era uma 
“questão” gastar mais de 1 milhão 
de dólares diários em anúncios no 
Facebook, porque o retorno deste 
dinheiro seria a certeza da candi-
datura republicana.

Os dados emitidos por cada 
um passaram a valer mais que o 
preço do petróleo, entretanto era 
totalmente desconhecido tal fato 
para a população. Brittany Kaiser, 
peça-chave na Cambridge Analytica 
durante a corrida eleitoral de 2016, 
afirma que estes dados deveriam ser 
considerados armas e serem ilegais 
ou proibidos quando usados sem 
consentimento de quem as produz.

A entidade sabia exatamente 
em que estado dos Estados Uni-
dos deveriam alavancar a dissemi-
nação de desinformação e a boa 
propaganda de Trump, para se for-
talecerem ainda mais. Não se pode 
dizer que foi uma eleição demo-
crática, foi uma total manipulação 

mental. Ainda pior, não se pode 
dizer quando terá novas eleições 
realmente democráticas, já que os 
dados não foram devolvidos para 
os devidos usuários e não houve 
justiça. Como é o caso de David 
Carroll, o professor que entrou na 
justiça contra o Facebook e a Cam-
bridge Analytica para que tivesse a 
devolução de seus dados.

No Brasil, em 2016, Jair Bol-
sonaro também pautou sua eleição 
no bombardeio de informações, 
propagandas e fake news no Face-
book e no WhatsApp. Com o Brexit, 
no Reino Unido, a situação se repe-
tiu ao disseminarem motivações 
para votarem a favor da saída da 
União Europeia, divulgando vídeos 
como o de excesso de imigrantes, a 
falta de empregos para os nativos 
e os prejuízos que permaneceriam 
caso permanecessem dentro do 
bloco.

Alguns usuários não buscam 
informações além das que lhes são 
dadas, o que os leva a consumir 
tudo como verdade. Entretanto, 
nestes três casos (Eleições norte-
-americanas de 2016, Eleição no 
Brasil em 2018 e Brexit), mais do 
que o uso de dados, as chamadas 
fake news foram muito consumidas 
e compartilhadas. Com isso, pro-
vou-se que o mundo sofreu com o 

salto infeliz: da era da informação, 
passou-se para a era da desinfor-
mação. Mais uma vez, um fato é 
consequência de outro. As notícias 
falsas são facilmente compartilha-
das por determinados usuários 
porque com os dados, é possível 
reconhecer o perfil desta pessoa: se 
ela busca outras informações do que 
ela recebe (para desmistificar uma 
falsa informação ou fortalecer com 
outras notícias falsas) , como ela 
reage a essas notícias.

Um grande exemplo é o caso 
do jogador de basquete da NBA, 
Kyrie Irving que por muito tempo, 
apoiou a Teoria Terraplanista, 
mesmo que já existisse há centenas 
de anos a comprovação científica da 
terra ser um globo. Ele alegou que 
os algoritmos do Youtube o levaram 
a acreditar neste fato. A cada vídeo 
terraplanista que ele assistia, apare-
ciam mais dezenas do mesmo tema 
que fortaleciam a ideia.

O atleta ainda pediu publica-
mente desculpas aos professores.

Estas notícias falsas estão 
cada vez mais sofisticadas e mais 
difíceis de serem negadas. Aos 
poucos, elas vão, de forma nega-
tiva, moldando o caráter de quem 
a consome, é uma ação impercep-
tível mas que tem grande impacto 
na sociedade geral. Tudo está sendo 

consumido como verdade, porém, 
se a partir do momento que notifi-
ca-se uma notícia falsa e não tem 
mais como distinguir o verdadeiro 
do falso, então tudo é falso.

Em entrevista, Julian Assange 
compara a internet como um sis-
tema nervoso da sociedade mas 
revela que se uma doença ataca 
este sistema, perde-se a capacidade 
de compreender a si mesmos, por-
que diferente de qualquer outro 
problema, não se consegue nem 
entender o problema. Esta é a ques-
tão: não se sabe identificar a fonte 
do problema e logo, não tem como 
concertar.

Cada vez mais, as bolhas de 
invisibilidade, manipulação e silen-
ciamento criadas para os usuários 
passam a ser mais sufocantes, já que 
consomem sem pausas e de forma 
sem limite, como se faltasse ar, ou 
um oxigênio de “liberdade”. A inter-
net e os dispositivos eletrônicos dei-
xaram de ser ferramentas porque a 
ferramenta, ela só existe e espera ser 
usada, agora quando algo não é uma 
ferramenta, ela exige, manipula. 
Como diz Edward Tufte, “Existem 
apenas duas indústrias que chamam 
seus clientes de usuários: a de dro-
gas ilegais e a de software”.

Em um geral, os usuários 
permitiram que a sua vida fosse 



entregue para quem paga mais, ven-
dendo sua atenção, quanto tempo 
permanece em frente a tela.

Mas deve-se questionar 
quanto tempo da sua vida vale para 
ser desprendido dessa forma.

A democracia, por sua vez, 
corre riscos. Não se percebe que a 
mesma tecnologia que uniu as pes-
soas, agora está separando, criando 
extremistas desinformados e total-
mente controlados por dados. Estes 
dois lados não são mais capazes de 
dialogar, discutir ideias. É como se 
destruíssem a civilização por

ignorância. Assim, a utopia de 
toda tecnologia com a ignorância 
da não busca pela verdade e acei-
tação da “bolha”, competirão em 
uma corrida, como diz Buckmins-
ter Fuller, visionário estadunidense. 
A sociedade aparenta estar como 
uma ruína, totalmente dividida, 
a tecnologia arruinou a democra-
cia, alimentaram o ódio e o medo, 
virando um país contra ele mesmo. 
Inconscientemente, isso foi e ao 
mesmo tempo não foi permitido 
por aqueles que acreditavam viver 
uma democracia e não sob um 
grande controle.

O que se iniciou como um 
sonho de um mundo conectado e 
globalizado, onde tudo seria com-
partilhado de forma positiva, as 

pessoas se sentiriam menos sozi-
nhas, passou a ser o contrário. Um 
espaço onde facilmente abala suas 
emoções, um falso animador pes-
soal e um - infelizmente - ótimo 
guardador de memórias.

Em “Privacidade Hacke-
ada”, Brittany Kaiser, Christopher 
Wylie (ex-funcionário da Cambri-
dge Analytica), assim como em “O 
Dilema das Redes”, Jaron Lanier 
(cientista de computação), Aza 
Raskin (empreendedor de tecnolo-
gia) não solucionam o problema dos 
dados, da bolha, da manipulação. 
Mas dão opções do que os usuá-
rios podem fazer, como por exem-
plo, ficar menos tempo nas redes 
sociais, aproveitar a vivência real, 
construindo um maior controle de 
seus dados.

O mundo parece estar em 
colapso, mas este sentimento é fruto 
do pensamento imediatista, que se 
baseia no culto ao lucro a todo custo, 
o que deixa com que cada empresa 
anunciante, aja do jeito que desejar 
e obtenha o melhor resultado. Os 
limites de privacidade parecem ter 
sido ultrapassados, tudo agora são 
dados, até mesmo as pesquisas rea-
lizadas para este ensaio, de alguma 
forma, se converterão em anúncios.

Seria preciso criar regulamen-
tações, fazer com que os usuários, 

não se tornem mais os produtos 
que as empresas consomem. As 
empresas deveriam, por sua vez, 
pagar uma taxa sobre os dados e 
não atuar como “governos’’. O uso 
destes dados sem o consentimento 
dos usuários deveria ser uma vio-
lação de direitos humanos e surge 
o questionamento: os dados são 
direitos humanos? Ou são uma via 
de mão única onde o mais forte - ou 
melhor, o mais rico - vence.



