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EXPEDIENTE

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

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

completo, para correspondência.
Orientações para formatação e normalização
O texto deve ser digitado
em fonte Times New Roman,
corpo 12, com 1,5. O recurso itálico, no corpo do texto, deve ser
utilizado somente para palavras
estrangeiras. Para apresentação
dos elementos que constituem
o artigo utilizar as normas da
ABNT em vigor. Sugerimos não
acrescentar destaques, grifos
e etc. em citações diretas, pois
são informações ou detalhes
que podem desaparecer após a
normalização e/ou diagramação
final.
• Normas da ABNT
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publicação periódica científica
impressa. Apresentação;
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Informação e documentação
– Citações em documentos
– Apresentação;
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Janeiro, 1993.
• Responsabilidades
É de responsabilidade do
autor a correção ortográfica,
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sintática e a revisão de digitação do texto que será publicado
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editoração, após as alterações
recomendadas pelos avaliadores,
se houver.
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De España Nos Llegó Cristo
Susana Baca

Negra Presuntuosa
Susana Baca

De españa nos llegó cristo
Pero también el patrón
El patrón igual que a cristo
Al negro,...... Crucificó
Sobre la mar de mi sangre
Un toro bravo llegó
Embistiendo llegó el toro
Llegó bailando minué
Llegó meneando los cuernos
Dos cuernos mas grandes que el.

Algo de mi se ha perdido
Entre tu casa y mi casa
Será el calor que no abrasa
No es de gozo
No es de ira
Como tampoco es mentira
Que algo de ti se ha escondido
Entre tu calle y mi alma
Será tal vez la esperanza
De un cariño adormecido
Yo sabré reír
Yo sabré llorar
Yo sabré entregarte mi cariño
Negra
Negra que te quiero
Goza
Negra presuntuosa
Mira
Que me estoy muriendo
Dame
Vida de tu boca
Bota
Que me está pisando
Los talones de la libertad

Con sangre de cuatro siglos
Forgé una bandera roja
Y a mi modo la torié
El toro que fuera dueno
De mi tierra y de mi piel
Supo que panal robado
Da llanto en lugar de miel
Y navegando hasta españa
Sobre el mar de su sangre
El toro bravo se fue...

SUSANA BACA
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FILOSOFIA, POESIA, RELIGIÃO, ÉTICA,
DIREITO E VERDADE SEGUNDO FARIAS
Filosofia, Poesia, Religião,
Ética, Direito e Verdade segundo
Farias Brito.
Willis Santiago Guerra Filho
Professor Titular do Centro
de Ciências Jurídicas e Políticas da
Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO) Professor Permanente de Filosofia do
Direito no Programa de Estudos
Pós-Graduados em Direito (Mestrado e Doutorado) da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP)
I
Ética, direito, política, ciência, artes e até religiões podem (e
devem, urgentemente) convergir,
sobretudo em sociedades pós-tradicionais, multi-ideológicas
e secularizadas como as que se
modernizam, desde que forjemos
uma equação, que é política, por
democrática, pela qual se combinem, otimizadamente, o respeito à
diversidade de concepções, éticas,
sobre o que seja o bem a ser perseguido e, logo, o bem viver, com
a busca de uma unidade, política,
sobre o que seriam malefícios para
a convivência, a vida em comum,
a que somos obrigados a ter. Ao
direito, cabe estabelecer a medida
em que se há de empregar a coação,

que em si é um mal, para conter o
mal maior, que é a ameaça de desrespeito à sensibilidade e dignidade
humanas, portanto, de desumanização no convívio social, justamente o
que deve ser um vetor de humanização crescente. Para tanto, há de ser
o direito devidamente auxiliado ou
“fertilizado” pelas ciências, as mais
diversas, como também por formas
outras de conhecimento, como o
são as artes, a literatura ou as religiões - sendo uma tarefa maior de
uma teoria jurídica propriamente
científica buscar essa convergência
de esforços para fortalecer cada vez
mais uma compreensão mais ampla
do direito, dentro da qual possa se
dar uma expansão continuada deste
ser em constituição permanente que
somos os humanos.
II
As considerações introdutórias até aqui expendidas são tentativa de fornecer uma breve síntese
do que consideramos essencial
sobre o tema aqui anunciado. Agora
cabe revelá-las como desenvolvidas sob os auspícios desse grande
filósofo e se não o maior, de certo
o mais original que em seu tempo
houve entre nós, assim como, muito
lamentavelmente, dos menos estudado dentre os aqui nascidos, nos
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últimos cento e cinquenta anos, que
foi Raymundo de Farias Brito. Foi
por ocasião das lições que ministrou em Belém do Pará no âmbito
desta disciplina que o cearense
Farias Brito escreveu sua obra “A
Verdade como Regra das Ações”,
à qual aludiremos ao final. Queria
antes lembrar, brevemente, o que
nos deixou consignado sobre o tema
mais geral, da filosofia, Farias Brito.
E se tivéssemos de resumir em uma
frase essa contribuição, empregaria
este título de sua obra, publicada
em 1905, como resultado das aulas
de introdução ao estudo do direito,
proferidas com tanto sucesso, na
capital paraense: “A verdade como
regra das ações”. Sim, para ele, a
introdução ao direito se daria pela
via do estudo, filosófico, da moral,
que é com podemos definir a ética,

e aqui, o critério último definidor de
como devemos nos portar haveria
de ser nos pautando pela verdade.
Vejamos como.
A insistência em descobrir
a verdade levou a que se derivasse
da filosofia uma outra forma de
conhecimento, a ciência, com respostas “confiáveis”, aptas a obterem
a concordância de todos. Apenas
tais respostas apresentam a deficiência de não serem aquelas para as
questões que mais afligem as pessoas interiormente, como aquela do
significado da consciência finita que
possuímos do universo infinito.
A filosofia, então, representa o
esforço de persistir enfrentando tais
questões, apesar de insolúveis. Isso
quando não se faz dela uma ciência
interpretativa, tendo como objeto
a si mesma, isto é, a diversidade

de respostas dadas a seu questionamento, a “conversação” entre os
filósofos. A filosofia, nessa segunda
acepção, i.e., enquanto “ciência da
filosofia”, interessará ao filósofo
quase na mesma medida em que
deve interessar-lhe outras ciências
e formas de conhecimento, como
são também as artes e religiões, ou
seja, na medida em que lhe sirva
para ajudar a dar as respostas ao
questionamento propriamente filosófico.1 Já naquele sentido primeiro,
a filosofia será algo bem diverso: na
definição precisa de Farias Brito, ela
será uma “atividade permanente do
espírito humano”, existirá sempre na
interioridade das pessoas, embora
possa não apresentar maiores sinais
exteriores de sua existência.
“A Filosofia como Atividade
Permanente do Espírito Humano”
é, sabidamente, o título (ou subtítulo) do primeiro volume do tríptico britiano, intitulado “Finalidade
do Mundo”, seu opus magnum. Ali,
como premissa ao desenvolvimento
ulterior da obra, o A. se ocupa basicamente de estabelecer o seu conceito de filosofia. Quando ele redige
a obra anteriormente referida, “A
Verdade como Regra das Ações”, já
havia publicado, em 1894 e 1899,
respectivamente, dois dos volumes
que comporiam aquela outra, sendo
esta, dedicada ao tema da ética (e do
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direito), concebida como um complemento prático, uma aplicação
da teoria, metafísica, da finalidade,
ao setor dos afazeres humanos, em
que se situam o direito e a moral. O
propósito maior da presente exposição seria o de suscitar a questão da
validade, ou melhor, a da “valiosidade”, dos resultados a que chegou
nosso A., para fornecer aquilo a que
se propunha, a saber, dar-nos uma
orientação no mundo, uma vez estabelecida sua finalidade - e que tenha
uma finalidade, contra concepções
materialistas e positivistas então,
como ainda hoje, imperantes.
Só por isso já é fácil perceber
que a preocupação básica de Farias
Brito, ao fazer filosofia, como ele
próprio deixou patente em diversas
ocasiões, é oferecer soluções para os
problemas da ética.
Ao iniciar a leitura da obra
“Finalidade do Mundo” de Farias
Brito, em sua “Introdução”, nos
vemos imediatamente confrontados
com o problema da finitude e limitação da nossa vida e do que nela
há de prazeiroso, em face da iminência da morte e do sofrimento.
Eis o “problema da finalidade”:
por que vivemos e nos apegamos
à vida, se nosso destino é o sofrimento e a morte? Para enfrentar
essa questão é preciso investigar a
“significação do mundo”, donde o

problema da finalidade de nossa
existência situar-se como parte do
problema maior da “finalidade do
mundo”. Como a solução teórica de
tais problemas não se apresenta no
horizonte de nossas possibilidades,
então nos contentemos com uma
solução prática: já que não sabemos
para quê vivemos, tratemos de viver
bem, evitando o erro e a ignorância - o que significa dizer, procurando sempre discernir o certo do
errado e substituir a ignorância pelo
conhecimento.
Fazer uma pergunta é já
pressupor, pré-conceber a resposta.
Perguntar pela finalidade da existência humana e do mundo onde
ela se dá só faz sentido no âmbito
de uma concepção finalista e evolutiva, precisamente a que nosso A.
perfilha: a explicação do significado
da nossa existência e do mundo só
é possível concebendo a ambos e
tudo que comportam como meios
para chegar a um fim. Daí o plano
esboçado para sua obra sistemática,
apresentado no prefácio da primeira delas, que deveria culminar
com uma “teoria da finalidade”. E o
resultado, apresentado já antes de
concluído o seu terceiro volume,
justamente na obra de filosofia
moral desenvolvida em Belém, é
a conclusão de que a finalidade do
universo é produzir a consciência

nele - e dele.
Trata-se, então, em filosofia, de desenvolver uma “concepção
de mundo”, deste cosmos que nos
assombra e maravilha, procurando
compreender seu significado, bem
como o de cada coisa que ele comporta, especialmente, o significado
da vida - e da morte. Neste esforço
têm origem, segundo nosso A., as
filosofias e as religiões (p. 27). 2
Exposto o problema a ser
enfrentado, Farias Brito indica o
método a ser utilizado, a partir da
assunção de uma premissa fundamental: só admitir como passível
de ser estudado e como resultado
válido deste estudo o que puder ser
experimentado pela consciência,
objetiva ou subjetivamente. Eis que
aí um abalizado estudioso de filosofia, de saudosa memória, Aquiles
Côrtes Guimarães3, constata ter
chegado à sua maturidade a meditação filosófica brasileira, pondo-a em
sintonia com o que então se estava
produzindo de mais avançado em
países com tradição filosófica mais
assentada, como em Bergson, na
França, e Husserl, na Alemanha.
Vale ainda lembrar que foi no capítulo a respeito de Spinoza em seu
“Finalidade do Mundo” que Farias
Brito produziu o primeiro estudo
de fôlego a respeito deste ainda hoje
influente autor em nossa literatura
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especializada.
Tudo o mais, que não se
mostre à consciência, são palavras
situadas além da possibilidade de
compreensão, palavras vazias de
sentido, que não adianta pronunciarmos para com isso procurar
delas extrair algum conhecimento.
E nosso A. exemplifica:
(...) se me falarem
de espírito como substância simples podendo existir independentemente de
órgãos sensoriais, de fluido
como intermediário entre a
matéria e o espírito, de anjo
no sentido místico da Igreja,
ou de outra qualquer entidade
sobre natural e supra-sensível

que exista fora da natureza,
eu nada disto compreendo,
porque nada disto pode ser
conhecido por intermédio
dos sentidos, nem dos sentidos me vem cousa alguma
que corresponda a estas
ideias” (p. 35).
Esta passagem, inclusive,
por si só, se presta a descartar o
espiritualismo que muitos atribuíram e ainda atribuem a nosso filósofo. 4
Quanto ao método adotado
por Farias Brito, em seu filosofar,
este método, nas próprias palavras
de nosso A., “é mui simples” (p.
35). Em outro local, na sua última
obra publicada em vida, “O Mundo

Interior”, tal método foi denominado “introspecção”. Nele, uma vez
instaurado o “tribunal da razão”,
convoca-se o testemunho da consciência, que funciona igualmente
como juíza neste julgamento, donde
sequer fazer-se necessária “produção de prova”5. Em outro local,
escreve o seguinte6: “Se alguém
(...) me perguntar em nome de que
autoridade, com que direito me
apresento, limitar-me-ei a responder: sou uma consciência e isso
basta”.
Eis aí como resolve nosso filósofo o problema tormentoso da fundamentação das assertivas filosóficas. Diz, em outras palavras: “Aqui
estão os resultados a que cheguei,
investigando os problemas fundamentais da existência, e como pareceram-me satisfatórios, os torno
público, para o caso de outros poderem vir a deles tirar algum proveito”.
Apesar de parecer ousado,
é irretorquível em sua sinceridade.
E esta, como veremos, é a regra de
ouro que propõe, para orientar-nos
moralmente a conduta: a sinceridade. Convergem, assim, ética e
verdade, moral e ciência.
Ao elaborar seu conceito de
filosofia, Farias Brito a confronta
com outras formas de conhecimento e outras “forças sociais”.
No primeiro caso, é o contraste
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com a ciência que mais lhe ocupa.
No segundo, é a política o par da
filosofia. Em relação à ciência, sua
preocupação é evitar a dissolução
nela da filosofia, tal como propõe
o positivismo. A filosofia antecede
e também sucede a ciência, mesmo
porque é mais do que mera forma
de conhecimento, mas o princípio
que nos move a conhecer (cf. p.
112).
Outra “irmã” da filosofia é a
poesia, que em Farias Brito significa
mais que literatura em versos, mas
a própria arte enquanto poiésis idealizadora. Ele utiliza a palavra em
um sentido que mais se aproxima da
palavra alemã Dichtung. Filosofia,
ciência e poesia fundem-se em uma
só, enquanto princípio ativo (e regenerador) do pensamento, dirigindo-o, respectivamente, para o bem,
o verdadeiro e o belo (cf. p. 128).
Chegado ao décimo capítulo
do primeiro volume de “Finalidade
do Mundo”, quando se vai debruçar sobre as relações entre filosofia
e religião, nosso A. declara ter ela
alcançado o seu ponto culminante.
É aqui que nós, também, vamos
captar a essência de seu conceito
de filosofia. Trata-se de um conceito
religioso. A religião é o meio em que
se fundem e dissolvem a filosofia, a
ciência e a poesia.
Filosofia é religião para o