Trilce

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

XIII

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

– César Vallejo, “A dedo”. [tradução Amálio Pinheiro].. Edição 
bilingue. São Paulo: Arte Pau-Brasil, 1988.
– César Vallejo, “Trilce”, (1922)



Pa r a f r a s e a n d o 
o conceito de 
“líquido”1 criado 
pelo sociólogo 
polonês Zygmunt 

Bauman, é possível afirmar que o 
sistema capitalista é moldável tal 
como uma substância líquida. Dessa 
forma, esse modelo econômico se 
altera de acordo com o recipiente 
que se insere, isto é, flui conforme a 
ocorrência de crises e de revoluções 
sociais. No entanto, independente 
da eventualidade, é preciso dizer 
que não existe tempo ruim para o 
capitalista, apenas tempo de se rein-
ventar e auferir lucros.

Com o advento da internet 
não poderia ser diferente. A versati-
lidade do capitalismo permitiu a sua 
expansão e seu estabelecimento no 
meio digital por volta da década de 
1980. Com isso, as relações sociais e 
a dinâmica da economia industrial 
tiveram que abrir espaço à reestru-
turação capitalista e à nova econo-
mia informacional/global.

O sociólogo espanhol Manuel 
Castells propôs em sua obra “A 
sociedade em rede” que a adoção 
da tecnologia da informação como 
base econômica foi essencial para 
a retomada da força capitalista na 
sociedade. Nessa linha, Castells 
afirma:

FURTADOS E POLARIZADOS: 
MARIONETES DO CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA

EVELYN FAGUNDES DE LIMA

A inovação tecnológica e a 
transformação organizacional com 
enfoque na flexibilidade e na adap-
tabilidade foram absolutamente 
cruciais para garantir a velocidade 
e a eficiência da reestruturação [...] 
Portanto, o informacionalismo está 
ligado à expansão e ao rejuvenes-
cimento do capitalismo, como o 
industrialismo estava ligado a sua 
constituição como modelo de pro-
dução. (1999, p. 55)

Sociedade virtual
Não demorou nem metade de 

um século para que a internet abra-
çasse metade da população mundial. 
Um estudo divulgado pela ONU em 
novembro de 2019 revelou que 4,1 
bilhões de pessoas já utilizavam a 
rede mundial, correspondente a 
56,3% do total populacional. 1 O 
conceito de modernidade líquida foi 
desenvolvido por Zygmunt Bauman 
e refere-se ao momento histórico no 
qual as relações sociais, econômicas 
e de produção se tornaram frágeis, 
fugazes e com poder de alterar-se 
rapidamente no tempo, tal como 
substâncias líquidas.

A internet encurtou distân-
cias e minimizou tarefas. A cada 
dia que passa, essa rede virtual 
está mais incorporada ao coti-
diano do ser humano, tornando-
-se item quase indispensável. Para 



alguns estudiosos como o jorna-
lista Julian Assange, a internet 
se tornou parte da anatomia da 
sociedade. Em entrevista à Carta 
Maior em janeiro de 2013, Assange 
afirmou que “a internet tornou-se 
o sistema nervoso da civilização” 
e, sendo assim, logo se prevê uma 
problemática, afinal, “uma doença 
que afeta o sistema nervoso afeta 
nossa capacidade de compreender 
a nós mesmos”. Infelizmente, hoje 
já se pode constatar que existe uma 
enfermidade atacando esse orga-
nismo nervoso.

Mergulho ingênuo
A sociedade se fixou nas 

redes sociais e refletiu todos os 
seus anseios e desejos nas publica-
ções que compartilha e nos likes que 
distribui. Mergulhou ingenuamente 
em redes tais como o Facebook, sem 
imaginar que do outro lado da tela 
muitos empresários já contavam 
com essa ingenuidade como opor-
tunidade de negócio.

Assim como as pegadas de 
um tênis podem deixar rastros na 
vida real, os likes podem deixar na 
vida virtual, mas, nesse caso em 
específico, esses rastros ganham 
outro nome, são conhecidos como 
dados. Com a posse desses dados é 
possível traçar o perfil psicológico 
de cada usuário das redes sociais.

Pesquisadores do Centro de 
Psicometria da Universidade de 
Cambridge e do Departamento de 
Ciências da Computação da Univer-
sidade de Stanford realizaram esse 
mapeamento utilizando os likes de 
90.000 usuários das redes sociais. 
O resultado mostrou que quanto 
maior a atividade do indivíduo na 
rede, maior essa rede saberá sobre o 
usuário. Com posse de 150 curtidas, 
os algoritmos podem saber mais 
sobre o indivíduo do que sua pró-
pria mãe e com 300 curtidas, nem 
o parceiro do usuário saberá tanto 
sobre ele quanto suas redes sociais.

Brittany Kaiser, ex-diretora 
de desenvolvimento de negócios 
da Cambridge Analytica - empresa 
que faliu após a revelação de seu 
uso indevido dos dados de usuá-
rios do Facebook para influenciar 
na decisão do Brexit e na eleição 
presidencial de 2016 nos Estados 
Unidos - afirmou no documentário 
“Privacidade Hackeada” (2019) que 
“a razão pela qual Google e Face-
book são as empresas mais pode-
rosas do mundo se deve aos dados 
terem superado o valor do petróleo”. 
Para ela, os dados são “o bem mais 
valioso da Terra”.

Coisificação do usuário das 
redes sociais

Enquanto o documentário 

“Privacidade Hackeada” (2019) 
denunciou como o feed dos usuá-
rios do Facebook foi manipulado 
para que privilegiasse um determi-
nado pensamento político, o docu-
mentário “O Dilema das Redes” 
(2020) preocupou-se em manifes-
tar como as redes podem ser lugares 
enfeitiçados e que usam os dados 
do usuário para mapear seu perfil 
psicológico e, assim, lhe oferecer 
produtos e serviços que possam ser 
de seu agrado.

Em ambos os filmes predo-
mina-se a sensação trazida pela 
famosa frase do jornalista Andrew 
Lewis: “Se você não está pagando 
por um produto, é sinal que o pro-
duto é você”. Isto é, tais documen-
tários alertam para a coisificação do 
usuário das redes sociais como se 
ele estivesse pronto para servir seus 
dados como objeto de laboratório 
e ter seus pensamentos manipula-
dos em razão do desejo do ramo 
privado.

Esse furto dos dados e, poste-
riormente, sua utilização indevida 
culminam em outro processo que 
pode ocasionar na morte da “esfera 
pública”2: a criação de bolhas. Na 
visão do sociólogo alemão Jürgen 
Habermas, que realizou diversos 
estudos sobre a esfera pública, o 
caminhar desse campo de partilha 

de conhecimento só é possível caso 
exista condições para o livre exer-
cício da racionalidade, liberdade de 
expressão e de opinião. Portanto, em 
um cenário em que os pensamen-
tos dos usuários são diariamente 
manchados pelas vozes das empre-
sas patrocinadoras das redes, não 
existe liberdade de diálogo baseado 
na opinião pública, existe apenas o 
estímulo a alienação.

Nesse sentido, em sua obra 
“Como sair das bolhas”, Pollyana 
Ferrari evidencia que:

Na verdade, não existe diá-
logo nas redes sociais, mas falas 
individualizadas no espelho [...] As 
bolhas acabam ditando nosso com-
portamento, pois não

2 A noção de esfera pública 
representa o conjunto de espaços 
em que se pratica o livre debate 
acerca de questões relevantes para a 
vida de um coletivo. Em tais discus-
sões, o indivíduo conquista a eman-
cipação por meio da racionalidade, 
isto é, pela disseminação de pen-
samentos e pela partilha de ideias. 
Com isso, eleva-se no campo civil o 
estado de inteligência coletiva que 
busca um consenso. Dessa forma, 
a dimensão da esfera pública atua 
como intermediária entre a socie-
dade e o Estado.

queremos sair da zona de 

conforto [...] As bolhas vivem de 
egos inflados. Todos entendem tudo 
e têm razão. (2018, p. 51-56)

Vivendo nesse ciclo vicioso e 
enfeitiçado das redes sociais que foi 
ilustrado brilhantemente pelo filme 
“O Dilema das Redes” com a música 
“I Put a Spell on You” de Nina 
Simone (“eu coloquei um feitiço 
em você”, em português), a esfera 
pública tende a deixar de existir e, 
com isso, surge uma ameaça para 
o caminhar da democracia, uma 
vez que a opinião pública é forjada 
por marionetes do capitalismo de 
vigilância, isto é, uma opinião fun-
damentada em superficialidades e 
polarizações do setor privado.

Imaginário usurpado
Em entrevista divulgada para 

a BBC Brasil, o sociólogo Richard 
Sennett afirmou que não existe 
um perigo oculto nas redes sociais 
quando se trata de proteção de 
dados, mas, na verdade, existe um 
perigo exposto, no entanto, os usu-
ários não desejam e nem buscam 
enxergá-lo.

Em um trecho da entrevista, 
Sennett afirmou: O capitalismo 
moderno funciona colonizando 
a imaginação do que nós consi-
deramos possível. Marx já havia 
percebido que o capitalismo tinha 
mais a ver com a apropriação do 

entendimento do que com a apro-
priação do trabalho. O Facebook é a 
penúltima apropriação da imagina-
ção: o que víamos como útil agora 
se revela como uma forma de entrar 
na consciência das pessoas antes de 
que possamos agir. As instituições 
que se apresentavam como liberta-
doras se transformam em contro-
ladoras. Não queremos enfrentar 
que o gratuito significa sempre uma 
forma de dominação.

Se antes da expansão do 
capitalismo na internet a principal 
forma desse sistema econômico 
colonizar o indivíduo era por meio 
de sua força de trabalho, hoje, com 
a adoção da internet, o capitalismo 
busca colonizar usuários por meio 
de seus imaginários. Esse é o perigo. 
Se os seres humanos não consegui-
rem ser donos de seu próprio ima-
ginário, estaremos diante de uma 
sociedade cuja característica majo-
ritária é a anomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensaio procurou abordar 

como as redes sociais possuem o 
indevido poder de manipular e 
polarizar seus usuários por meio 
da usurpação de seus dados. Dessa 
maneira, foi possível notar a gigan-
tesca problemática envolvida nesse 
furto de informações que beneficia 
o setor privado e, assim, fortalece o 



capitalismo 4.0, isto é, o capitalismo 
de vigilância.

Por outro lado, o ensaio 
buscou fugir do radicalismo e da 
hipocrisia em afirmar que todos 
anúncios publicitários alocados 
nas redes sociais são absolutamente 
ruins. Afinal, receber publicidades 
de serviços e produtos que sejam de 
interesse do usuário é interessante 
para ele, no entanto, o problema 
pode surgir se o usuário tiver que 
abrir mão de sua privacidade e da 
sua racionalidade.

Portanto, como se propôs 
nos dois documentários mencio-
nados ao longo desse trabalho, se 
faz necessário que os direitos sobre 
os dados sejam oficializados como 
direitos fundamentais humanos, 
pois dessa maneira será possível 
frear com a manipulação e a pola-
rização praticadas descaradamente 
pelas redes sociais.
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Criminalización a periodistas comunitarios de Guatemala
El caso de Anastasia Mejía no es aislado al fenómeno de criminali-
zación que hay en Guatemala contra los comunicadores y periodis-
tas, sobre todo a nivel departamental.

Y en particular contra los defensores de los derechos humanos. Un 
mal que se registra en los últimos años, así refiere el informe del 
Centro Civitas Guatemala.

Esta criminalización apunta especialmente contra operadores 
de radios comunitarias, como el que dirige Anastasia, y del cual, 
en parte, es impulsada por empresarios privados que desarrollan 
proyectos cuestionados en los pueblos indígenas.

No es ajeno decir que grupos de poder administran medios de 
comunicación en la región o, al menos, ponen sus intereses en 
agenda.

La Alianza de Organizaciones y Consejos de Ajq’ijab de Guatema-
la hace hincapié sobre este tipo de criminalización respecto a la 
situación de Mejía:

“Algunos medios de comunicación, como Radio Sonora, un me-
dio corporativo, se unieron a la criminalización contra Anastasia 
Mejía, acusándola, además, de dirigir una radio pirata”.

Esta práctica en contra de la libertad de información y comuni-
cación comunitaria forma parte de la criminalización sistemática 
del que son víctimas las defensoras y los defensores de derechos 
humanos, explica la Alianza.

Asimismo, atentan contra las expresiones de los líderes mayas aso-
ciados con su accionar en la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas y su territorio.

La Alianza de Organizaciones y Consejos de Ajq’ijab ratifica que 
estos actos de criminalización provienen de la empresa privada, 
pero también del Estado de Guatemala y de las autoridades locales.

Esperemos que en la audiencia se libre de las acusaciones a Anas-
tasia, quien tiene 46 años y es madre de 2 hijos, y no se continúe 
respaldando los abusos de poder.



1° Milagre: Ele curou o 
Enfermo.

Corria o ano 
de 1984. Diego estava 
num time pequeno da 

Itália. Saira endividado e destruído 
de Barcelona, enganado por mais 
um dos vários dirigentes esportivos 
que passaram pela sua existência no 
futebol. A cidade de Nápoles iria se 
tornar sua outra pátria. Nascido 
numa favela miserável de Buenos 
Aires, na região de Lanús, Diego 
fora contratado num blefe fantás-
tico do presidente do Napoli. Três 
times se ofereceram para comprar 
o passe do argentino naquele ano. 
A poderosa Juventus ( A Vecchia 
Signora, maior campeão do futebol 
italiano), a Internazionale de Milão 
e o pequeno Napoli. Desconfiado da 
compra do atacante pelo Napoli, o 
presidente da Federazione Italiana 
Giuoco Calcio ( FIGC) pediu uma 
garantia, afinal o time não só der-
rotara 2 poderosos na disputa como 
oferecera 30% a mais pelo passe. 
Uma carta timbrada com escrita do 
próprio punho, além de uma cópia 
do cheque com o valor astronômico 
a ser pago ao time catalão foi entre-
gue. Com a aceitação do presidente 
da FIGC a venda foi ratificada. 
Apressado, ele não percebeu que o 

cheque de bilhões de liras não estava 
assinado. Logo depois da calorosa 
recepção na cidade do messogiorno 
italiano, veio um convite: um pai 
desesperado pede a Maradona que 
convencesse o Napoli a fazer um 
amistoso beneficente contra o time 
da favela em que morava na peri-
feria da cidade. O motivo: o filho 
de apenas 9 anos ( A mesma idade 
que Maradona foi contratado pelo 
Argentino Juniors), precisava de 
uma cirurgia de emergência e não 
tinha o dinheiro. Diego pede aos 
dirigentes do Napoli e estes negam 
a possibilidade. Inconformado, 
Maradona monta um time, veste 
a camisa celeste e vai ao campo da 
várzea no meio da favela. Era dia 
de chuva e frio. O terrão virara um 
imenso lamaçal. Maradona correu, 
brigou pela bola, deu seriedade ao 
espetáculo. Fez um gol magistral. 
Os milhares de moradores se aglo-
meravam entre o barro e a chuva 
para poder aplaudir o gênio dos 
gramados. O dinheiro arrecadado, 
além da contribuição de Diego, per-
mitiram ao menino fazer a cirurgia 
e ser curado.