povo - e, penso podermos acrescentar, a religião do intelecto. É por
sua natureza religiosa que a filosofia resulta na moral e fundamenta a
política, bem como o direito, decorrente dessa última.
Antes que nos apressemos
a considerarmo-nos diante de um
pensamento conservador, tradicionalista, incorrendo em erro que
podemos apontar em alguma de
nossas mentes mais privilegiadas,
é necessário lembrar a sentença
implacável do filósofo: “todas as
religiões atuais estão mortas...” (p.
133). Não há, portanto, motivo
intrínseco à obra britiana para a
atrelarmos a nenhuma religião instituída, nem ao catolicismo, igualmente declarado exaurido.
A conclusão de Farias Brito
é a de que “a filosofia para ser verdadeiramente eficaz” - e lembremo-nos aqui que para ele era isso o
que mais importava -, “precisa ser
ao mesmo tempo extremamente
poética e profundamente religiosa”
(p. 147). Poética para nos atrair para
um ideal de melhoria, religiosa para
nos manter unidos na persecução
desse ideal.
Chegado a esse ponto, nosso
A. nãohesita em se dispor a realizar uma das mais ousadas aventuras intelectuais de que se tem
notícia em nossa cultura, algo que

só encontro paralelo na obra “Iracema”, de nosso literato maior, do
século XIX, José de Alencar, em que
é concebido um mito fundador de
uma civilização. Farias Brito, coerente com o desenvolvimento de
suas ideias, vai se propor a fundar
uma nova religião, a religião adequada aos novos tempos, com bases
racionais e naturalistas.
Bem, como agora do que
se trata é de propor uma religião,
o discurso estudado assume uma
conotação teológica, passando a
ter como objeto o problema da
existência de Deus. Já é outro agora
o tema. Antes, porém, de cerrar o
livro que motivou essas reflexões,
não podemos nos furtar a dar um
golpe de vista em seu último capítulo, onde o A. apresenta sua concepção da divindade. A meu ver,
pode-se resumir a conclusão a que
chega utilizando um verso do poeta-filósofo mais profundo da língua
portuguesa, Fernando Pessoa: “Só a
natureza é divina, e ela não é divina”.
Dizendo-se inspirado por um
sonho, que Farias Brito não se acanha em considerar uma fonte fidedigna de conhecimento - antes que
Freud os entronizasse definitivamente nessa posição, ou ainda, com
superioridade, a filósofa espanhola
María Zambrano7 - , o nosso filósofo avança “a ideia a mais simples,
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a mais clara e a mais fecunda de
todas: é a luz o Deus verdadeiro e
único” (p. 328). Eis que a luz passa a
ocupar aquele lugar designado pelos
primeiros filósofos gregos como
sendo a arkhé, o princípio natural constitutivo e de explicação de
tudo. Luz e consciência são os dois
aspectos, objetivo e subjetivo, de
uma mesma realidade, a realidade:
Deus. E como uma pequena prova
suplementar, indiciária, da correção
dessa ideia, Farias Brito aponta para
a origem etimológica comum das
palavras “Deus” e “dia”.
III
No livro sobre filosofia
moral (e de Introdução ao estudo
do Direito), 8 lê-se que a religião é,
como a filosofia, uma força social,
sendo o aspecto prático desta
última, que é sempre, teoria, mas
não, necessariamente, abstrata. Para
ele, portanto, religião, enquanto
representa a adesão a princípios e
ideias comuns, muito se aproxima
do conceito, neutro, de ideologia.
Ele a define como moral organizada, na medida em que propicia
vínculos entre as pessoas que as
fazem agir, espontaneamente, de
maneira harmônica. Daí serem
duas as fórmulas fundamentais,
definidoras, respectivamente, dos

campos da moral e do direito: 1)
fazer o bem e 2) não fazer o mal.
Fazer o bem é uma opção moral,
advinda de norma consagrada pela
consciência, mas para impedir que
se faça o mal a outrem é necessário
que hajam sanções, com um poder
público organizado para estabelecê-las e aplicá-las, ou seja, que haja o
direito, consagrando externamente
normas com tais finalidades. As
normas do direito, portanto, podem
ser morais, quando justificadas
igualmente pela moral, por representarem um bem, que em geral é
a paz pública, mas nem toda norma
moral será jurídica. E assim como
a moral será mais abrangente que
o direito, a religião, para nosso A.,
será mais abrangente que a moral.
Daí que a fundamentação do
direito e da moral será a verdade,
pois a religião, tal como a entende
nosso autor, é uma manifestação
prática da investigação teórica da
verdade pela filosofia. E a verdade
ele não a concebe dogmaticamente,
mas como um convencimento ou,
mais propriamente, a convicção que
adquirimos e mantemos enquanto
houverem razões que a justifiquem,
sendo, portanto, o nosso dever
moral supremo agir em acordo
com tais convicções, o que torna
a hipocrisia o mal maior, em termos morais. Não é de estranhar que

com tais convicções nosso A. tenha
encontrado enorme dificuldade
de se estabelecer como advogado,
tendo dito, quando desistiu, ter concluído que a advocacia “é a arte de
legalizar a fraude”.
O critério da verdade, para
aferir a moralidade da conduta,
segundo nosso A., teria, então, uma
forma objetiva e outra subjetiva,
sendo a primeira formulada assim:
“procede sempre em todas as relações da vida de conformidade com
a verdade”. Já a segunda, a forma
subjetiva, seria a seguinte: “procede
sempre em todas as relações da vida
de conformidade com o que pensas
que é a verdade, isto é, de conformidade com as tuas convicções”. 9
E para concluir, tem-se que,
para nosso A., assim como o movimento é produzido por forças exteriores, há o pensamento, manifestação subjetiva dessa mesma força,
que produz o conhecimento e, por
intermédio dele, a liberdade, liberdade de se dar as próprias normas
de conduta, do ser que se move por
determinação própria, isto é, por
determinação da própria consciência: o ser humano. 10
CITAÇÃO:
1. Neste sentido, cf. Willis
Santiago Guerra Filho, Conceitos de
Filosofia, Fortaleza: Universidade
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Federal do Ceará/Casa de José de
Alencar, 1996, p. 29 e seg.
2. Quando não houver outra
referência, as páginas indicadas no
texto são do vol. I de
3.Finalidade do Mundo, 2a.
ed., Rio de Janeiro: Instituto Nacionaldo Livro, 1957.
4. Cf. O tema da Consciência
na Filosofia Brasileira, São Paulo:
Convívio, 1982. . Neste sentido,
também, veemente e convincentemente, Aquiles Côrtes Guimarães,
ob. ult. cit.
5. Cf. Farias Brito, O Mundo
Interior. Ensaio sobre os dados
gerais da filosofia do espírito, 2a.
ed., Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1951 [Rio de Janeiro,
1917], p. 380 ss.
6. Farias Brito, A Base Física
do Espírito, Brasília: Senado Federal, 2006 [Rio de Janeiro, 1912], p.
88.
7. Cf. seu O Sonho Criador,
trad.: Maria João Neves, Lisboa:
Assírio & Alvim, 2006.
8. A Verdade como Regra das
Ações, Brasília: Senado Federal,
2005, p. 16.
9. A Verdade como Regra das
Ações, ed. ult. cit., p. 35.
10 Cf. id. ib., p. 42.
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Escrever foi a mais agoniante de
todas as lutas que enfrentei.
Rubem Fonseca
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A COSTURA TRADUTÓRIA DO VOTO NO
CORPO SOCIAL: CULTURA E CIDADANIA
VITO ANTICO WIRGUES

Do voto ao veto, tem-se mais
que direitos, vive o gozo, a culpabilidade, o prazer, a pecúnia, a alegria
e o próprio sentido democrático de
ação poética, paradoxalmente, vê-se
isso também, como um meio-sentido abstrato da falta cidadã em
utopia, cidadania limite, ou seja, da
incompletude ou desigualdade de
direitos, existe a tendência ilusória
direcionada a uma cidadania plena.
Porém, conduzir o voto como
noção plena de direitos é senão, de
mesmo modo, desejar a vida e a
poética perante uma ideologia pós-colonial de perpetuação de complexos de inferioridade e mazelas
sociais. Em outra frente, concluir a
plenitude cidadã é atestar que a abstração de uma cidadania deve ser
maior que a capacidade de cria-la.
Desse modo: a arte finita da
vida cidadã deve-se capaz de traduzir o invisível para a ponte pênsil da
realidade material, para a cultura,
ou seja, transformar o voto em gambiarra política através do exercício
de uma cidadania que perpassa a
costura do corpo social, como um
caminho de rato que excede o corpo
e chega a matéria viva de uma linguagem em pensamento ativo. Voz.
É certo que essas questões nos trazem mais perguntas que respostas,
problemas que soluções. E é concluso, também, que para a criação

ficcional da realidade, atesta-se a
consciência de um processo. Para
isso, o mito do voto como garantia
plena da democracia muitas vezes
faz-se traduzido pela participação
popular nos movimentos sociais
entre o político e o civil, entre o
campo e a cidade.
Para efeito de entendimento,
o voto não pode ser transubstanciado no sentido de um corpo
biológico para um corpo eleitoral,
deve ser mais, estar-mais. O poder
do voto está na capacidade de tradução do mesmo para aquilo que
costumamos denominar “cultura”,
ou seja, através daquilo que determinamos cultura, um processo
tradutório de micro variantes em
costurandança sobre a nossa realidade. Para exemplificação do que
está sendo falado, podemos ver o
que se sucede após as propagandas
eleitorais e as eleições, e tudo o que
foi afeito em promessa, acaba em
constatação vazia pela fala, voz sem
voz, atitude pela casca, como uma
atividade de linguagem que não se
cumpre, em falta.
Mais: a cidade é vista como
semente inorgânica. O concreto,
afeito aos diminutivos de ligação. A
noção de indivíduo, como potencial
eleitor. E a pessoa, ativamente política em seus afetos crentes de títulos
em papel às urnas sinfônicas. Enfim,
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o estado democrático de direito em
seu absoluto avesso nos recantos
periféricos. E o cadáver requintado
dos trópicos, o absurdo surrealista que de nada se pode com este
movimento de absurdos latinos, ali,
cada vez mais autuado pela bala de
encontro ao povo preto, o latifúndio
pelo excedente aos povos da floresta,
malungos, autóctones, ribeirinhos;
e a política neoliberal no esmague
aos desvencilhados da crosta material. Em suma: “Não importam as
críticas feitas em nomes dos ‘verdadeiros’ princípios democráticos: a
democracia se confunde com a eleição”. E o signo democrático, transforma-se em uma enguia desviante
daquilo que vive abstratamente
ao concreto real, principalmente,
quando confrontados pela ótica do
ditado de Frei Beto: “A cabeça anda
onde os pés pisam”. Agora, de outro
modo, para a semiótica de Bakthin,
o seguinte ramo:
Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segundo termo
entendemos a comunidade
que utiliza um único e mesmo
código ideológico de comunicação. Assim, classes sociais
diferentes servem-se de uma
só e mesma língua. Consequentemente, em todo signo

ideológico confrontam-se
índices de valor contraditórios. O signo se torna a arena
onde se desenvolve a luta de
classes. Esta plurivalência
social do signo ideológico é
um traço da maior importância. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de
valor que torna o signo vivo
e móvel, capaz de evoluir. O
signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto
à margem da luta de classes,
irá infalivelmente debilitar-se,
degenerará em alegoria, tornar-se-á objeto de estudo dos
filólogos e não será mais um
instrumento racional e vivo
para a sociedade.
O voto, dessa forma, como
índice social inalcançável, torna-se a virada de pensamento do que
poderia vir-a-ser, em criação, para
o sentido existente de crença maior,
transcendência intransponível ou
fatal essência subjetiva, isso, em
relação aqueles que são considerados errôneos nas camadas infra
e super estruturais da sociedade.
Ideologias desse tipo são comumente travadas entre a tênue linha
existente do RG ao CPF, na partida
de mesma confusão entre o cidadão possuidor de alguma garantia

e o indivíduo opinante, seja este,
deliberadamente alinhado a movimentos de extrema direita, ou
velado pelo cabresto em habitus de
um cargo-ocupação profissional de
importância a determinado meio,
carteirada republicana do veto
ao voto, característica colonial de
herança, de “homens bons” perpétuos e solícitos.
Para tanto, foi necessária a
“gramatização” do errôneo perante
a purificação ciliar dos mais nobres,
Brasil abstrato, europeizado. Filhos
do submundo, excluídos do conhecimento soberano, estavam: “os
sem domicílio, os filhos reino, os
mecânicos operários, os que vendiam mercadoria ao povo em loja
aberta, os degredados, os judeus e
outros que pertencessem a classe
dos peões, sem esquecer, obviamente, as mulheres e os escravos”.
E enquanto os peões de batalha
salpicavam as trajetórias em jogos
trucados, a bola oito da linguagem
cultural, cada vez mais efervescente
se canonizava profanamente por um
Brasil fractal, jongos, sambas, cocos
de roda e capoeiras, também, criminalizados pela forma amarga do
celeste bom mocismo, entre outras
incorporações terrenas da cultura.
Escorregadios em calçadas, cada
ora e cada vez, eram as manifestações traduzidas ora e vez mais pela
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população. O gozo da cultura, o prazer de um des-direito. Mas o voto
ainda abstrato, a intelectualidade
ainda nevoada. Concretamente para
alguns outros “nobres”. “Fogos” de
artifício, a contagem dos votos para
a Corte de Lisboa em 1821 ou mais
um gol beijando a rede no coração
corintiano? E o habeas corpus da
compreensão cada vez mais fragmentado, morto. Melhor, matado.
E revivido. Feiras, gambiarras, centros descentralizados de corpos em
artesanias periféricas, artistas de
rua, pés calçados, casas coloridas,
caminhos ciganos, marreteiros, traduções pedagógicas, becos escoados, ossaturas expostas... De outra
forma, qual saída deve ter o voto?
Fuga, dança em Baderna dançarina? Cachucha, lundu, umbigada,
no chão. Raiz forte. O voto deve ter
mais que uma gramática; semântica,
sentido. Como nos diz o poema de
Manoel de Barros, em tradução livre
à pergunta. Deve-se ter imagem
para que o nome talhado seja maior
que a própria nomeação, deve-se ter
o voto costurado e traduzido entre
os dias, para que o voto cidadão
seja maior que a votação eleitoral.
Costuremos.
Ao eleitor:
O rio que fazia uma volta
atrás da nossa casa

era a imagem de um vidro informacional-expressiva; em conmole...
trapartida, precisamos da criação
poética de um voto eleitoral costuPassou um homem e disse:
rado culturalmente entre a rotina
Essa volta que o rio faz...
cotidiana, como atividade sociose chama enseada...
-civil-política em soma barroca
(Estado, as mídias, universidades,
Não era mais a imagem de movimentos sociais, do campo e da
uma cobra de vidro
cidade, coletivos, sindicatos, produque fazia uma volta atrás da tores culturais, rádios comunitárias,
casa.
jornais locais...), entre a junção proEra uma enseada.
jetiva de trazer as discussões inforAcho que o nome empobre- macionais para a terra, para o solo,
ceu a imagem.
polifonia em brincadeira política de
(Manoel de Barros, Didática telefone sem fio; infelizmente, um
da Invenção)
espaço, hoje, tomado pela poética
das Fake News e da desinformaSerá que o voto eleito- ção. Enfim, que votemos cotidiaral empobreceu a democracia ou namente ao arranjo tradutório de
vice-versa?
nossos cédulas sufragistas, voto que
Para isso, constatamos, que pula à boca e concretiza-se cultuatravés da cadeia histórica de atu- ralmente em linguagem, entre a voz
ação para chegarmos até esse pacto e a política, voto ativo, polinizado.
eleitoral de quatro em quatro anos, Votemos.
entre a forma e o conteúdo de um
sistema de eleitorado, políticos,
eleitores e cidadãos, o golpe e a
garantia soberana nos espreita.
Portanto, devemos o manuseio
desses pactos para garantirmos a
sua estrutura e depositarmos ativamente à forma cotidiana o poder
de nossa ação entre os períodos
eleitorais, mesmo que ínfima, seja
em projetos de bases sociais, políticos, civis ou de forma artística
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DIA MUNDIAL DA
EDUCAÇÃO

SE A EDUCAÇÃO SOZINHA
NÃO TRANSFORMA A SOCIEDADE,
SEM ELA TAMPOUCO A SOCIEDADE MUDA.
MUDA.
Paulo Freire
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de existência, mostrando como tro- knowledge for an illusion, brincamos um conhecimento por uma ging happiness or unhappiness,
ilusão, trazendo felicidade ou infe- the important thing for many is to
licidade, o importante para muitos distort an ideology to pressure that
é distorcer uma ideologia para pres- the essence of things is the same of
supor que a essência das coisas é a our hearts.
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Introdução
Friedrich Wilhelm Nietzsche, foi um filósofo , filólogo , crítico cultural , poeta e compositor
prussiano do século XIX, nascido
na atual Alemanha . Escreveu vários
textos criticando, a moral, a cultura
contemporânea, filosofia e ciência,
exibindo uma predileção por metáfora , ironia e aforismo . Estudioso
de línguas clássicas, como o latim
e o grego antigo, autor de uma
vasta e polêmica obra. Seus livros
deixaram os primeiros indícios do
surgimento da filosofia contemporânea, ele dedicou-se a estudar a
moral judaico-cristã e operou uma
espécie de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo,
tendo classificado este como o fator
central do enfraquecimento do ser
humano na era moderna. Pode ser
considerado um autor cuja vida e
biografia influenciaram a produção
e recepção de sua obra.

Nietzsche em seu livro
“Humano demasiado humano”
expõe diversas problemáticas,
sendo uma delas, o apreço pelas
verdades dos sentidos humanos, a
vida se torna sempre cada vez mais
espiritual aos olhos do homem
que devota suas crenças e sabedoria intelectual na metafísica ou em
miraculosas verdades pouco vistosas. Uma pauta interessante nessa
discussão é o equívoco do sonho,
onde confundimos incessantemente
nossa razão por fugazes semelhanças, Friedrich relata que nossa confusão era a mesma de povos antigos,
que criaram suas grandes mitologias. Isso nos faz pensar a ciência,
uma civilização na grécia antiga não
carregava a linguagem adquirida no
nosso mundo atual, então como era
visto o sonho naquela época?
Talvez reconhecimentos
imperfeitos, assimilações errôneas,
que causavam raciocínios ilógicos ou até mesmo delírios sem ao
menos chegar a estágios de loucura.
Tudo por conta de nossa mente, a
grande manipulação interna de
manter os olhos fechados não só
literalmente, mas metaforicamente,
nos fechar para o mundo e nos
esconder de si mesmo.
1. As formas equivocadas de
interpretação do mundo
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A filosofia se separou da ciência por não se encaixar em perguntas que denotam utilidade, é perceptível uma preocupação do mundo
de desejar o que vai lhe servir,
deixando de lado a utilidade mais
importante, sendo ela a do conhecimento. Tornando a ciência desmancha-prazeres, onde o ser deixa de
acessar sua capacidade de interpretação sensível, por optar em aceitar
doutrinações pré-estabelecidas.
“Qual é o conhecimento do mundo e da vida,
com o qual o homem vive
mais feliz? Isso foi perguntado nas escolas socráticas:
em vista da consideração da
felicidade foram atadas as
veias da pesquisa científica - e
ainda hoje se faz isso.” (HDH,
p. 29)
Nesse trecho fica visível, que
a pesquisa científica é utilizada
para responder todas as perguntas
do mundo, das mais simples à mais
complexas, se desmembrando da
filosofia por trazer respostas que
se baseiam em estatísticas, estudos
psicológicos e trabalhos a campo,
fazendo dessa forma uma barreira
para que não exista críticas sobre
suas resoluções. Um iluminista do
século XX, David Hume, carrega

argumentos céticos e empíricos
ao investigar seu entendimento da
humanidade, uma de suas impressões é não sermos capazes de pensar
o que não é pensável, desta forma
só mostra que não será possível
superar uma totalidade de explicações sobre nosso universo, verdades absolutas refletem espíritos
científicos. Observamos a vida com
pressupostos humanos, tudo aquilo
que até agora nos tornou hipóteses
metafísicas foram geradas pela paixão ou o erro de se enganar de si
próprio, o mundo metafísico é um
ser-outro, inacessível e incompreensível para nós, mas mesmo assim
essa visão não é o bastante para
acalmar uma mente pensante.
Esse discurso se torna interessante para mim, pois sendo jovem,
aprecio explicações metafísicas, porque elas me mostram nas coisas que
acho desagradáveis ou desprezíveis,
algo de significativo, depositando

meu interesse em minhas insatisfações do mundo, aliviando meus
sentimentos. Vejo um duplo benefício na metafísica, sendo um deles
se encarregar de causar efeitos de
irresponsabilidade com a vida, mas
não obstante de minhas ideias compreendo que mais tarde os meus
problemas talvez vão se inflamar
ainda mais, por começar com uma
mente mais madura desconfiar de
todo esse gênero de explicações.
Encontrando relevância nesse meu
ativo defeito comum, de partir
do homem atual para pensar um
objeto, involuntariamente criar “
aeterna verdade”, termo usado no
livro para designar verdades eternas
do homem, cocriando um elemento
estável no meio de todos os turbilhões de medidas que servem para
assegurar fatos, não é equivalente
me fazer num espaço de tempo
limitado de minha vida na terra
verdades incontestáveis. A leitura
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desse livro se tornou essencial para
quebrar paradigmas nas comunicações do meu eu para com os outros.
A metodologia desse estudo
me faz investigar e autenticar meu
senso de observação, ganhando
impacto refletir sobre essas ideias,
que seja atualmente ou em épocas tão antigas um assunto oposto
ao rumo de quase toda a espécie
humana, nos prender em arranjos
religiosos e premissas que talvez
nunca terão comprovações, mesmo
essas continuarem sendo visões de
mundo, assuntos que carregamos
em nossa fé, para nos fazer criar
raízes neste mundo o qual achamos
que nos pertence.
A leitura do livro “Humano,
Demasiado Humano” teve como
objetivo me trazer luz para os temas
que mais me causavam curiosidade,
assim me fazendo conhecer o autêntico valor da vida, amadurecer ideias
e ter apreço pelas verdades pouco

vistosas às de meus sentidos. Foi de
grande aprendizado os ensinamentos para pensar as diferentes formas
de ver o mundo, fazendo negar
minha origem, meu meio, posições
e ofícios, para dessa forma observar
como nossa opinião é dominada e
alienada pelos pontos de vistas da
época que vivemos.
Esta obra de Nietzsche aborda
uma genealogia do pensamento
moderno na razão humana, analisando seus mais diversos aspectos,
buscando vislumbrar perspectivas
para um progresso. Em seu livro
existe uma preocupação com o
modismo, já que grandes grupos
de pessoas seguem ideias abstratas
por designarem como algum tipo
de conhecimento, mesmo esse saber
não trazer verdades para um futuro
seguro. Desta forma Friedrich exalta
a distinção entre ciência e ciência positiva, colocando em pauta
a importância de resultados que

acrescentem nos avanços sociais,
e fazendo desaprovação de pesquisas que têm enfoque responder de
maneira generalizada desejos, vontades, sentidos e emoções humanas.
Sendo assim fica evidente o domínio que a ciência busca em adquirir
respostas para tudo, mesmo fazendo
exclusão à casos particulares.
Obtendo agora espaço para
discutir a imensidão que a liberdade de imaginar nos leva, a religião é um outro exemplo de procura da verdade, mas esta percorre
pela criação fantasiosa de deus, em
cima da figura de Jesus de Nazaré,
desfrutando da metafísica e do
poder da crença para mover nossa
mente para um mundo muito mais
divino do que humano, e fazendo
uma sátira ao título do livro, poderíamos dizer “Humano, demasiado
pouco humano”. A reflexão diante a
este cenário se manifesta de forma
avassaladora, buscando investigar
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a possibilidade da atuação da
mente pré-histórica em tempos
contemporâneos.
A inquietação do autor era
justamente com a necessidade que
homem tem de se apoiar no caos
primordial das sensações (algo
que acreditava-se ser apenas mal
de época, se alastra até os dias atuais), logo me faz pensar que esse
progresso é mais um item de nossa
euforia, deixando os sentidos confundirem a nossa razão e alterarem
nossas suposições sobre as coisas.
Não é necessário ir muito longe
para perceber que muitos autores
dentro da filosofia criticam essa
evolução do pensamento, visto que
essas convicções caracterizam ideologias permanentes durante muitos
períodos.
Diante dessas verdades errôneas se criam outras, fazendo uma
gama de conhecimentos inválidos
que depois se tornam base para

novos conceitos que se constroem
em meio à erros primários, como
exemplo da linguagem, acontece
o mesmo desenvolvimento de um
ciclo duvidoso as novas descobertas
e conquistas da língua.
“Em algum ponto perdido deste universo, cujo
clarão se estende a inúmeros
sistemas solares, houve, uma
vez, um astro sobre o qual
animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o
instante da maior mentira e
da suprema arrogância da história universal.” (A Verdade
e as Formas Jurídicas, p. 13)
Eis uma análise da história da
religião que é totalmente falsa, pois
admitir que a religião tem origem
em um sentimento metafísico significa, pura e simplesmente, que a
mesma já está dada, ao menos em
estado implícito. Pois bem, a história não é isso, não é dessa maneira

que se constituem fatos. A religião
não tem propriamente uma origem, ela foi inventada e fabricada,
em um dado momento histórico
algo aconteceu para sua existência
se tornar necessária, fazendo preciso sua aparição, contudo uma
relação de poder sobre os outros,
vindo de uma grande usina que
produz o ideal por uma série de
mecanismos. Por puras obscuras
relações de poder que a religião foi
inventada, a pequenez meticulosa e
inconfessável origem fabricada. O
conhecimento não está em absoluto
inscrito na natureza humana, é simplesmente o resultado do jogo, do
afrontamento, da junção, da luta e
do compromisso entre os instintos:

conhecimento” (A Verdade e
as Formas Jurídicas, p.16)

As crenças seriam válidas se
vivêssemos em realidades paralelas
a esta, uma vez que temos acesso as
influências da mídia, da ficção, do
medo, ou até mesmo na busca de
“atalhos” para alcançar soluções de
nossos problemas, a fé nesses sentidos acaba se tornando um processo muito mais fácil de obtenção,
pelos belos discursos muito bem
preparados, que causam efeito de
verdades incontestáveis e também
na manipulação em massa de usar
narrativas universais, que com sua
ampla “lógica” alcançam diversos
indivíduos. “Quando cessaremos
de ser obscurecidos por todas essas
“O conhecimento não sombras de deus, quando conseguiconstitui o mais antigo ins- remos desdivinizar completamente
tinto do homem, ou, inver- a natureza?”
samente, não há no comportamento humano, no apetite
“Não é natural a natuhumano, no instinto humano,
reza ser conhecida”- Nietzsalgo como um germe do
che (Gaia a Ciência: parágrafo
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109)
2. O conceito racional em
contraposição ao real
Não há sistema racional capaz
de abarcar a vida em seu todo, é um
erro tentar compreender ou dominar nossa existência com a razão, e
essa investigação nos coloca a par
da crítica feita pelo autor diante ao
apolíneo (lado luminoso de ordem)
e o dionisíaco (lado tenebroso da
desordem), que com a harmonização de ambos teríamos a obtenção
de um equilíbrio expressivo em relação a vida, portanto o que acontece
é uma absolutização apolínea como
o valor supremo, em outras palavras, um pensamento extremista
dialético, deixando de lado todos
os princípios criativos da dimensão dionisíaca, a qual é reflexo dos
instintos humanos. Encontrando
então uma exposição desumanizadora a qual exige padrões quase que
perfeitos, como tendência cultural