2° Milagre: A multiplicação 
dos dribles

Corria março de 1969. O 
homem nem chegara à Lua. O 

menino Goyo Carrizo de apenas 
11 anos estava no time infantil do 
Argentino Juniors, o segundo time 
a revelar mais jogadores no mundo 
( perde só para o Ajax). Carrizo 
criou coragem e falou com o técnico 
Francisco Cornejo, o lendário reve-
lador de talentos que hoje dá nome 
ao estádio do Argentino Juniors.

” Tem um menino no meu 
bairro que é muito melhor do que 
eu”

” Traga o amigo aqui”.
No dia seguinte, Diego 

Armando Maradona fez sua pri-
meira aparição num campo de 
futebol. Fez malabarismos com a 
bola, fintou, driblou, cabeçeou, fez 
gols. Terminado o treino Cornejo 
foi falar com o prodígio.

” Quantos anos você tem? “
” Fiz 8 anos em 30 de 

Outubro…”
Estupefato, o técnico foi até 

a casa dos pais de Diego na favela. 
Queria um comprovante de que o 
menino tinha só 8 anos, pois a qua-
lidade era semelhante a dos garo-
tos de 14 ou 15 anos. Naquele dia 
Maradona assinava seu primeiro 
contrato com um time de futebol. 
Carnijo sempre dizia que todos nós 
teremos contato com um milagre ao 
menos uma vez na vida. Naquele 

MARADONA
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dia, ao ver um menino genial nos 
dribles, teve certeza de que era o seu 
milagre divino.

Passados 17 anos, Maradona 
era o camisa 10 da seleção argen-
tina na Copa do México ( 1986). 
Nas quartas de final o adversá-
rio seria a Inglaterra. Foi na terra 
da banda Queen que no final do 
século XIX foi inventado o football. 
As regras, as táticas, a organização, 
nada fugiu às mãos dos ingleses. 
Mas em campo, tradicionalmente, 
eles sempre praticaram um futebol 
sem muita inspiração. Mas sempre 
entram como favoritos, afinal God 
save The Queen. Aos seis minutos 
da segunda etapa, Diego pega a bola 
no meio campo esquerdo e gruda a 
pelota no pé e começa a driblar os 
rivais. Dribla um, dois…cinco. Toca 
a bola para a direita e corre pra área. 
A bola vem alta. Com um sutilís-
simo toque de mão, só visto depois 
de 20 repetições em câmera lenta 
e narradores histéricos xingando a 
falta de “caráter” do baixinho.

Mano de Dios
Mais cinco minutos de jogo 

e Maradona arranca do campo 
argentino e dribla Cecil Rodhes e 
Charles Manson, em seguida finta 
os Beatles e os Rolling Stones, passa 
por Jack o estripador, Barba Negra 
e Sir Henry Morgan. Termina com 

um toque enganador em Margaret 
Thatcher. O irascível menino pobre 
deixou estatelado no chão oito bri-
tânicos. Um dos mais belos gols de 
todas as Copas. Maradona, quando 
queria, era um demônio com os 
pés. Os lances geniais em que ele 
driblava seus opositores pareciam 
daqueles desenhos animados anti-
gos. Maradona corria como o Papa 
Léguas; os outros aquelas simpáticas 
tartarugas.

Gol contra a Inglaterra
Mas que raios é essa polê-

mica do ” gol de mão?”. Os ingle-
ses inventaram o futebol, os chatos 
o colonizaram, os deuses da bola 
nos trouxeram o prazer. Partidas 
de futebol são os retratos da vida: 
errática, torta e inconstante. São 
nas traições, nos golpes sorrateiros, 
nas tentativas de ludibriar a todos, 
menos a bola, essa criação simples 
e sobrenatural da humanidade. O 
erro, a artimanha, os pênaltis ine-
xistentes e os gols impedidos são 
parte do imaginário futebolístico. 
Como torcedores, nunca e jamais 
sairemos derrotados de um jogo. 
Sempre haverá um juiz aqui, uma 
mão acolá, ou uma falha brutal 
a justificar uma derrota. O Brasil 
chegou a final de 1958 por conta de 
um pênalti não marcado. E por aqui 
ninguém reclama. Maradona, genial 

fora dos gramados, explicou o lance: 
” foi a cabeça de Diego e a mão de 
Deus”. Politizado, justificou seu ato 
como uma vingança contra o mas-
sacre inglês nas Malvinas argentinas 
em 1981. O império inglês passou 
350 anos destruindo colônias e 
seus povos e histórias. Escravizou 
nações, mas o que fere a humani-
dade é a mão de um rapaz latino-
-americano. Maradona encantou 
o mundo do futebol com seus dri-
bles, suas jogadas circenses, como 
um Carlitos dos gramados e por 
ter anotado quase 400 gols, muitos 
deles belíssimos.

 Maradona no Boca. fonte 
AFE.

3° Milagre: Ele renasceu entre 
os Mortos

Diego não escondia seus sen-
timentos, nem no campo nem fora 
dele. Em tempos de mundo virtual, 
redes sociais e suas ilusões e falsida-
des e do empreendedorismo, temos 
antes de tudo uma imagem a zelar, 
um comportamento que beira à per-
feição. Nada mais frágil. A expan-
são das “fake news” existe porque 
nossa sociedade nos exige ser uma 
caricatura de nós mesmos. Somos 
a “fake news” de nossa identidade. 
Maradona era oposto a isso. Nos 
jogos era expulso. Quando perdia 
chorava com sinceridade. Brigava 





com dirigentes, técnicos. Usava 
drogas, entrava em depressão, bri-
gava com jornalistas. Fazia tudo ao 
contrário do que está na cartilha 
hipócrita e falsa do bom-mocismo. 
Mas possuía algo transbordante que 
nenhum bom moço tem: vida. Certa 
vez disse que ” Cristiano Ronaldo 
faz um gol e vende um xampu “. Os 
grandes jogadores de hoje são antes 
de tudo empresas, não é à toa que 
todos eles tem ” fundações ” mas 
são notórios sonegadores, além de 
quase sempre venderem uma loção-
zinha de barba.

Maradona não ganhou a 
Copa de 1978, porque o ditador 
argentino exigiu Osório no time, o 
Dario Maravilha de César Menotti. 
Este justificava a não convocação 
pela idade tenra de Diego, 17 anos 
como Pelé. Ganhou quase sozinho 
a de 1986. Na copa seguinte, mesmo 
vindo de contusão e um doping 
que o afastou 3 meses do gramado, 
Maradona brilhou e levou a Argen-
tina a sua segunda final seguida. Um 
pênalti inexistente no final da par-
tida deu o título injusto para a Ale-
manha. Na semifinal, a Argentina 
havia triturado a dona da casa, Itá-
lia. Com direito a pedido de Diego 
para que os napolitanos torcessem 
para o time sul-americano, afinal os 
italianos consideravam os sulistas 
como ” África branca”. Mais uma 

vez ganhou a simpatia da popula-
ção e o ódio das elites e imprensa. 
Falou a verdade.

Maradona jogou no Napoli 
entre 1984 e 1991. O time do Sul 
italiano jamais ganhara um torneio 
de peteca na história. Era um time 
semelhante ao São Bento de Soro-
caba. Pequeno, demasiadamente 
pequeno. Com o craque argentino 
o time levantou 2 campeonatos ita-
lianos e foi 2 vezes vice campeão. 
Ganhou a Copa e a Super Copa da 
Itália. Levantou a Copa da UEFA 
numa época em que a Champions 
era disputado só pelos campe-
ões europeus. Forte era a copa da 
UEFA. No título, pra se ter ideia 
o Napoli derrotou Ajax, Bayern e 
Juventus. Mesmo assim, os dirigen-
tes napolitanos, cansados dos altos 
salários e da quase divindade de 
Diego na região deram um jeito de 
colocar Maradona na corda bamba. 
A corrupta Federação do Calcio Ita-
liano pune Diego com 18 meses de 
expulsão por doping de cocaína ( 
droga que ele conheceu nas festas 
dos dirigentes do time anos antes).. 
Maradona entrou em depressão 
e demonstrava isso em público. 
Engordou 25kg e vivia nos noticiá-
rios ( alguns deles para reconhecer 
4 dos 5 filhos que teve). Era fim de 
1993. O ídolo estava com 33 anos, 
gordo, deprimido, vivia alcoolizado. 