dominante, gerando seres com exigências distintas as reações naturais.
O problema está em absolutizar o
meio racional para manter controle,
como diz Nietzsche a vida está aqui
para ser vivida e não pode se resumir na racionalidade argumentativa
pela qual nos sujeitamos diante ao
meio.
Os problemas não são vividos, pois cria-se uma esperança
em algo distante para justificar as
dores, as frustrações e as limitações,
negando-se a vida em prol de explicações e fundamentações fora dela.
Para o filósofo, a racionalidade, a via
científica e a religião são modos de
discordância com a vida. Quando
ele afirma a morte de deus, logo
nasce uma nova moral dionisíaca
carregando a aceitação dos valores
vitais, visto que o cristianismo é a
negação do real, do concreto, do
inalcançável, concebendo-se outra
realidade. É necessário não somente
que deus morra, mas que não se
coloque nada – razão, ciência,
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moral, etc. – em seu lugar.
Surgindo um novo termo em
nossa análise, o “Amor Fati”, frase
latina que significa “amor ao fato”,
à vida definitiva com todos os seus
gozos e dores são propriamente
vivos à cores, diferente de concordâncias além desta.
Acreditamos cegamente
nos valores que nos são impostos,
junto de diversos conceitos, os atos
morais, que se sustentam em substâncias de peso exacerbado enraizados na sociedade, aliados à tradições, leis e influências institucionais,
de modo que reafirmam a garantia
de sua veracidade na moral, concebendo exclusão para contestações
à seu respeito, partindo do pressuposto de uma elaboração de “bem e
mal” a partir de costumes e práticas
de manipulação comportamental
de um grupo. Como filólogo que
é, Nietzsche faz um estudo da linguagem, onde acentua a origem de
reflexos morais incorporados propriamente na linguística, palavras

trazem um caráter estritamente
político, que passa por conceitos
psicológicos, decretando intencionalidades propriamente aplicadas,
inseridos na sutileza imperceptível
de diálogos espontâneos repletos
de caminhos pré-estabelecidos,
implantando em si julgamentos.
As relações de poder deram origem a ideias, valores e crenças, logo
sem a vontade de questionamento
imergimos e nos tornamos refém
das regras expostas por criadores
utilitaristas, para justamente haver
assimilação aos padrões requeridos.
Uma grande proposta é apresentada pelo nosso filósofo alemão,
transvalorar todos os valores que
foram recebidos e negados ou intitulados como proibidos. É fazer uma
releitura mais aprofundada, tirando
a visão sagrada do ser humano para
suspeitar do valor moralista existente, e em conjunto da genealogia
pretende-se desvalorizar os valores
prevalentes até então. Transvaloração é rompimento com o homem
ideal pela tradição, para que se
tenha o homem real, este que não
segue ou sofre as consequências de
não aderir aos valores impostos,
isto é, não ter medo de ser tachado
como imoral por não segui-los. O
mundo sensível em que vivemos
ganha outra forma na filosofia de
Platão, fixando grandeza mais no

mundo das ideias do que supostamente o mundo real, diz Nietzsche
que tanto a moral como também
por exemplo o cristianismo é um
platonismo vulgar para o povo, trata-se, portanto, do niilismo, ênfase
no “nada valorado ou divinizado”.
Venera-se um além imaginário, batizado de “o ser”, de modo
a tentar encontrar sua imagem e
semelhança, com ideais do pensamento base antropocêntrico, pois
se desloca de sua dor original e acolhe a dádiva de viver pela metafísica oferecida. Procuramos razões
maiores para ressignificar o poder
vital, curar a ferida eterna do existir, de modo que sentir uma conexão que lhe traz um bem estar, seja
em conjunto ou uma experiência
individual, é sinônimo de ligação
com algo divino, distinguimos à
vibração de potência inconsciente
entre os seres, os quais visivelmente
possibilitaram a existência de algo,
por sentidos imagéticos com abstrações intangíveis. A busca pelo
equilíbrio mental das sensações
acarreta muitas vezes a procura por
um contato com o divino, tornando
para aquele que crê, uma fé ligada
ao pertencimento do mundo e esperança em relação a ele, como se
estivesse sendo acolhido e cuidado
na sua trajetória na Terra, assegurando também uma ideia de que ele
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próprio poderá se sustentar à esta
crença quando as situaçõe saírem
do autocontrole fantasioso individual, uma vez que encarar as frustrações para muitos é se debruçar
em realidades fabuladas tornando
isso forma de te reerguer diante ao
mundo.
“Temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade”, frase de Nietzsche onde o
autor coloca ênfase de que somente
a arte pode transfigurar a desordem
do mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida, logo
poderia aqui relembrar a afirmação
de Deleuze: “a arte cria perceptos e
afectos”, para o surgimento de uma
hipótese diante ao artigo, sendo
esse conjunto de sensações em que
pessoas dividem e compartilham
uma forma de expressão á deus,
criar-se um sentimento de força,
que em outra forma de linguagem
essa potência interna de se conectar consigo a com os outros ganhe
um impacto de crer em uma força
maior, transcendendo seu lado espiritual, distinguindo-se do próprio
poder vital do ser, conexão humana
e ligação mental em troca de tornar
aquilo divino, ou seja, fazer deste
fato belo um apreço niilista. Muitas vezes procuramos gratificações
imediatas sobre o que sentimos em

resoluções rápidas.
O filósofo alemão critica a
noção de livre-arbítrio da vontade,
uma vez que para ele essa ideia foi
incutida ao pensamento ocidental pelo cristianismo como objeto
de controle do homem. Há uma
falsa sensação de vontade autônoma, o indivíduo é influenciado
em sua decisão, o faz por eleição e
é justamente neste momento que os
padrões e valores previamente estipulados podem alterar o caminho
escolhido.
Nossas escolhas criam raízes
pertencentes ao externo e nosso
movimento diante ao acreditar se
direciona como ‘esponjas’, a absorção tem caráter determinista, onde
a escolha se compõe a partir da
liberdade negativa, como uma falsa
sensação de seres livres, no entanto
alienados pelo seu meio de posicionamentos convencionados. A
existência de diversas instituições
religiosas denotam também formas
de se encaixar em conspirações mais
cabíveis as nossas ideias, sendo apenas mais uma forma de fugir dos
problemas, manipular uma nação
ou até mesmo um aparato necessário para a vontade de resistência de muitos. ‘Übermensch’ diria
para transferir essa vontade em
potência de si, superar o comum
para se reerguer e viver o habitual,

mantendo impulsos reais para em
um futuro não se questionar de falsos movimentos.
Para Nietzsche ser livre é
ser autêntico sem influências de
nenhuma ordem. O homem livre
para ele é aquele que tem condições
de estabelecer seus próprios valores.
A liberdade é fundada na
essência humana, de forma artística
e criativa. O homem livre é aquele
que se desprende dos moldes e se
volta para si, se identifica e se lança
a vida com todas as suas nuances,
sejam elas belas ou trágicas.
Acatamos muitas de nossas
convicções para causar reconforto
à aparência do externo, consolar
emoções internas, e nos manter
seres pertencentes a esse mundo o
qual nos sentimos órfãos. Existe um
desejo de acreditar no irreal e criar
um sentimento de “fazer bem pensar”, pois o mundo é uma grande
imersão de regras, aspirar algum
tipo de autonomia é escolher viver
em próprias verdades, de forma
que para alguns a ignorância é uma
benção.
O caráter do mundo é o de um
caos eterno; não devido à ausência
de necessidade,mas devido à ausência de ordem, de encadeamento, de
formas, de beleza e de sabedoria. O
mundo não procura absolutamente
imitar o homem, ele ignora toda lei,
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abstenhamo-nos de dizer que existem leis na natureza e de que seres
são totalmente previsíveis.
3. A negação do niilismo
transcende a imanência da vida
Se não existe nada além
desta existência, há de se concluir
que apenas ela merece nosso amor.
Aprender a amar nosso destino,
encontrar beleza no necessário, esta
é a grande lição de Nietzsche já no
fim de sua produção intelectual.
Este talvez seja seu último grande
ensinamento, aquele que o filósofo
levou mais anos para interiorizar:
dizer sim à vida, porque só ela existe
e somente ela carrega valor em si
mesma.
Afirmar a realidade e viver em
sintonia consigo mesmo. Contribuir
assim para que tudo se torne mais
belo, mais forte, mais potente. Esta
lição serve tanto para momentos
de felicidade como para momentos
de desespero. Transformar o “foi
assim” em “eu quis assim” dá um
sentido próprio ao que acontece
em nossa vida. A parte não pode
ser separada do todo.
Tornamo-nos assim profundamente ligados ao que somos
porque é exatamente aquilo que
podemos ser. Aquilo que nos constitui, nossas forças mais íntimas

(Vontade de Potência), vão sempre
ao seu limite. Amor fati (do latim,
amor ao destino) implica em aceitar
o que nos foi dado e tirado. Todos
os acontecimentos se inserem numa
ordem causal da natureza, assim
como cada um de nós. Portanto, só
podemos concluir que nada poderia
ter acontecido de outra forma, nada
poderia ter sido diferente, de nada
adianta nos lamentarmos. É preciso
afirmar até mesmo o erro, afinal de
contas, ele não é um erro! Pensar o
‘destino’ nos coloca de frente com a
inevitável dúvida sobre como nossas ações certamente vão interferir
na sequência de fatos posteriores a
um pensamento inicial, e como o
meio equivalente a este presente

de nossa caminhada terá desfecho
para o nosso fim último. Por um
lado crer na ordem cósmica de sua
autodescrição pensando em um
futuro previamente seguro (mortal), que demarca no espaço tempo
uma sucessão inevitável de acontecimentos; ou simplesmente a ordem
natural de um porvir totalmente
baseado na liberdade de nossas
escolhas, logo nos tornarmos agentes da nossa incógnita primária, a
morte. Não existe destino demarcado, existe destino como futuro
funcional a nossas ações sobre a
vida, em detrimento absoluto apenas as forças ativas, em outras palavras o sujeito molda sua trajetória
com o que lhe é concedido o poder
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de alteração.
Todo acontecimento é absolutamente necessário, pois aquele
momento só pode ser interpretado
como um erro, no momento em
que tomamos formas superiores e
transcendentes para nos guiar, nos
inserimos em ideias que vão além
da realidade para fazer de suporte,
como a metafísica, a razão ou a
ciência. A exortação de apropriar-se do que aconteceu nos torna
capazes de seguir adiante! O bom e
o ruim, a dor e o prazer, são inerentes à vida, amar o que nos acontece
e nos acontecerá é o primeiro passo
para nos tornarmos o que somos.
Não precisamos mais esperar um
poder exterior para justificar esta

realidade, não há uma moral superior, não há um destino que justifique o mundo. O homem precisa
dar conta de si, ele mesmo precisa
criar sentido e justificar a realidade,
transvalorar os valores. Dar sentido,
dar valor, é amar.
“Tudo de novo, tudo
eternamente, tudo encadeado,
emaranhado, enamorado, oh,
assim amais vós o mundo, –
vós, eternos, o amais eternamente e a todo tempo: e também a dor dizeis: passa, mas
retorna. Pois todo prazer quer
– eternidade!” – (Assim Falou
Zaratustra, Quarta Parte)

Nos questionamos de nossa
eterna felicidade quando nos comparamos, se concretiza uma forma
de idealização que traz ao subconsciente uma inevitável falta, a qual
causa o desejo, este enraizado ao
sentimento de insatisfação, pois
somos movidos pelo meio. A ideia
de amor aos fatos e ao próprio destino te coloca a par do reconhecimento de sua liberdade de escolha,
explicitando que apenas a força
ativa perante a vida traz possíveis
consequências seletivas à esta influência, a qual podemos reconhecer
como uma cadeia sistêmica absolutamente corruptível dos nossos
prazeres e pretensões. Espera-se
pela vida o além do possível, atingir
49

as infinitas possibilidades existentes, originando uma dicotomia de
ideologias na “esperança”: onde
o sujeito se desloca mentalmente
ao passado persistindo na falta de
aceitação, em dis concordância com
seus feitos; ou o ser vivente localiza
sua mente no tempo futuro, utilizando da ansiedade e da fé em sua
trajetória no eterno porvir. Observando essa dualidade, fica evidente
a dificuldade de viver o presente e
se dar conta do imenso instante do
tempo vital.
“A l g u n s m i l ê n i o s
serão necessários para o
mais potente dos pensamentos” - Nietzsche (Escritos

Póstumos)
A forma homem é velha e
caduca, ela vai errar sempre porque
ainda está presa em ídolos metafísicos, presa à forma. É preciso deixar a forma-homem para trás para
afirmar aquilo que passou e mais,
amar aquilo que passou, porque
assim deveria ser, por toda a eternidade. Redimir o passado, desatar
os nós do ressentimento, dissolver
a má-consciência, para que o amor
fati seja um conceito que consiga
se inserir para uma tarefa maior.
Devemos afirmar o destino e a vida,
negando toda calúnia, toda desvalorização, toda acusação que possa
ser feita contra ela. Mas este ensinamento é muito mal compreendido.
“O homem é algo que
deve ser superado” – (Assim
falou Zaratustra, prólogo)
O amor fati não implica em

resignação, sua lição não é de aceitação passiva, muito menos um acovardar-se! Não devemos abaixar a
cabeça e aceitar tudo, muito menos
virar a outra face. Amar ao destino
significa afirmar o que tinha que
ser sem deixar de afirmar a vontade
de potência, em si e no mundo. E
negar os negadores é uma forma
de afirmar! Por isso a luta também
faz parte deste amor; não se pode
apenas entender que existem paradoxos e contradições, é necessário
amá-los. Não o antagonismo brutal,
mas o jogo. Devemos amar a luta, a
revolta, a insubmissão. O amor fati
é a celebração que os fortes (aqueles que transbordam saúde) fazem à
vida. E que dizem “Não” apenas um
efeito de seu “Sim” cada vez mais
alto! No entanto, sabemos o quanto
o amor fati é um pensamento difícil de ser interiorizado e vivido
plenamente.
Nascemos em uma crise dos
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valores, somos inundados pelo
niilismo passivo e encontramos
extrema dificuldade de afirmar
esta realidade como ela é. Não precisamos ficar surpresos, Nietzsche
demorou anos também debatendo-se contra este conceito. O caminho para o amor fati é a completa
incorporação do pensamento do
Eterno Retorno! Daí a mudança
de “quero ser, algum dia, apenas
alguém que diz Sim!…“, aforismo
de Nietzsche, para “o necessário
não me fere; amor fati é minha
natureza mais íntima“. Seguimos o
mesmo caminho, tal como Nietzsche, temos cada vez mais vontade de
dizer “Sim!”. Vontade de estar neste
mundo! Vontade de amar o destino!
De afirmar o que se afirma.
“Quero cada vez mais
aprender a ver como belo
aquilo que é necessário nas
coisas. Amor-fati [amor ao