O craque tivera problemas em sua 
carreira que o o afastaram dos gra-
mados: perna quebrada por entrada 
criminosa dum zagueiro do Atlhetic 
Bilbao, hepatite, expulsões injustas, 
pancadas e mais pancadas de joga-
dores medíocres. Nenhuma delas 
era tão forte quanto a de fins de 
1993. Maradona era tratado como 
um jogador em extinção. Um amigo 
fisiculturista o ajudou. Voltou a trei-
nar forte, enfrentou a depressão, 
começou a emagrecer com efedrina. 
Juntou -se a uma jovem e talentosa 
seleção argentina para disputar a 
Copa de 1994. Com direito a con-
sulta a Fifa e João Havelange sobre 
o uso do inibidor de apetite. Sinal 
verde, a Argentina assombrou os 
Estados Unidos. Maradona, o Deus, 
estava de volta. Junto com Brasil e 
Itália passava a ser favorita ao título. 
O gol contra a Grécia acendeu o 
sinal vermelho. A Fifa, de forma 
criminosa, tirou Maradona da copa 
por ” doping” com efedrina. Sem o 
craque, a Argentina se perdeu em 
campo nas oitavas de final e acabou 
eliminada.

Maradona caiu em depres-
são pública mais duas vezes, mas 
sempre encontrava forças para 
renascer. Numa dessas vezes foi 
a Cuba e passou meses na ilha de 
Fidel Castro de quem virou amigo 
e admirador. Tatuou Che no braço. 

Fez tratamento contra dependên-
cia química. Logo depois teve uma 
carreira longa ( sem titulos) como 
treinador. Esteve à frente da Argen-
tina de 2010. Fez uma campanha 
mediana, como todos os outros 
técnicos do país sul-americano 
desde 1998. Pra piorar, segundo a 
mídia, ficou amigo de Hugo Chá-
vez. Pronto, além de irascível, dro-
gado, agora era comunista de vez. 
E é quase só isso que lemos sobre 
Maradona, ” bom de bola, mas…”. 
Diego teve de renascer mil vezes 
pra morrer em paz. Preocupado se 
o povo ia lhe amar na despedida. A 
comoção nacional na Argentina e 
em Nápoles. As conversas de bar no 
Brasil provam. Maradona morreu 
não amado, mas idolatrado.

4° e último milagre: um Deus 
que sabe dançar

Corria 1998 e alguns fanáticos 
torcedores criaram a Igreja Mara-
doniana num 30 de Outubro, data 
de nascimento de Diego. Segundo 
os fiéis o tempo se divide entre o 
nascimento de Maradona em 1960 ( 
D10S, na abreviatura). Bobagem ou 
não, existem templos em 12 países 
hoje e cerca de 200 mil fiéis.

Temos até os fantásticos ” 10 
mandamentos “. Vejamos:

1. A bola não está 
manchada como D10S disse em sua 
homenagem.

2. Amo futebol acima 
de todas as coisas.

3. Declare seu amor 
incondicional por Diego e pelo bom 
futebol.

4. Defenda a camisa da 
Argentina, respeitando o povo.

5. Divulgue os mila-
gres de Diego por todo o universo.

6. Honre  os  tem-
plos onde ele pregou e suas vestes 
sagradas.

7. Não proclamando 
Diego em nome de um único clube.

8. Pregue os princípios 
da igreja maradoniana.

9. Pegue Diego como 
nome do meio e coloque no seu 
filho.

10. Não seja o tampa de 
uma garrafa térmica e não deixe a 
tartaruga escapar de você (não viva 
longe da realidade e não seja inútil) 
.

 Mural em Helsinque. Fonte 
Wikipedia

Porque a idolatria com Mara-
dona? Por ter sido o maior jogador 
de futebol que vi jogar. Assisto jogos 
desde 1977 e nada superou El Pibe 
de Oro. Pelé é ” más grande?”. Sim. 
Feitos futebolísticos talvez jamais 
igualáveis. Mas Diego foi um ser 
humano inigualável também, 
dotado de um dom único nos cam-
pos, capaz de malabarismos e acro-
bacias que enchem os olhos, fora 

de lá, Diego foi alguém que sempre 
valerá a pena conhecermos, ao con-
trário do Edson, um ser execrável 
em vários aspectos. Diego é um 
filho miserável de uma favela pobre 
dum país de terceiro mundo que 
encantou multidões de torcedores 
pelo mundo. Maradona foi um ser 
humano repleto de idiossincrasias, 
corajoso, desafiador dos poderes 
dominantes e com uma capacidade 
de amar sem limites. Diego era o 
menino torcedor fanático do Boca 
Juniors. Maradona foi jogador por 
duas vezes e 3 anos do time do cora-
ção. Tinha uma cadeira cativa no 
histórico estádio de La Bombonera. 
Não perdia um jogo do seu Boca. 
Chorava com as vitórias e derrotas, 
vibrava com os títulos que ganhou 
como jogador lá e viu o time ganhar 
depois dele. Maradona se despeda-
çava em estádio pelo seu time ou 
por sua seleção argentina. Por isso 
ele é gigante, por isso ele é Deus, 
porque o menino Diego nunca dei-
xou o homem Maradona. Por isso 
ser latino-americano é tão dife-
rente. Somos irascíveis de amor e 
verdade. Somos ricos de vida e von-
tade. Maradona foi um pouco desse 
imaginário. Se Nietzsche estivesse 
vivo, eu lhe diria: ” Eis aí um Deus 
que sabe dançar “.





Quando Deus 
c r i o u  o 
homem e a 
mulher per-
c e b e u  q u e 

tudo estava belo e bonito, ou seja, 
organizado e pronto. Com isso, sen-
tiu a necessidade de criar um local 
apropriado onde pudesse habitar 
cada ser da sua criação. Neste ato 
dá comando para a formação de 
locais apropriados para as aves, os 
animais, a água e todos os viven-
tes do planeta Terra; e a este lugar 
nomeou de Paraíso. Um lugar onde 
o Homem se alimentaria de frutas 
e outros alimentos produzidos e 
encontrados na natureza ali mesmo, 
a sua volta, e assim, as aves e os ani-
mais permaneceriam intocáveis por 
período maior de tempo. Só depois 
de algumas existências o homem 
começa a caçar e em seguida des-
cobre o fogo.

Tudo mudou por causa da 
desobediência do Homem para com 
Deus; e que recebe como castigo 
ter que se alimentar com o suor de 
seu próprio rosto. Tudo isso como 

resposta à lei de Ação e Reação, ou 
Causa e Efeito. Uma vez, que as 
orientações de obediência foram 
passadas, mas Adão (representação 
Bíblica do Homem), no uso do seu 
livre-arbítrio pratica a ação contrá-
ria ao que se esperava, pelo alerta 
recebido.

Partindo deste princípio con-
sideramos que Deus é brasileiro; e o 
paraíso que a Bíblia fala se encontra 
nesta Terra e permaneceu intocável 
até o ano de 1.500 com a chegada 
dos portugueses neste solo, que com 
seu instinto de descobertas (não 
que não devemos fazê-las), come-
çou a explorar as belezas e a rea-
lizar desmatamentos e queimadas. 
Causando até nossos dias doenças, 
desastres e tragédias ambientais.

Na ocasião cumpre-se o “cas-
tigo” de Deus à família de Adão, que 
apesar do aumento populacional 
conseguiu viver milhares de anos 
sem que tivesse notícias de uma só 
criança desnutrida ou com alguma 
doença grave por falta de alimento, 
mesmo porque tudo que preci-
sava a natureza lhe oferecia com 

abundância. Ajudando, portanto, 
a conviver e viver de forma mais 
harmônica e saudável: Homem e 
Natureza.

E assim vivia em harmonia 
Homem e Natureza sem ser neces-
sário derrubar uma só árvore. 
Quando cortavam uma para a rea-
lização de suas necessidades, pedia-
-se licença aos deuses em forma  de 
respeito e, logo, outra árvore era 
replantada e se formava no mesmo 
lugar, fazendo com isso, o que hoje 
é chamado de reflorestamento.
Contribuindo com a biodiversi-
dade e aumentando a quantidade 
de animais e pássaros, contribuindo 
assim com a caça e a pesca, sufi-
ciente para sobrevivência de todos 
os habitantes.

Essa riqueza sempre se mul-
tiplicava porque estes povos só 
utilizavam o necessário para seu 
sustento; e assim essa prática per-
mitia que houvesse fartura o ano 
inteiro e o ciclo da vida estava sem-
pre se renovando. Logo, as chuvas 
eram mais constantes.

C o m  a  c h e g a d a  d o s 

O HOMEM E A NATUREZA

GENIVALDO VIEIRA DA SILVA¹
JOSÉ CÍCERO DE OLIVEIRA PINHEIRO²

colonizadores há pouco mais 
de 500 anos, a população indí-
gena de quase 7 milhões foi 
sendo dizimada ano após ano, 
reduzindo-se drasticamente a 
menos de 700 mil índios, que 
em sua grande maioria não 
tem sequer demarcação de seus 
territórios.

O Brasil possui uma área 
de 8.514.876 km² contendo seis 
biomas: Cerrado, Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica, Pan-
tanal e Pampa. Em sua grande 
maioria não se encontra qual-
quer desses biomas em outra 
parte no mundo.

Entre estes a Caatinga 
que está presente nos nove 
estados do nordeste brasileiro, 
além de parte do estado de 
Minas Gerais, ocupando quase 
850.000 km², em sua grande 
maioria composto de solo raso 
pedregoso, ainda em processo 
de transformação, pouco apro-
priado para o agronegócio, 
que ao longo dos anos passou 
a explorar esta área de forma 

predatória com grande desma-
tamento; e que para isto con-
tava com incentivo do próprio 
Governo oferecendo projetos 
subsidiados, para a pecuária 
de leite e corte, com animais 
de origem europeia com pouca 
capacidade de adaptação.

Estes projetos ideali-
zados por técnicos treinados 
para convencer os agricultores 
sertanejos a se desfazerem dos 
animais adaptados às condições 
de convívio com aquela
biodiversidade.

Dos animais introdu-
zidos naquelas condições 
adversas poucos conseguiram 
sobreviver, pois as grandes 
secas mataram cerca de 60% 
dos rebanhos. Mesmo os que
se adaptaram não correspon-
deram ao resultado esperado.

Sendo assim, com o des-
matamento em larga escala, a 
própria Caatinga que tem capa-
cidade incalculável de produ-
zir ração alternativa a exemplo 
dos cactos, compreendendo 

ao mandacaru, facheiro, coroa 
de frade, quipá, macambira de 
flecha, que servia como fonte 
de alimentação alternativa 
nos períodos de grande estia-
gem, substituindo até mesmo 
a escassez de água, já que estas 
plantas armazenam em média
70% de água na sua composi-
ção.

¹ - Genivaldo Vieira da Silva é agricultor-
-familiar e estudioso/conhecedor do bioma 
Caatinga; História do nordeste, como por 
exemplo: Pe. Cícero Romão Batista (do 
Juazeiro-CE) e Lampião e o Cangaço; e das 
religiões de matriz africana. E é ainda poeta 
popular.

² - José Cícero de Oliveira Pinheiro é pro-
fessor da rede pública de Alagoas, bem 
como estudioso e pesquisador/palestrante 
Espírita, e conhecedor da história e vida do 
sertanejo, bem como Lampião e o Cangaço; 
Religiosidade Popular: Pe. Cícero Romão 
Batista – CE, religiões de matriz africana e 
o Espiritismo nos dias atuais.



Esta riqueza foi destruída 
com os projetos desastrosos dos 
governos, que idealizaram o desen-
volvimento do sertão, incentivado 
pela SUDENE, financiados pelos 
bancos oficiais, a exemplo do Banco 
do Brasil. Entre aqueles podemos 
citar: Projeto Nordeste, Projeto 
Sertanejo - ambos financiados pelo 
Banco do Brasil com recurso do 
tesouro nacional entre os anos 1960 
e 1970.

Nos anos 1990 surge o consór-
cio do banco do Nordeste utilizando 
grandes máquinas, desmatando o 
pouco que ainda restava do bioma 
Caatinga introduzindo algaroba e 
capim búfalo, uma planta exótica 
originaria de regiões semiáridas e 
áridas das Américas. Este modelo 
de agricultura foi responsável pelo 
desaparecimento de animais silves-
tres de quase todo o bioma, sobre-
vivendo apenas 2% da Caatinga. 
Como consequências dessa polí-
tica começa a aparecer as primeiras 
áreas em processo de desertificação. 
Hoje, contando com uma área de 
126 mil hectares em média.

Para se reverter tal processo 
levaria em média de 50 anos com 
custo financeiro bastante elevado. 
Isso se se apropriar das tecnologias 
sociais desenvolvidas ao longo dos 
anos por ONGs vinculadas a REDE 
ASA - uma organização que acu-
mula experiência ao longo de sua 
existência na convivência com o 
semiárido - qualquer outra tecno-
logia a base de produtos químicos 
será um desastre e seus resultados, 
já se prevê: serão mais desastrosos 
ainda.

Preocupados com o assunto 
Meio Ambiente e com outras 
questões relacionadas também às 
questões climáticas, pesquisadores 
de universidades desses estados 
nordestinos estão empenhados no 
desenvolvimento de projetos que 
impeçam o  aumento da desertifi-
cação e que busquem recuperar as 
áreas já degradadas.

Percebe-se, por conseguinte, 
que o caminho é preservar o que 
ainda se tem, reestruturando e 
dando condições para que as áreas 
já degradadas possam ser recu-
peradas. Uma dessas formas de 
recuperação se dá por meios da 
introdução e plantação de árvores 
e lavouras que contribuam para o 
reflorestamento em caráter mais 
acelerado, contribuindo assim com 
a disseminação e a criação de ani-
mais de pequeno porte, a exemplo 
de caprinos e ovinos, e incentivar a 
inserção de abelhas nativas, melípo-
nas, as famosas abelhas sem ferrão, 
responsáveis pela polinização da 
plantação da Caatinga.

Neste tocante, é garantido 
por lei - prevista na nossa Cons-
tituição Federal - a recuperação 
dessas áreas, resta ser colocado 
em prática o que já está no papel 
desde há muito tempo. O homem 
do campo, o nordestino e serta-
nejo está disposto a contribuir com 
este processo, pois ele sabe que é o 
primeiro prejudicado, logo com a 
solução do problema, o mesmo será 
também o primeiro a ser benefi-
ciado. Consequentemente uma das 
formas de contribuir com quem 
mais atua nesta área é dar aporte, 
subsidiar a agricultura familiar 
através de pagamentos ambientais, 
para que se possa realizar algumas 
ações a exemplo de recuperação 
das nascentes, das matas ciliares, 
das encostas e morros, barramento 
de rios temporários, curva de nível, 
como também, a recuperação das 
sementes, muretas e tanques de 
pedras.

Bibliografia consultada:
- Estudos realizados nas Univer-
sidades Federais de Alagoas, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Ceará e 
Maranhão, dentre outras. 
- Livro: A Gênese - Antigo 
Testamento.
Artigos via < www.google.com> 
acessado a partir de 03 de outubro.