destino]: seja este, doravante,
o meu amor! Não quero fazer
guerra ao que é feio.
Não quero acusar, não quero
nem mesmo acusar os acusadores.
Que minha única negação
seja desviar o olhar! E, tudo somado
e em suma: quero ser, algum dia,
apenas alguém que diz Sim!“ –
(Gaia Ciência, p.161)
4. O Eterno Retorno do
mesmo como simulacro metafísico
As implicações em aceitar a
afirmação do “Eterno Retorno” nos
leva inevitavelmente ao conceito
de ‘ amor fati’ . Sendo o possível
resultado do desafio imposto pelo
‘retorno da vida incontáveis vezes’:
representa a plena aceitação da imanência, de um mundo onde Deus
está morto.
Apenas aquele que aprende a
dizer “Sim!” sobrevive ao niilismo

e à falta de sentido, pois consegue
tornar leve o mais pesado dos pesos
e aprende a impor novos valores,
amando a existência em sua plenitude. A afirmação justifica toda
a existência, trazendo novos sentidos para este mundo e navegando
através das superstições, deixando
para trás qualquer transcendência.
O pensamento seletivo do
eterno retorno filtra as forças,
separa-as entre ativas e reativas.
No fundo, não passa de um instrumento ético por onde passa
somente o que é afirmativo. Basta
lembrar da pergunta: “Quero tudo
mais uma vez e incontáveis vezes?“.
Nossa vida, tal como a temos vivido
até agora é resultado de uma afirmação, de um medo ou de alguma
fraqueza pré-estabelecida. Já o amor
fati é o resultado desta seleção das
forças ativas. Estamos de posse das
consequências do eterno retorno
para poder afirmar tudo o que é, ou
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amamos devidamente este mundo
a ponto de interiorizamos o amor
fati? É impossível afirmar o eterno
retorno sem amar a vida, esta vida
mesma, como se nos apresenta. A
prova do eterno retorno é a mais
pesada, a mais difícil, a mais desesperadora, mas como prêmio nos
tornamos leves.
“Minha fórmula para
a grandeza no homem é
amor-fati: não querer nada
de outro modo, nem para
diante nem para trás, nem em
toda eternidade. Não meramente suportar o necessário,
e menos ainda disseminá-lo
– todo idealismo é mendacidade diante do necessário,
mas amá-lo“ (Ecce Homo,
capítulo 2)
O Et e r n o R e t or n o d e
Friedrich Nietzsche em minha

concepção consegue abarcar uma
grande base material para as aspirações de Søren Kierkegaard sobre
a questão da
“Repetição”, livro o qual o
autor utiliza um pseudônimo ,
sendo ele “Constantin Constantius”, ao meu ver intitulado como
o constante contínuo do instante,
momento este presente do tempo
da vida. Para espelhar o tema em
voga, é visto uma perspectiva genuinamente existencialista do que Nietzsche propunha, sendo assim nada
mais justo do que citar o fundador
do existencialismo para concluir a
ideologia sobre uma outra forma de
interpretação singular do simulacro
da repetição, que ambos os autores
propuseram. Søren pontua de forma
firme e coerente o amor da recordação, demonstrando esta afirmação
como único método de expressar
felicidade genuína.
Nisso tem-se inteira razão, se
nos recordarmos de que primeiro
faz um homem infeliz.
O amor da repetição é o único
feliz, pois tal como o da recordação,
não tem a inquietação da esperança,
não tem a alarmante aventura da
descoberta, mas também não tem
a melancolia da recordação, tem sim
a ditosa certeza do instante. A esperança é um vestuário novo, rígido,
justo e brilhante, porém nunca o

envergamos, portanto não se sabe
como assentará ou como se ajustará.
A recordação é um vestuário
usado que, por belo que seja, não
serve, porque não se cabe nele. A
repetição é um vestuário inalterável que assenta firme e delicadamente, não aperta nem flutua. A
esperança é uma deliciosa fantasia,
que se perde quando retomo o olhar
a minha realidade; a recordação é
uma bela vivência, com quem no
entanto nunca se sentiu bem servido no momento que a experienciou; a repetição é o amor de quem
nunca se fica farto, porque só do
novo se fica farto. Nunca se fica
farto do que é velho, e quando se
tem o que é velho perante si, fica-se
feliz. Só fica plenamente feliz aquele
que não se deixa iludir imaginando
que a repetição deveria ser algo
novo, pois nesse caso fica-se farto
dela. É preciso juventude para ter
esperança, juventude para recordar,
mas é preciso coragem para se querer a repetição. Porque aquele que
apenas quer ter esperança é covarde,
aquele que apenas quer recordar é
voluptuoso, mas aquele que quer
a repetição é forte, e quanto mais
energicamente for capaz de a tornar
clara para si próprio, tanto maior
será a sua profundidade como criatura humana. Aquele, porém, que
não compreende que a vida é uma
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repetição e que essa é a beleza da
vida, esse condenou-se a si mesmo
e não merece melhor fim do que o
que lhe acontecerá, ou seja, o plano
se sucumbe.
A esperança é um fruto sedutor superficial que não satisfaz, a
recordação é algo que não volta
mais, uma pobre lembrança que não
satisfaz, mas a repetição é o significado extraordinário, que abençoadamente satisfaz. Se um indivíduo
rememora sua existência, torna-se
a mesma uma grande evidência de
seriedade, se tem cora gem para
entender que a vida é uma repetição, e assim obter o desejo suficiente
para com ela se contentar.
Aquele que não se deixou
navegar em busca de análises sobre
si antes de começar a viver nunca
chegará a viver propriamente, pois
aquele que a explorou, e porém
ficou insatisfeito, tinha uma fraca
constituição, já aquele que escolheu
a repetição, esse sim afirma a vida
e a vive. Não corre atrás do tempo
perdido, nem se põe em segundo
plano, pois também é afortunado
para vislumbrar as maravilhas
do mundo, porque se permite às
conhecer. Nem se entristece recordando o passado, antes avança calmamente pelo seu caminho, contente da repetição a qual preserva.
O tempo inscreve-se a cada instante

um novo texto de suas memórias,
o efêmero novo constante da alma.
Continua a haver mundo pelo fato
de ser repetição. Amadurecer essas
ideias o faz enxergar ser-se alguém.
“Na esfera da natureza, a repetição está em sua
inabalável necessidade. Na
esfera do espírito, a tarefa
não consiste em se extrair
da repetição uma mudança,
e procurar sentir-se mais ou
menos bem sob a repetição,
como se o espírito estivesse
numa relação apenas exterior
com as repetições do espírito
(segundo as quais o bem e o
mal alternavam como verão
e inverno), mas a tarefa consiste em converter a repetição
em algo de interior na tarefa
própria da liberdade, no seu
supremo interesse, se ela verdadeiramente pode, enquanto
tudo à volta se modificar, realizar a repetição [...] o amor
que se submeteu à transformação da eternidade em se
tornando dever, e ama porque deve amar, é independente, tem a lei de sua existência na própria relação do
amor para com o eterno. Este
amor jamais pode tornar-se
dependente no sentido não

verdadeiro, pois a única coisa
de que ele depende é o dever,
e o dever é a única coisa que
liberta. O amor imediato
torna um ser humano livre, e
no instante seguinte dependente.” (A Repetição, p. 56)
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Erótica é a Alma
Adélia Prado
“Todos vamos envelhecer...
Querendo ou não, iremos todos
envelhecer. As pernas irão pesar, a
coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se
alterar gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos.
A boa notícia é que a alma pode
permanecer com o humor dos dez,
o viço dos vinte e o erotismo dos
trinta anos. O segredo não é reformar por fora. É, acima de tudo,
renovar a mobília interior: tirar o
pó, dar brilho, trocar o estofado,
abrir as janelas, arejar o ambiente.
Porque o tempo, invariavelmente,
irá corroer o exterior. E, quando
ocorrer, o alicerce precisa estar
forte para suportar.
Erótica é a alma que se diverte,
que se perdoa, que ri de si mesma
e faz as pazes com sua história.
Que usa a espontaneidade pra ser
sensual, que se despe de preconceitos, intolerâncias, desafetos.
Erótica é a alma que aceita a
passagem do tempo com leveza
e conserva o bom humor apesar
dos vincos em torno dos olhos e o
código de barras acima dos lábios.
Erótica é a alma que não esconde
seus defeitos, que não se culpa
pela passagem do tempo. Erótica
é a alma que aceita suas dores,
atravessa seu deserto e ama sem
pudores.
Aprenda: bisturi algum vai dar
conta do buraco de uma alma
negligenciada anos a fio.”

72

73

VANIA BAMBIRA
74

75

76

77

AS LETRAS DA MEMÓRIA
Dalva Aparecida Garcia

POR QUE ESCREVER?
Para iniciarmos o texto de
uma comunicação é necessário
crer que algo merece ser comunicado. Talvez o que possa sustentar
essa tarefa ingrata seja a crença de
que estamos diante de uma bela
hipótese que merece ser investigada, irradiando algumas luzes para
aqueles que mergulham na escuridão solitária de uma situação problemática. Ou ainda a pretensão de
termos encontrado a chave da interpretação de um conceito encarcerado nas tramas complexas de um
texto ou de uma obra.
Ora, a dedicação a esse trabalho de caçar aqui e acolá sinais
que nos indiquem pistas a seguir
pressupõe que por trás do emaranhado de letras há verdades a serem
redescobertas, enigmas que possam
ser decifrados, tesouros encarcerados que só podem ser descobertos
pelas mãos daqueles habituados a
usar os instrumentos adequados,
sejam estes topográfos , cartógrafos,
antropólogos, arqueólogos...
Todavia, circunstrita tal
tarefa às especialidades e especialistas, vez ou outra nos esquecemos
que a busca do tesouro é a busca
do mistério, mistério pulsante que
animava nossa imaginação infantil como caçadores de tesouros,

fosse tal tesouro uma fita desfeita
embaixo de um tronco de árvore,
um besouro escondido entre folhas
ou um botão velho caído de uma
roupa puída. Em suma, no avesso
da memória nos esquecemos que a
verdade do tesouro não era o ouro
enterrado pelo pirata, nem mesmo a
riqueza naufragada do corsário, era
tão somente aquilo que era divertido procurar só porque era preciso
achar o que quer que fosse capaz de
alimentar nossa brincadeira.
Trocamos o botão velho
desbotado que pintávamos com
cores fortes pela tarefa intelectual
de esboçar conceitos que apontem
soluções ou interpretações mais ou
menos seguras para os problemas
que criamos. Substituímos a certeza de que havia ouro e diamantes
a nossa espreita pela crença que à
luz das letras dos grandes gênios do
pensamento seria possível encontrar a verdade, mesmo que desbotada, porque mediante os instrumentos da história da filosofia ou
da análise estrutural do texto seria
possível restituir as cores da originilidade e da genialidade daqueles
que, por um motivo ou outro, se
aproximaram do que poderia ser
denominado verdade ou validade
argumentativa.
Creio que não por acaso
o trabalho intelectual se tornou
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enfadonho, o escrever muito rapidamente se transmuta em cifra de
produção especializada e administrada por Instituições reconhecidas, há caminhos corretos a serem
perseguidos, regras inquestionáveis
a serem obedecidas, prazos e procedimentos que legitimam o ato de
escrever e culminam no reconhecimento de quem escreve. Talvez em
busca de tal reconhecimento alimentemos a crença de que há sempre algo de importante a comunicar,
nas entrelinhas do texto buscamos
nuances de cores múltiplas para
quem sabe, em uma esperança quixotesca, vislumbrarmos a cor vívida
de uma verdade, ou ainda de algumas verdades, que somente alguns
podem encontrar mediante árduo
trabalho.
É justamente imbuída de uma
persistente preguiça de produção
intelectual que guardo a esperança,
não menos quixotesca, que a presente escrita renuncie à pretensão
de ser comunicante ou alvo de um
diálogo investigativo entre especialistas da filosofia da educação.
Admitir aqui prosseguir, mesmo
que preguiçosamente, é deixar-me
levar pela brincadeira de escrever,
sem um alvo preciso que possa ser
rigorosamente considerado trabalho ou produção intelectual, sem o
compromisso com algo que possa

desvelar ou clarificar uma problemática. Por isso tomo emprestadas
as letras de Marcel Proust para iniciar minha marcha descompassada,
apenas porque há letras que não se
reduzem ao tempo da produção, se
desbobram no tempo da memória
e da imaginação, da rememoração;
estendem e estreitam a continuidade da história, se fazem presentes
apesar do passado, indicando que,
para além da busca da genialidade
literária ou da verdade filosófica,
para além da necessidade de produção ou publicação, é prazeroso
ler... E por que não, escrever?
“Eu havia prometido a
Albertine que, se não saísse
com ela, haveria de entregar-me ao trabalho. Mas, no dia
seguinte, como se aproveitando de nosso sono a casa
tivesse miraculosamentre
viajado, despertei num tempo
diferente, sob diverso clima.
Não se trabalha no momento
de desembarcar num novo
país, a cujas condições é preciso readaptar-se. Ora, todo
dia para mim era um país
diferente. Minha própria preguiça, sob as formas novas de
que se revestia, como a teria
eu reconhecido? Logo, dir-se-á que, em dias de mau

tempo irremediável, somente
a residência na casa, situada
no meio de uma chuva igual
e contínua, tinha a deslizante
doçura, o silêncio calmante, o
interesse de uma navegação;
noutra ocasião, em dia claro,
ficando imóvel na cama, era
deixar rodar as sombras em
torno a mim como à volta
de um tronco de árvore. De
outras vezes, ainda, aos primeiros toques dos sinos de
um convento próximo, raros
como as devotas matinais, mal
embranquecendo o céu sombrio com sua saraiva incerta
que o vento morno fundia e
dispersava, eu discernira um
desses dias tempestuosos,
desordenados e agradáveis
em que os telhados, batidos
por pancadas intermitentes
que uma brisa ou um raio de
sol logo secam, deixam deslizar, aos arrulhos, uma gota
de chuva e, enquanto o vento
não começa a rodopiar, alisam o sol momentâneo, que
as irisa, suas ardósias furta-cor, um desses dias cheios
de tantas mudanças de tempo,
de incidentes, de tempestades, que o preguiçoso não o
dá por perdidos, pois se interessou pela atividade que a
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atmosfera tem desenvolvido
em vez dele, agindo de certa
forma em seu lugar; dias
semelhantes a esses tempos de
rebelião ou de guerra que não
parecem vazios ao estudante
que não vai à escola, porque,
nos arredores do Palácio da
Justiça ou lendo jornais, tem
a ilusão de achar, nos acontecimentos ocorridos, à falta da
tarefa que não pode cumprir,
um proveito para sua inteligência e uma desculpa para
sua ociosidade; enfim, dias
aos quais se podem comparar
aqueles em que ocorrem, na
nossa vida, uma crise excepcional e da qual o que nunca
fez nada pensa que vai extrair,
se tudo termina bem, hábitos
de trabalho: por exemplo, a
manhã em que ele sai para
um duelo que vai se dar em
condições especialmente
perigosas; então lhe aparece
de súbito, no moemto em
que talvez lhe vá ser tirada,
o preço de uma existência de
que poderia ter aproveitado
para iniciar uma obra ou
sinplesmente desfrutar prazeses, e da qual não soube gozar
nada. ‘Se pudesse escapar
com vida”, pensa ele, ‘como
começaria logo a trabalhar