O movimento 
feminista é 
um fenômeno 
e movimento 
s o c i a l  qu e 

busca combater a violência de 
gênero e defender a igualdade de 
direito e de condições das mulhe-
res na sociedade. Antes de avaliar 
as críticas próprias ao movimento, 
cabe definir parte do cenário que 
mobiliza essas críticas. O movi-
mento buscou diferentes demandas 
ao longo do tempo: do século XIX 
até o início do século XX as mulhe-
res buscavam direitos civis como o 
voto e a possibilidade de trabalhar 
fora de casa. A educação tornou-se 
uma questão nessa época, direta-
mente ligada com as interdições 
que as mulheres sofriam para exer-
cer funções tradicionalmente mas-
culinas. A partir dos anos 60, muito 
em função da difusão de métodos 
contraceptivos e do cenário cultu-
ral, as mulheres buscaram um novo 
campo de liberdade: a sexualidade. 
O papel da mulher na sociedade 
passou a ser objeto de crítica cons-
tante, para além das desigualdades 
na lei. Nos últimos 30 anos o femi-
nismo conseguiu massificar suas 
problemáticas e se tornar, cada vez 
mais, um problema político ampla-
mente discutido. Os problemas 

mais frequentemente articulados 
atualmente - e amplamente men-
surados - são a objetificação, a dife-
rença salarial e a violência sexual e 
doméstica. Alguns desses proble-
mas serão abordados nos próximos 
parágrafos, a partir de críticas fun-
damentadas no caráter naturalista, 
sociológico e desconstrutivista do 
pensamento feminista.

As diferenças entre homens 
e mulheres – ou a ausência delas 
- fundamentam parte da proble-
mática feminista. A atribuição de 
diferentes aptidões e responsabili-
dades para os diferentes sexos tem 
origem tradicional e cultural, mas 
também biológica. A ausência de 
métodos contraceptivos, por exem-
plo, sempre foi um fator que condi-
cionou a vida feminina. Passar por 
numerosas gestações ao longo de 
uma vida, o tempo para amamen-
tar, as variações de humor e limita-
ções físicas próprias do puerpério 
são fatores que naturalmente espe-
cializaram funções entre homens e 
mulheres. A gravidez e amamen-
tação criam maior vínculo afetivo 
com os filhos, enquanto também 
impossibilitam atividades, tor-
nam favorável a opção do homem 
que ‘trabalha fora’ e cuida da casa 
em nível material, enquanto as 
mulheres cuidam do nível afetivo. 

A responsabilidade da gravidez é 
outro elemento: a mulher assume 
um risco muito maior na atividade 
sexual, pois suas consequências 
podem se estender por toda uma 
gestação e além. Os homens, por 
outro lado, tem maior condição 
para fugir de responsabilidades. 
Podemos tomar como exemplo o 
enorme número de mães solteiras, 
que criam seus filhos sem o auxí-
lio dos pais. Essas condições, bas-
tante objetivas e inescapáveis até 
antes da pílula contraceptiva, tra-
çaram alguns padrões que ainda se 
reproduzem.

Camille Paglia, célebre pen-
sadora feminista de Yale, acredita 
que o pensamento feminista con-
temporâneo tem perdido a cons-
ciência dessas questões biológicas. 
Segundo ela, um grande foco na 
liberdade sexual teria tornado o 
feminismo pouco representativo 
para mulheres de costumes menos 
liberais que poderiam se identifi-
car com o movimento. A opção pela 
monogamia e pela maternidade é a 
preferência da maioria das mulhe-
res, e isso tem implicações. Outra 
questão é a diferença salarial. Sem 
dúvida, é injusto e problemático que 
homens e mulheres recebam salário 
diferente desempenhando a mesma 
função. No entanto, a diferença 

salarial entre homens e mulheres 
tem origem também nas diferenças 
de opção de carreira. Homens fazem 
opção mais frequente por carreiras 
técnicas e competitivas, enquanto 
mulheres tem maior propensão ao 
trabalho ligado ao cuidado. Parte 
das diferenças salariais está ligada 
a essa distribuição. Essas opções não 
se explicam somente por traços cul-
turais. Um estudo (Witt et al., 2002) 
aponta que os cargos diretivos, de 
liderança – os  mais bem pagos - 
selecionam pessoas com baixa 
‘agreeableness’, que é a disposição 
de confrontar e desagradar uma 
outra pessoa. Homens apresentam, 
na média, uma ‘agreeableness’ mais 
baixa, ou seja, tem maior disposição 
para priorizar a carreira diante de 
seus vínculos pessoais, tem mais 
facilidade de demitir e punir sem 
sentir culpa. Esses traços tem mui-
tos malefícios, mas são recompen-
sados no ambiente empresarial. Esse 
parâmetro comportamental, e sua 
natureza natural ou cultural, tem 
sido objeto de amplo debate e crítica 
pelo movimento feminista.

Outra tradição crítica do 
feminismo tem origem no debate 
filosófico e sociológico – sem 
dispensar a evidência empírica. 
Simone de Beauvoir trouxe um 
argumento maximamente inovador, 

que ainda pauta o debate público 
sobre o feminismo. Em seu livro 
‘O segundo sexo’, de 1949, o mote 
existencialista de que a existên-
cia precede a essência torna-se a 
famosa tese feminista: não se nasce 
mulher, torna-se mulher. Beau-
voir articulou pela primeira vez a 
distinção sexo-gênero, mostrando 
que o sexo biológico não coincide 
necessariamente com a experiên-
cia social e histórica de ser mulher. 
A investigação de Beauvoir busca 
identificar as origens sociais e his-
tóricas das opressões que sofrem as 
mulheres. Beauvoir define a mulher 
como ‘segundo sexo’ referindo-se a 
concepção sempre contrastante que 
a mulher possui com os homens.

Uma outra referência crí-
tica do feminismo está na tradi-
ção desconstrucionista, que teve 
origem com o pensamento de Jac-
ques Derrida, mas encontrou uma 
de suas grandes vozes com Judith 
Butler – que foi aluna de Camille 
Paglia, citada anteriormente. Para 
Butler, em linha com a postura crí-
tica pós-moderna, a coerência das 
categorias de sexo, gênero e sexua-
lidade não são naturais e evidentes, 
mas proporcionadas superficial-
mente pela repetição de compor-
tamentos socialmente construídos, 
que são performados pela pressão 

de discursos e costumes, ou seja, 
pela necessidade de se reproduzir 
determinadas relações de poder. É 
comum no pensamento descons-
trucionista o entendimento de que 
todo fenômeno cultural é cons-
truído por discursos que refletem 
uma certa disputa de poder. O pen-
samento de Butler foi amplamente 
utilizado para avançar na politiza-
ção de pautas feministas.

Essas três autoras mostram 
a diversidade do pensamento 
feminista, cuja natureza crítica se 
orienta por diferentes problemas. 
Não há apenas um feminismo, nem 
acordo necessário entre eles. Mas há 
algumas pautas e reconhecimentos 
que são comuns a todas as escolas 
feministas, diante do importante 
problema que essa realidade impõe.

Bibliografia:

Sexual Personae de Camille Paglia
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Witt LA, Burke LA, Barrick MR, 
Mount MK. The interactive effects 
of conscientiousness and agree-
ableness on job performance. J 
Appl Psychol. 2002 Feb;87(1):164-
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Analisar dis-
cursos nem 
sempre é algo 
comum, mas é 
isso que Bruno 

Latour propõe em seu livro “Jamais 
Fomos Modernos” (1994). Logo no 
segundo capítulo, nomeado de “A 
Crise Crítica” ele mostra que alguns 
críticos construíram termos distin-
tos para classificar algumas vivên-
cias e narrativas: a naturalização 
(Jean-Pierre Changeux), a socia-
lização (Pierre Bourdieu) e a des-
construção (Jacques Derrida). Cada 
uma dessas definições tem suas par-
ticularidades, mas não devem ser 
relacionadas entre si.

“Quando o primeiro 
fala de fatos naturalizados, 
não há mais sociedade, nem 
sujeito, nem forma do dis-
curso. Quando o segundo fala 
de poder sociologizado, não há 
mais ciência, nem técnica, nem 
texto, nem conteúdo. Quando 
o terceiro fala de efeitos de 
verdade, seria urn atestado de 
grande ingenuidade acreditar 
na existência real dos neuro-
nios do cerebro Oll dos jogos 
de poder”. (LATOUR, p. 11 
-1994).

Entretanto, a ideia de classifi-
car os fatos pode ser errônea, visto 

que algumas vivências ultrapassam 
qualquer linha de definição, che-
gando a serem reais, coletivas e dis-
cursivas, ou seja, alguns enunciados 
podem ser entendidos com mais 
de uma elucidação. Como afirma 
o próprio Latour: “será nossa culpa 
se as redes são ao mesmo tempo 
reais como a natureza, narradas 
como o discurso, coletivas como a 
sociedade?” (p. 12 - 1994). A expli-
cação, segundo o autor, seria que a 
antropologia trata toda a natureza 
e cultura sem crises e sem crítica.

Um exemplo disso seria as 
afirmações feitas pela filósofa, escri-
tora, teórica social e ativista política, 
Simone de Beauvoir. Foi integrante 
do movimento existencialista fran-
cês, e é considerada uma das maio-
res teóricas do feminismo moderno. 
O seu livro “Segundo Sexo” foi de 
inegável influência para estudos 
feministas na filosofia política. Por 
isso ele pode ser classificado como 
um discurso de sociologização, 
pois em sua obra, Simone afirma à 
todo tempo que a fêmea vive numa 
sociedade que se impõe, impedin-
do-a se viver como bem entende. 
Quando ela afirma que “Ninguém 
nasce mulher, se torna mulher”, é 
porque há uma grande imposição 
social acerca dessa realidade. As 
mulheres precisam ser femininas, 
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precisam agir de maneira dócil etc, 
mas biologicamente e socialmente, 
elas não nascem com essas visões 
do “ser feminino”.

Beauvoir desenvolve seu pen-
samento sobre a opressão masculina 
por meio da análise história, literá-
ria e dos mitos acerca do mundo 
“feminino”, relacionado os efeitos 
contemporâneos dessa arbitrarie-
dade ao fato de ter-se estabelecido 
o ser masculino como norma posi-
tiva, ou seja, o homem se apropriou 
do masculino e do neutro, e o “ser 
mulher/fêmea” passou a ser enten-
dido como algo negativo. Em con-
sequência, a mulher sofreu a perda 
de sua identidade social e pessoal. 
“O homem é definido como ser 
humano e mulher é definida como 
fêmea. Quando ela comporta-se 
como um ser humano é acusada 
de imitar o macho” . (BEAUVOIR, 
1947).

Todavia, um outro discurso 
que deve ser analisado é o de Paul 
B. Preciado, filósofo e escritor femi-
nista transgênero espanhol - suas 
obras dissertamsobre assuntos 
como filosofia de gênero. Consi-
derado um dos expoentes da Teo-
ria Queer/Estudos Transviados, 
Preciado escreveu obras que cau-
saram grande impacto nas noções 
em relação à identidade; gênero; 

pornografia; arquitetura, feminismo 
e sexualidade. Um exemplo desse 
repercussão é o “Manifesto Con-
trassexual – Práticas subversivas 
de identidade sexual” , publicado 
em 2002.

Paul esclarece em sua obra, 
o porquê de criticar o regime hete-
rocentrado a partir da renúncia 
da normatização naturalizada das 
identidades sexuais, que vêm sendo 
construídas e determinadas histori-
camente. Seu discurso é tido como 
desconstrução, pois se faz com a 
intenção de desmantelar antigos 
pensamentos e diminuir a opressão 
heteronormativa.

Para examinar, o autor se 
baseou na ideia de resistência de 
Michel Foucault.

Além disso, questionou as 
normas que estabelecem corpos 
padrõe s. Preciado propões que o 
termo “contrassexualidade” seja 
uma alternativa a doutrinação da 
sexualidade moderna, uma vez que 
sugere de “desconstrução sistemá-
tica da naturalização das práticas 
sexuais e do sistema de gênero” 
(p. 22 - 2002) . É justamente por 
isso que, Paul tem como caracte-
rística principal do seu discurso a 
desconstrução, pois ele percebe a 
necessidade de “ desconstruir a casa 
como espaço privado de produção 

e de reprodução heterocentrada” 
(p. 42 - 2002), ou seja, esses fatores 
impostos socialmente sobre gênero 
e identidade sexual, não devem ser 
ensinados desde o princípio pelos 
próprios pais, como uma regra 
básica.

A naturalização pode ser 
entendida como aquilo que não 
tem influência de um sujeito ou 
alguém. A ciência, por exemplo, é 
algo naturalizado. O próprio termo 
“feminismo” é de origem científica, 
não teve origem nos movimentos 
sociais, mas sim, em estudos médi-
cos patológicos. A palavra “femi-
nismo” foi citada primeiramente 
por um médico francês chamado 
Ferdinand-Valerè Fanneau de La 
Cour em sua tese de doutorado no 
século XIX. Sua tese “Do feminismo 
e do infantilismo nos tuberculosos” 
dissertava sobre a feminização como 
sintoma que a tuberculose poderia 
produzir em alguns homens.

“O varão tuberculoso, 
disse Ferdinand-Valerè Fan-
neau de La Cour, “tem os 
cabelos e as sobrancelhas 
finas, cílios longos e finos 
como das mulheres; a pele é 
branca, fina e flexível, a paní-
cula adiposa subcutânea muito 
desenvolvida e, por conse-
guinte, os contornos fingem 



uma suavidade considerável, 
enquanto as articulações e 
os músculos conjugam seus 
esforços para fornecer flexibi-
lidade aos movimentos, esse 
não-sei-o-quê ondulante e 
gracioso que próprio da gata e 
da mulher (…) Os órgãos geni-
tais são reconhecidos pela sua 
pequenez”. Feminizado, sem 
“potência de geração e facul-
dade de concepção”, o homem 
tuberculoso perde sua condi-
ção de cidadão viril e torna-se 
um agente comunicador que 
deve ser colocado sob a tutela 
da medicina pública”. (2014:8, 
tradução de Azevedo).

Um discurso baseado ape-
nas em estudos e análises clínicas 
pode ser entendido como um dis-
curso de naturalização, pois não 
tem influências da sociedade ou de 
algum sujeito, ademais, não é um 
discurso de convencimento, ele ape-
nas expõe algum estudo acerca de 
algum assunto científico.

Bruno Latour diz não ser 
recomendável associar apenas um 
discurso à mais de um termo.

“Ofereça as disciplinas 
estabelecidas uma bela rede 
sociotécnica, algumas belas 
traduções, e as primeiras extra-
íram os conceitos, arrancando 

deles todas as raízes que 
poderiam ligá-los ao social 
ou a retórica; as segundas irão 
amputar a dimensão social 
e política, purificando-a de 
qualquer objeto; as terceiras, 
enfim, conservarão 0 discurso, 
mas irão purga-Io de qualquer 
aderência indevida a realidade 
- horresco referens - e aos 
jogos de poder”. (LATOUR, p. 
11 - 1994).

 Porém, a linguagem e os pen-
samentos são fluídos, decorrentes 
de muitas vivência, opressões, ou até 
mesmo, comparados com uma rea-
lidade científica. Portanto, podem 
ser facilmente correlacionados com 
duas, ou mais, definições.
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