e também como haveria de
antemão existia no homem,
me divertir!”. De fato, a vida
no trabalhador o trabalho e
assumiu de repente, aseus
no preguiçoso a preguiça –,
olhos, um valor bem maior,
resolve tirar férias.
pois ele põe nela tudo o que
Eu fazia como ele e
lhe parece que ela pode ofecomo sempre fizera desde que
recer, e não o pouco que ele
tomara a resolução de me por
lhe faz dar habitualmente.
a escrever, assumida outrora,
Vê-a segundo seu desejo,
mas que parecia datar de
não como sua experiência lhe
ontem, porque havia consideensinou que ele sabia tornárado cada dis, um após outro,
-la, isto é, tão medíocre. Num
como não tendo chegado...”
instante, sua vida se encheu
(PROUST, Marcel. A prisiode labores, de viagens, de
neira. In Em busca do Tempo
excursões a montanhas, de
Perdido, Vol III, pp. 64-65)
todas as belas coisas que ele
imagina poderão ficar impossíveis com o desfecho funesto
POR QUE LER?
desse duelo, sem pensar que
já o eram antes que se traA leitura filosófica
tasse do duelo, devido aos
maus hábitos que, mesmo
Afirma Dostoiévski em suas
sem duelo, teriam permane- Memórias do Subsolo:
cido. Ele volta para casa sem
sequer ter sofrido um feri“Ah, senhores, é posmento. Mas encontra os messível que me considere um
mos obstáculos aos prazeres,
homem inteleigente apenas
às excursões, às viagens, a
porque, em toda vida, não
tudo de que há pouco recepude começar ou acabar
ara por um momento ficar
alguma coisa. Admitamos
despojado para sempre pela
que eu seja um tagarela, um
morte; basta para isso a vida.
tagarela inofensivo, magoado
Quanto ao trabalho – tendo
como todos nós. Mas o que
circinstâncias excepcionais
fazer, se a destinação única
por efeito exaltar o que de
e direta de todo homem
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inteligente é apenas a tagarelice, uma intencional transferência do oco para o vazio”
(DOSTOIÉVSKI, Fiódor,
2000, p.31)
Ao iniciarmos um texto com
tagarelices, nos abstemos do adjetivo da inteligência, ou melhor, o
guardamos para aqueles que possam entendê-la como método. É
no método de clarificação ou até de
criação de conceitos que julgamos
ser primordial a leitura dos denominados textos clássicos ou filósoficos
para o ensino de filosofia. É evidente
que, alimentados “por motivos mais
fortes do que a penosa lembrança da
falta de cultivo, de cultura, que, historicamente, mal conhece o homme
de lettres”, (Adorno, Theodor, 2003,
p.16) nos perdemos no truque de
transformar iletrados em leitores
e conhecedores dos denominados
problemas, conceitos ou textos filosóficos. Na magia encantadora do
palco educacional, lenços, mangas
de camisa e chapéus rapidamente
se transmutam em manuais, formas de sensibilização, métodos de
problematização. Em suma, a magnificiência do espetáculo clama
pelo resultado. A equação, seja
qual for, busca conceitos rígidos e
ponderados, “segundo o veredicto

já automatizado daquele intelecto
vigilante que se põe a serviço da
estupidez como o cão de guarda
contra o espírito” (Adorno, 2003,
p. 17).
Em o Ensaio como Forma ,
Adorno não somente nos presenteia com uma belíssima e provocadora defesa do ensaio como gênero
filosófico, como também denuncia
algumas atrocidades da forma do
fazer filosófico que poderiam se
constituir em um convite para uma
intencional transferência de nossa
identificação subjetiva como vítimas de um processo político-educacional para o papel de cúmplices
de tais atrocidades. Transferência
do oco para o vazio, como afirma
o romancista russo, transferência
que aqui sustenta algumas tagarelices, com o risco intencional ou até
preguiçoso de não fundamentá-las.
Por que estaria o ensaio
difamado como produto bastardo
de uma cultura sem tradição suficiente? Em busca da resposta a essa
pergunta, Adorno retoma Lukács
para afirmar o quanto tal forma já
havia sido repreendida o suficiente:
“A forma do ensaio ainda não conseguiu deixar para trás o caminho que
sua irmã, a literatura, já percorreu
há muito tempo, desenvolvendo-se
a partir de uma primitiva e indiferenciada unidade com a ciência,

a moral e a arte”1 . Parentescos à
parte, afirma Adorno que qualquer
elogio a alguém como escritor já
constitui elemento suficiente para
excluir do meio acadêmico aquele
que está sendo elogiado, uma vez
que “a corporação acadêmica só
tolera como filosofia o que se veste
com a dignidade do universal, do
permanente, e hoje em dia, se possível, com a dignidade do originário; só se preocupa com uma obra
particular na medida em esta possa
ser utilizada para exemplificar categorias universais, ou pelo menos
tornar o particular transparente em
relação a elas.” (Adorno, 2003, p.16)
No contexto dos corporativismos acadêmicos, o gênero “ensaio”
merece para Adorno uma análise
mais profunda, pois no ensaio estaria a marca da insubordinação de
uma forma que não admitiria que
seu âmbito de competência lhe fosse
prescrito. Análise que não retomaremos neste escrito, não apenas porque queremos nos furtar da problemática de como fazer filosofia para
além das dicotomias entre o fazer
científico e artístico mas, principalmente, porque imediatamente
o que nos interessa no texto de
Adorno são algumas provocações
acerca do método de leitura e da
interpretação dos assim chamados
textos filósoficos. Tais provocações
81

pretendem abrir espaço para inaugurarmos um passeio pelos caminhos da memória proustiana sobre
a leitura, caminhos estes da rememoração, que talvez possam suprimir a distância entre a objetividade
e a subjetividade, entre o leitor e a
obra, entre o passado e o presente.
Ainda na defesa do ensaio
Adorno afirma que felicidade e
jogo lhe são essenciais, pois seus
conceitos não são construídos a
partir de um princípio primeiro,
muito menos convergem para um
fim último. “Ele não começa com
Adão e Eva, mas com aquilo que
deseja falar; diz o que a respeito
lhe ocorre e termina onde sente
ter chegado ao fim” (Adorno, 2003,
p.17). Afirma o defensor da Teoria
Crítica que, justamente por medo
de qualquer negatividade, os que
se colocam contra o ensaio rotulam
“como perda de tempo o esforço
do sujeito para penetrar a suposta
objetividade que se esconde atrás
da fachada” (Idem, ibdem). Sendo
assim, continua Adorno, “a pletora
de significados encapsulada em
cada fenômeno espiritual exige, do
seu receptor, para se desvelar, justamente aquela espontaneidade da
fantasia subjetiva que é condenada
em nome da disciplina objetiva.”
(Adorno, 2003, p.18)
A disciplina objetiva supõe

um processo de destrinchar a obra
em busca do que o autor teria
desejado dizer, atividade típica dos
comentadores ou dos historiadores
de filosofia, que para Adorno estaria de alguma forma fadada ao fracasso, uma vez que é quase impossível determinar o que alguém possa
ter pensado ou sentido em dado
momento. O resultado da equação
que nos propomos como incentivadores da leitura dos clássicos da filosofia, quando imbuídos de tal finalidade disciplinar, seria o inverso:
“Os impulsos dos autores se extinguem no conteúdo objetivo que
capturam” (Adorno, 2003, p.17).
Todavia, a acusação de Adorno vai
de encontro com a objetividade
disciplinadora da academia, que
afirma: “quem interpreta, em vez de
simplesmente registrar e classificar,
é estigmatizado como alguém que
desorienta a inteligência para um
devaneio impotente e implica onde
não há nada para explicar. Ser um
homem com os pés no chão ou a
cabeça nas nuvens, eis a alternativa”
(Idem, ibdem). Ou como diria Dostoiévski, a alternativa inteligente
seria algo entre o oco e o vazio.
Mas se podemos ler Dostoiévski, ou se ainda é possível o ensaio,
é porque “em vez de alcançar algo
cientificamente ou criar artisticamente alguma coisa, os esforços do

ensaio ainda espelham a disponibilidade de quem, como uma criança,
não tem vergonha de se entusiasmar com o que os outros já fizeram.”
(Adorno, 2003, p.16)
Por isso, ousamos afirmar
que se a experiência do filosofar
não mais se fizesse possível, ainda
assim seria possível abrir o espaço
para a experiência da leitura sem a
vergonha de buscar um lugar para
o leitor da filosofia, que seria tão
somente o lugar da leitura, do jogo
fantasmagórico entre o leitor e a
obra.
Claro que essa posição não
pretende transformar a produção
filosófica em mero gênero literário,
embora, ao contrário de alguns, não
julgaríamos isso um demérito, mas
talvez um mérito que pudesse libertar a filosofia do jugo cientificista,
mas, por outro lado, correríamos
o risco de encarcerar toda e qualquer produção filosófica no vasto
campo da criação artistíca, para a
qual, segundo Adorno, o sonho iluminista cuidou de resguardar uma
certa reserva de irracionalidade.
Mas se é preciso considerar
que a arte e a ciência tenham se
separado na história, é também
preciso não “hipostasiar seu antagonismo” (Adorno, 2003, p.22),
uma vez que os setores responsáveis
pelas distinções acabam tendo que
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reconhecer institucionalmente a
renúncia à verdade totalizante: “Os
ideais de pureza e asseio, compartilhados tanto pelos empreendores
de uma filosofia veraz, aferida por
valores eternos, quanto por uma
ciência sólida, inteiramente organizada e sem lacunas, e também
por uma arte intuitiva desprovida
de conceitos, trazem as marcas de
ordem repressiva. Passa-se a exigir
do espírito um certificado de competência administrativa, para que
ele não transgrida a cultura oficial
ao ultrapassar as fronteiras culturalmente demarcadas” (idem, p.22).
Todavia, apesar da demarcação de fronteiras ou da tentativa da
“desterritorialização deleuziana”, a
mais simples reflexão sobre a vida
poderia indicar o quanto alguns
conhecimentos não podem ser confundidos com impressões arbitrárias, mas mesmo assim não poderiam ser capturados pela ciência.
Como exemplo dessa incapacidade
de aprisionamento às fronteiras
demarcadas, Adorno situa a obra
de Proust.
Mesmo sob a pressão do
espírito científico onipresente até
mesmo no artista, Proust soube,
segundo Adorno, realizar uma reordenação experimental que escorregaria pelas malhas do saber científico. Ao valorizar a experiência do

antigo homem de letras invocando a
mais alta forma do diletante, Proust
nos mostra que “não passaria pela
cabeça de ninguém dispensar como
irrelevante, arbitrário e irracional
o que um homem experiente tem
a dizer, só porque são experiências
de um indivíduo e porque não se
deixam facilmente generalizar pela
ciência” (idem, p. 23)
Afirma Adorno:

ou refutando-as através da
rememoração” (Adorno, p.23)

É no tecido da rememoração que o texto Sobre a Leitura,
publicado originalmente como prefácio que Proust escreveu, em 1905,
para a tradução do livro Sésame et
Lys, de John Ruskin, que navegamos
por uma bela viagem ao universo da
leitura, buscando retirá-la das entranhas das classificações e dos proce“A obra de Marcel dimentos corretos tão somente para
Proust, tão permeada de ele- acreditar que se é inutil escrever, se
mentos científicos quanto a é difícil filosofar, ainda assim é prade Bergson, é uma tentativa zeroso ler.
única de expressar conhecimentos necessários e concluTão somente ler
sivos sobre os homens e as
relações sociais, conhecimenProust inicia seu instigante
tos que não poderiam sem elogio à leitura nos conduzindo às
mais nem menos ser acolhi- suas lembranças da infância: “Taldos pela ciência, embora sua vez não haja na nossa infância dias
pretensão à objetividade não que tenhamos vivido tão plenaseja dimnuída nem reduzida mente como aqueles que pensamos
a uma vaga plausibilidade. ter deixado sem vivê-los, aqueles
O parâmetro da objetivi- que passamos em companhia dos
dade desses conhecimentos livros.” (Proust,2011, p.9). Talvez,
não é a verfificação de teses também, porque Proust percebe
já comprovadas por sucessi- como ninguém, que a experiência,
vos testes, mas a experiência a realidade ou o que denominamos
humana individual, que se verdade, na literatura reside na ficmantém coesa na esperança e ção. As memórias proustianas são
na desilusão. Essa experiência tão inventadas quanto verdadeiras.
confere relevo às observações Por isso afirma Walter Benjamin no
proustianas, confirmando-as texto A Imagem de Proust:
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“Sabemos que Proust
não descreveu em sua obra
uma vida tal como ela foi, e
sim uma vida lembrada por
quem a viveu...O importante
para o autor que rememora,
não é o que ele viveu, mas o
tecido de sua rememoração, o
trabalho de Penélope da reminiscência. Ou seria preferível
falar o trabalho de Penélope
do esquecimento? A memória
involuntária, de Proust, não
está mais próxima do esquecimento que daquilo que em
geral chamamos de reminiscência? Não seria esse trabalho de rememoração espontânea em que a recordação é
a trama e o esquecimento a
urdidura, o oposto do trabalho de Penélope, mas que sua
cópia? Pois aqui é o dia que
desfaz o trabalho da noite.”
(Benjamim, 1985, p.37)
A tecido de Proust, segundo
Benjamin, é o da textura do ato
puro da recordação, não se encontra
na pessoa do autor e muito menos
na ação, por isso afirma Benjamin:
“as intermitências da ação são o
mero reverso do continuum da
recordação, o padrão invertido da
tapeçaria” (Benjamin, 1985, p. 38).

No lado do avesso da tapeçaria estaria o emaranhado de fios
indiscerníveis pelo processo de análise ou por um método de escrita.
Entre o lembrar e o esquecer, entre
a verdade e a imaginação, entre o
eterno e o fugaz a proeza de Proust,
segundo Benjamin, estaria na interpretação sintética que se faz pelas
“portas imperceptíveis do sonho”,
comum às crianças que não se
cansam de transformar as coisas e
o que estão dentro deles em uma
terceira coisa. Por isso as relações
que se fazem no tecido da rememoração nunca são idênticas em
si; e quando semelhantes, não são
semelhanças oriundas das fisionomias, das maneiras de falar, das
obras, que percebemos em estado
de vigília. Pelo contrário, são apenas reflexos imprecisos de uma
semelhança muito mais profunda e
impenetrável que reside no mundo
dos sonhos.
“As crianças conhecem
um indício desse mundo, a
meia, que tem estrutura no
mundo dos sonhos, quando
está enrolada, na gaveta de
roupas e é, ao mesmo tempo
‘bolsa’ e ‘conteúdo”. E, assim
como as crianças não se cansam de transformar, com um
só gesto, a bolsa e o que está

dentro dela, numa terceira
coisa – a meia - , assim também Proust não se cansava de
esvaziar como um só gesto o
manequim , o Eu, para evocar
sempre de novo o terceiro elemento: a imagem que saciava
sua curiosidade ou sua nostalgia.” (Benjamin, 1985, p
39 – 40)
Não é à toa que, antes de
comentar a conferência sobre a leitura que Ruskin proferira em um
hotel em Manschester, em dezembro de 1864, para ajudar a criação
de uma biblioteca, Proust nos conduz a uma viagem por suas leituras
da infância. Sua longa narração nos
faz retomar a estranha sensação de
termos que abandonar um livro
na hora das refeições, abandoná-lo
mesmo que, por um instante, a presença daqueles que acompanhavámos em cada suspiro ou desventura,
só poderia resultar em angústia. E
que solidão depois da última página
lida, diante da constatação de que
o livro havia acabado. Não se veria
jamais aquelas pessoas a quem
demos atenção maior do que as
pessoas que nos rodeavam, jamais
saberíamos algo de suas vidas, seria
preciso que o livro continuasse para
que fosse possível não ter amado em
vão seres que, amanhã, não seriam
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mais que um nome numa página
esquecida. Talvez por isso afirme
Benjamin: “A tagarelice incomensuravelmente ruidosa e vazia que ecoa
nos romances de Proust é o rugido
com que a sociedade se precipita
no abismo da solidão” (Benjamin,
1985, p.46). Mas, por outro lado, é
nessa solidão que nos vemos povoados por nomes tão enigmáticos
para os leitores de Proust quanto
os nomes da aristocracia o eram
para o autor de Em busca do tempo
perdido. Haveria, então, algo de
comunicante entre leitor e a obra?
Vejamos o que nos afirma o próprio
Proust.
Para se contrapor à tese
defendida por Ruskin, na conferência proferida em 14 de dezembro
de 1864 (publicada com outras que
constituiram cursos dados em Manchester, sob o título Sésame et Lys)
Proust a sintetiza por uma suposta
citação de Descartes: “ A leitura de
todos os bons livros é uma conversação com as pessoas mais honestas
dos séculos passados e que foram
seus autores” (Proust, 2011, p. 28).
Em suma, a tese defendida por
Ruskin é a de que na impossibilidade de escolhernos os amigos que
queremos para uma conversação ou
diálogo que possa irradiar a sabedoria, encontraríamos nos bons livros
os amigos adequados para o índice

da verdade que procuramos porque
a leitura seria, exatamente, uma
conversação com homens muito
mais sábios e mais interessantes
do que aqueles que podemos ter a
chance de conhecer à nossa volta.
Proust, em seu belíssimo
texto, nos conduz a caminhos que,
( à maneira de Walter Benjamin)
são muito mais desvios que caminhos – reforçam a tese que haveria
algo de comunicante entre o autor
e o leitor que não se faz propriamente pela conversação mas, pelo
contrário, se realiza no espaço do
silêncio da obra, na solidão do leitor. “Mas, se creio que a leitura, na
sua essência original, neste milagre
fecundo de uma comunicação no
seio da solidão, é alguma coisa mais,
algo diferente do que disse Ruskin,
não creio, apesar disso, que se possa
reconhecer-lhe o papel preponderante que ele parece atribuir-lhe”
(Proust, 2001, p. 31).
Isso porque, segundo
Proust, é preciso considerar que
há limites no papel da leitura que
derivam justamente de suas virtudes. Que virtudes e limites seriam
estes?
É nos conduzindo à rememoração da experiência de ler na
infância que Proust acena para as
virtudes da leitura porque seria,
exatamente na distância do tempo

da obra e do tempo presente ( no
agora, passado) que, diante de duas
ou três frases que ecoavam como
indício de alguém que detinha a
beleza ou a verdade por inteiro,
embriagados, procurávamos ler
a obra completa em vão, porque
afirma nosso autor- leitor:

mesmo tempo essencial e limitado
que a leitura pode desempenhar
na nossa vida espiritual) que para
o autor poderiam chamar-se Conclusões e para o leitor Incitações”.
(idem, ibdem).
Para Proust é na aparência
com que os livros nos encantam e,
ao mesmo tempo, nos decepcionam
“Logo depois da bela que reside o encanto da leitura e sua
frase ele se punha a descre- importância para a vida do espírito:
ver uma mesa coberta ‘com
uma tal camada de poeira que
“Estes desejos, ele não
um dedo poderia nela desepode despertar em nós, senão
nhar caracteres’, coisa muito
fazendo-nos contemplar
insignificante a meu ver para
a beleza suprema à qual o
que atraísse minha atenção,
último esforço de sua arte lhe
ficava reduzido a perguntar
permitiu chegar. Mas por uma
quais outros livros que Gaulei singular e, aliás, providentier havia escrito que pudescial da ótica dos espíritos (lei
sem contentar melhor minha
que talvez signifique que não
aspiração e que me fizessem
poderemos receber a verdade
conhecer seu pensamento por
de ninguém e que devemos
inteiro.” (Proust, 2011, p. 33).
críá- la nós mesmos), o que
é o fim de sua sabedoria não
Uma das grandes virtudes
nos aparece senão como o
dos livros que lemos estaria, para
começo da nossa, de sorte
Proust, no fato de sentirmos que
que é no momento em que
nossa sabedoria começa onde a do
eles nos disseram tudo o que
autor termina porque quando gospodiam nos dizer que fazem
taríamos que o autor nos oferecesse
nascer em nós o sentimento
respostas ela só pode nos oferecer
de que ainda nada nos dissedesejos: “E nisto reside, com efeito,
ram” (Proust, 2011, p. 34)
um dos grandes e maravilhosos
caracteres dos belos livros (que
Todavia, para Proust, havenos fará compreender o papel, ao ria certos casos patológicos no
85

processo de leitura que, para nosso
objetivo neste texto, mereceriam
atenção.
O primeiro que pode ser
análogo às nossas tentativas de
incentivar o hábito de leitura
nos nossos alunos corresponde,
segundo o autor, aos casos de
depressão intelectual para os quais
a leitura pode tornar-se uma espécie de disciplina curativa para reintroduzir um espírito preguiçoso na
vida do espírito. Tal qual o neurastênico que precisa da ajuda do psicoterapeuta porque está naufragado
numa espécie de impossibilidade de
querer embora, efetivamente, não
tenha nenhuma incapacidade de
andar, trabalhar, comer pois seu
cérebro, pernas e estômago continuam intactos. Este “doente” sem
uma intervenção estrangeira viveria uma espécie de esquecimento de
si mesmo que o tornaria brinquedo
na mão de todos. Mas essa intervenção seria infrutífera se restrita
à mais elevada conversação, aos
conselhos mais profundos, mesmo
aqueles enclausurados em grandes
obras do pensamento.

solidão.Ora, vimos que essa
era precisamente a definição de leitura e que não era
conveniente senão à leitura.
A única disciplina que pode
exercer uma influência favorável sobre esses espíritos é,
portanto, a leitura: como queríamos demonstrar, à maneira
do que dizem os geômetras.
Mas, ainda aqui a leitura não
age senão sob a forma de um
estímulo que não pode, de
modo algum, substituir-se à
nossa atividade pessoal (...) o
psicoterapeuta não faz mais
do que restituir ao doente a
vontade de se servir de seu
estômago, de suas pernas, de
seu cérebro que permaneceram intactos.” (Proust, p. 39)

Mas, nos indica Proust, é
preciso considerar um caso não
mesmo patólogico, todavia ainda
mais perigoso de entendermos a
leitura. E, é diante desta consideração proustiana, que reside o convite
para leitor deste mal escrito artigo
para que, enquanto professores de
filosofia na escola ou nos cursos de
“O que é preciso, por- pós-graduação, possamos trocar de
tanto, é uma intervenção lugar: ocuparmos mesmo, vez ou
que, vinda de um outro , se outra, o lugar de algozes ao invés
produza no fundo de nós do confortável lugar de vítimas.
mesmos, é o estímulo da
Para nosso autor, o papel da
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leitura em nossas vidas é salutar à
medida que ela “ é iniciadora cujas
chaves mágicas abrem no fundo de
nós mesmos a porta das moradas
onde não saberíamos penetrar” .
Mas quando a leitura, ao invés de
despertar para a vida pessoal do
espírito, tende a substituir-se a ela,
torna-se perigosa porque tal concepção é a de uma verdade “surda
ao apelos da reflexão e dócil ao jogo
de influências” (Proust, 2011, p.42),
tal qual Adorno denuncia em seu
texto sobre o Ensaio.
Quando a verdade não
parece mais como um ideal
que não podemos realizar
senão pelo progresso íntimo
de nosso pensamento e pelo
esforço de nosso coração, mas
como uma coisa material,
depositada entre as folhas
dos livros como um mel todo
preparado pelos outros e, que
não temos senão de fazer o
pequeno esforço para pegar
nas prateleiras nas bibliotecas e, em seguida, degustar
passivamente num repouso
perfeito do corpo e do espírito (...) Que felicidade, que
repouso para um espírito
fatigado de procurar a verdade em si mesmo e dizer-se
que ela está situada fora dele,

nas folhas de in-fólio, conservada com zelo extremo
num convento da Holanda,
e que se para chegar até lá é
preciso esforço, este esforço
será totalmente material e não
será para o pensamento mais
do que um passatempo charmoso(...) A conquista da verdade é concebida, nesse caso,
com o o sucesso de uma missão diplomática em que não
faltaram nem as dificuldade
de viagem, nem os acasos da
negociação. (Proust, 2011, p.
40- 41)
Mas ainda não temos aqui
encerrado o índice dos perigos
a que estamos submetidos como
professores, pesquisadores da filosofia ou mesmo leitores porque,
segundo Proust, “para o historiador, até para o erudito, essa verdade
que vão longe procurar num livro é
menos, falando com propriedade, a
verdade, ela mesma, que seu índice
ou sua prova, deixando, consequentemente, lugar para outra verdade
que ela anuncia ou que verifica e
que é no mínimo uma criação individual do espírito” (Idem, p. 42). O
perigo maior, conforme a análise
proustiana, é o o que nos oferece o
letrado que lê para reter o que leu,
porque não restaria no seu espírito

nenhuma atividade original que lhe
permitiria separar nos livros a substância capaz de torná-lo mais forte,
o livro ao invés de ser um príncipio
de vida não seria mais do que um
corpo estranho, um princípio de
morte ((Cf. idem. p.43).
Continua Proust: “Para
dizer a verdade o fato dos espíritos
superiores serem o que se chama
livrescos não prova absolutamente
que isso não seja um defeito do ser”
(Proust,2011 p.44). É em sua leitura
do Mundo como Vontade e como
Representação de Schopenhauer
que Proust encontrará o contra-exemplo desta atitude no pensador
de imaginação capaz de nos oferecer “a imagem de um espírito cuja a
vitalidade apoia-se levemente sobre
uma grande quantidade de leitura,
sendo novo cada conhecimento
reduzido imediatamente à parte da
realidade, à porção viva que ela contém.” (Proust, 2001, p. 45)
Ironicamente, dando-se ao
trabalho de sintetizar as quase vinte
citações que Schopenhauer utiliza
uma após a outra para tratar do
pessimismo, Proust considera que
tais citações “não são para ele senão
exemplos, alusões insconscientes e
antecipadas nas quais ele gosta de
reencontrar traços de seu próprio
pensamento, mas que não o inspiraram em nada” (Idem, ibdem) e
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termina com a seguinte afirmação:
“Se já me deixei levar
tão longe por Schopenhauer,
teria prazer de completar essa
pequena demonstração com
a ajuda dos Aforismos sobre
a Sabedoria na Vida que é
talvez, de todas as obras que
conheço, aquela que supõe
num autor, juntamente com o
máximo de leitura, o máximo
de originalidade, de forma
que no frontispício deste livro,
no qual cada página contém
várias citações, Schopenhauer
pode escrever de modo mais
sério do mundo: ‘Compilar
não é o que convém’. (Proust,
2011, p. 47)
Ora, traçado nosso passeio e,
ainda, buscando algumas de nossas
referências eruditas sobre a difícil
tarefa do filosofar, alguns poderiam
afirmar que as belas afirmações de
Proust poderiam se configurar como
um, não menos belo, pano de fundo
para reafirmar a tese deleuziana que
a filosofia como criação conceitual
depende do autor, depende da assinatura daquele que criou o conceito
mediante seu próprio modo de
existência que estaria definido por
um plano de Imanência. Afirmam

Deleuze e Guatari: “Se a filosofia
começa com a criação de conceitos,
o plano de imanência deve ser considerado como pré-filosófico. Ele
está pressuposto, não da maneira
pela qual os conceitos remetem a
outros, mas pela qual os conceitos
remetem eles mesmos a uma compreensão não conceitual” (Deleuze
e Guatari, 1997, p. 57). Todavia,
se nossos autores podem afirmar
que “o não filosófico está mais no
coração da filosofia que a própria
filosofia” e que isso “significa que a
filosofia não pode contentar-se em
ser compreeendida somente filosófica ou conceitual” (Idem, ibdem),
por outro lado, não podem deixar
de caracterizar “o filósofo como
amigo do conceito” (Idem. p.13).
Se os conceitos têm necessidade de
personagens conceituais que contribuam para sua definição, segundo
Deleuze e Guatari, o “amigo” seria
um desses personagens; e a amizade,
no processo de criação conceitual,
comportaria, talvez, “tanto a desconfiança competitiva com relação
ao rival, quanto a tensão amorosa
em direção ao objeto do desejo”
(Idem, p.12). Poderíamos, então,
pensar nos rastros de Proust que a
leitura (seja de textos filosóficos ou
literários) incitaria o leitor à vida do
espírito ou ao processo de criação
conceitual, atividade própria dos

“amigos do conceito”? Por hora,
deixaremos tão tarefa para aqueles
que podem pesquisar e entender
a obra de Deleuze e Guatari com
o método apropriado. Resta-nos,
aprender com Proust e com aqueles
ensaistas que Adorno dizia que não
tinham a vergonha de se entusiasmar com os outros já fizeram:
:
Na leitura, a amizade é
de repente levada à sua pureza
primitiva. Com os livros não
há amabilidade. Esses amigos,
se passamos com a noite com
eles, será porque realmente
temos vontade fazê-lo. Não o
deixamos, pelo menos esses,
senão com remorso. E quando
o deixamos, não levamos
nenhum desses pensamentos que mimam a amizade: O
que é que pensaram de nós?
– Será que não tivemos tato?
– Será que agradamos? – e o
medo de ser esquecido por
um outro. Todas essas agitações expiram na soleira dessa
amizade pura e calma que é a
leitura (...) A atmosfera dessa
amizade pura é o silêncio,
mais puro que a palavra. Porque falamos para os outros,
mas nos calamos para nós
mesmos. O silêncio também
não traz, como a palavra, a
88

marca de nossos defeitos
e esgares. É puro, é verdadeiramente uma atmosfera.
Entre o pensamento do autor
e o nosso, ele não interpõe
esses elementos irredutíveis,
refratários ao pensamento de
nossos diferentes egoísmos”
(Proust, 2011, p. 49-50)
Por isso, mais do que ler
tais e tais textos, de tais e quais
modos e procedimentos seria talvez necessário o reencontro com
o “tão somente ato de ler”. Quanto
ao escrever, continuaremos com
nossa preguiça inicial, pois nas
palavras de Proust acerca dos literatos e do homme de lettres: “Do
fato dos homens medíocres serem
frequentemente trabalhadores e os
inteligentes preguiçosos não se pode
concluir que o trabalho não é para o
espirito uma disciplina melhor que
a preguiça” (Proust, 2011, p. 44)
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Desperto um belo dia no mundo e me atribuo um único direito: exigir do outro um
comportamento humano. Um único dever:
o de nunca, através de minhas opções, renegar minha liberdade.

Frantz Fanon
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PORTAS DO PURGATÓRIO
URBANO NOBRE NOJOSA

Crise de 2008: Portas do purgatório
A crise econômica e financeira de 2008 assolou o mundo e
relembrou a todos nós da sentença
da revolução francesa “tudo que é
sólido se desmancha no ar”, pois
a capacidade de transformação
das instituições e formas políticas
de compreender a vida aconteceu
de maneira acelerada, em todas as
esfera do Estado, com transformações de caráter jurídico e governabilidade. O ressurgimento do fantasma da crise como mecanismo de
colapso social, desmonta um dogma
da economia política — a impossibilidade do fim do capitalismo.
As próprias coordenadas básicas da consciência mudarão, uma vez que
vivemos hoje num estado de
negação fetichista coletiva:
sabemos muito bem que
alguma hora isso acontecerá,
mas ainda assim não acreditamos que possa realmente
acontecer. O esforço dos
Estados Unidos para tentar
impedi-lo com ações preventivas contínuas é uma batalha
perdida de antemão: a própria
ideia de que possa fazer isso
se baseia numa visão fantasmática. (ZIZEK, 2012, p. 12)

O assombro da crise impactou os dogmas da economia política, pois impôs uma ruptura com
os modelos teóricos da matemática
financeira, que admitiam serem
capazes de criar soluções teóricas
capazes de justificar o prolongamento do modo de produção capitalista como verdade inquestionável. Entre seus dogmas políticos,
predominam a desregulamentação e
da auto-regulação do mercado, pois
esses dois pressupostos têm como
crença que o sistema financeiro teria
a capacidade de controlar a emissão de títulos financeiros em sintonia com a produção de riqueza da
sociedade, mediados por critérios
científicos e seus modelos matemáticos, com simuladores virtuais
capazes de aferir fundamentos da
macro e micro-economia. A corda
dessa operação financeira foi esticada desproporcionalmente, visto
que, emprestaram 10 vezes o PIB
mundial.1 Diante dessa crença, os
estados nacionais seguiram a baila
da diretriz política-econômica norte-americana estadunidense, que
conduziu sua economia à extrema
desregulamentação, pois:

caso dos chamados títulos
subprime, ou “derivativos”).
Ao contrário, a liberdade do
mercado, a ausência de controles mais rígidos, era vista
como uma peça essencial
para a construção de mercados financeiros “globais”. Com
isso, estimulou o processo de
financeirização da economia,
que é a riqueza produzida na
forma de “papéis” (títulos
públicos, ações, títulos derivativos etc.), descolada da
riqueza produzida na economia real, produtiva. (http://
w w w.teoriaedebate.org.
br/index.php?q=materias/
mundo-do-trabalho/modelo-liberal-e-crise-financeira&page=0,0????? )

Essa decisão na desregulamentação extrema da economia
americana, expressava a convicção científica da economia política
clássica e neoclássica, que percebe
a produção capitalista, como algo
insuperável, intransponível e eterna.
Uma crença nesse domínio científico da doutrina econômica (neo)
liberal, que fora incapaz de antedespreocuparam-se cipar qualquer variável capaz de
em monitorar e regulamen- gerar a crise financeira de 2008 pois,
tar as “inovações” do mer- diante da expectativa e euforia de
cado financeiro (como é o crescimento econômico das últimas
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décadas, não seria possível pensar
em qualquer crise econômica e
financeira em escala mundial, ou
quando se imaginava uma crise, ela
seria de caráter local e/ou contingencial de economias regionais e/ou
locais, específica de países e empresas com limitações administrativas.
Essa crise americana de 2008, que
tornou-se uma crise de escala mundial, faz com que o mapa da competição entre capitais, demonstre a
complexidade dessa concorrência
também entre estados e regiões. Na
luta para fugir da crise temos a tensão entre perdedores e vencedores,
em que as baixas desses conflitos
arrastam estados e até continentes
inteiros que estão reféns dessa disputa entre capitais. Por isso, Robert
Kurz, percebe a dificuldade de realização dos capitais, pois:
Quanto mais Estados,
regiões, unidades empresariais e indivíduos assumem
o status de perdedores, tanto
mais capacidade aquisitiva
produtiva internacional é
destruída. O conjunto dessa
capacidade aquisitiva desaparecida não pode jamais
ser substituída e revitalizada
artificialmente, por meio de
créditos. Por outro lado, vão
se expandido o crédito e o

endividamento e, por outro,
vai diminuindo o potencial
global de capacidade aquisitiva. Esses dois movimentos
opostos sobrepõem-se um
ao outro de tal forma que
de cada ciclo de realização
de mais-valia, por parte dos
vencedores, sobra um resto
cada vez maior que não pode
ser aplicado produtivamente
nem emprestado diretamente
como capital monetário que
rende juros. (KURTZ, 1996,
p. 215)
Em um olhar histórico, analisando a crise de 1929, que fomentou um processo recessivo de uma
década na sociedade americana, e
somente a partir da segunda guerra
mundial conseguiu se recuperar,
pois a guerra acelera a destruição
material das mercadorias, complexificando o ciclo da circulação capital. Outra crise econômica de escala
mundial foi a do petróleo de 1973,
criando uma nova agenda internacional de organização da economia
mundial, ao mesmo tempo, novas
diretrizes produtivas sustentadas
pela química pura, tecnologia de
informática e robotização da produção, substituição de matéria-prima
natural por produtos sintéticos. De
forma mais recente, com a crise de
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2008, pôs em xeque, as diretrizes
da mundialização do capital, como
modelo econômico capaz de apontar solução viável para o capitalismo
contemporâneo. Passamos duas
décadas bombadeados com noticiários enaltecedores da globalização
como capaz de unificar o mundo,
numa padronização do trabalho,
capital e técnica.
As crises econômicas revelam as contradições ideológicas
da ciência economia política, desmontando suas certezas matemáticas de uma sociedade ideal, com
seus modelos de controle. Essas
crises econômicas geram implicações sociais e políticas em escala
mundial: desemprego, aumento da
violência, xenofobia, conflitos étnicos etc. Elas exportam mazelas, tornando insustentável pensar política
de estabilidade econômica, capaz de
resolver ou amenizar os conflitos
sociais. Quem perde com a crise?
Para responder essa pergunta é
importante olhar para qual modelo
teórico e\ou político escolhemos
para organizar e planejar o mundo.
Para uma matriz capitalista liberal,
a crise irá propiciar uma evolução
social - darwinismo social. Robert
Kurz, em A biologização do social,
diz:
“… O neoliberalismo, com sua pseudofísica

ideológica das leis de mercado, soltou as peias de todos
os demônios do barbarismo
moderno e, assim, remontou
à irracionalidade do “cientificismo social” do século 19. A
naturalização da economia,
porém, acarreta como consequência lógica a bestialização das relações sociais.”7
(KURTZ, 1996)
Para pensar sobre a contradição dialética da crise de 2008
impulsiona-nos a criar uma reflexão
maior, que seja capaz de superar a
barbárie social, pois para retornar a acumulação de capital, “…
o resultado já não seria uma nova
primavera de acumulação, mas,
como disse Marx, a eventual queda
colectiva na barbárie.”2(KURTZ,
2010) O cenário político internacional sinaliza para política conservadora em escala global, que revela a
tensão entre as limitações de interesse entre um mercado global e as
decisões políticas nacionais, numa
tensão entre diretrizes da ciência
econômica e a ação da política econômica, pois:
A e conomi a d as
empresas ultrapassa todas
as fronteiras, mas o Estado
permanece – de acordo com
sua natureza – limitado ao

território nacional. O Estado
é cada vez menos o “capitalista coletivo ideal” (Marx),
com voz de comando ativa
sobre o estoque de capital
nacional. A velha “economia política” transformou-se em “política econômica”.
(KURTZ, 1995)3
Chegamos a um paradoxo.
Será possível garantir os direitos
inalienáveis da revolução francesa?
O pensamento filosófico da economia política reproduz a lógica
de uma coletividade mediada pelo
conjunto de indivíduos autônomos,
mediados por um ideal de coletividade abstrato, com direitos inalienáveis dos homens e cidadãos: propriedade, liberdade, segurança da
vida e uma perspectiva de futuro.
Segundo Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, de 1789,
do Art.
2.º A finalidade de toda associação política é a conservação dos
direitos naturais e imprescritíveis do
homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e
a resistência à opressão. A lógica
desse raciocínio econômico capitalista burguês está vinculado idéia
de indivíduo autônomo, espelho
do homem burguês, como direito
inalienável, em que os indivíduos
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constroem vínculos sociais fundamentais para sustentar a própria
vida e a sociedade. Essa autonomia
transformou-se no dogma do liberalismo “laissez faire, laissez aller,
liassez passer” (deixai fazer, deixai
ir, deixai passar), em defesa da liberdade individual, contratualismo,
estado mínimo etc. Por isso, Francis
Green comenta que:
Segue-se daí que
qualquer crítica ao sistema
capitalista tem que enfrentar o argumento de que o
que existe atualmente reflete
desejos individuais, o respeito
aos quais constitui sinal de
sociedade “livre”. Assim, por
exemplo, se há ricos e pobres,
acontece isso porque os primeiros, ou seus antepassados,
foram prudentes e frugais no
passado, o que não aconteceu com os pobres. (GREEN,
1979, p.30)
A objetividade desse projeto político liberal, com a economia política está em garantir o
sentimento de generalidade abstrata expressa pelas vozes de indivíduos autônomos, que revelam
o ideal proprietário capitalista de
uma comunidade imaginária 4,
um ethos político nacional. Para

Benedict Anderson ao defender que
a caracterização da nação dá-se nos
seguintes termos

criações imaginárias limitadas. (ANDERSON, 2008,
p.34)

… é imaginada por
que mesmo os membros da
mais minúscula das nações
jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da maioria de seus
companheiros, embora todos
tenham cm mente a imagem
viva da comunhão entre eles.
(ANDERSON, 2008, p.32)

A Economia política ortodoxa clássica e neoclássica defende
que a troca das mercadorias expressam a (re)produção da sociedade
capitalista, as trocas sociais são
mediadas por um cotidiano de
reprodução e produção de relações
de trocas com decisões que regulam
o cotidiano social, pois “embora as
decisões sejam, teoricamente, sobre
numerosos assuntos, assumem
todas elas a forma de troca, isto é, a
decisão de consumir/produzir/comprar/vender uma coisa implica consumir/ produzir/comprar/vender
de alguma coisa.” (HIMMELWEIT,
1979, p. 52) A vida comum impregna-se de relações mediadas pelos
valores monetários, mercantis e
de trocas, que atrofiam as relações
ética e estética na sociabilidade cotidiana da sociedade. Por fim, é muita
miséria reduzir a amplitude da arte,
poesia, estética, filosofia, música e
os afetos em função da cultura do
dinheiro. Para Frederic Jameson,
em pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio,
As razões do sucesso
da ideologia de mercado não
podem assim ser procuradas
no próprio mercado. Mas é
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ou quando reitera a concepção de nação que precisa ser imaginada como comunidade, como pertencente ao ethos coletivo, quando
defende que
…é imaginada como
uma comunidade por que,
independentemente da desigualdade e da exploração
efetivas que possam existir
dentro dela, a nação sempre
é concebida como uma profunda camaradagem horizontal. No fundo, foi essa
fraternidade que tornou
possível, nestes dois últimos
séculos, que tantos milhões
de pessoas tenham-se disposto não tanto a matar, mas
sobretudo a morrer por essas

melhor começar com a versão
metafísica mais forte e mais
abrangente, que associa o
mercado à natureza humana.
(JAMESON, 2008, p. 274)
Essa natureza humana espelho da sociabilidade mercantil,
envolvida na concorrência e competição, reduzindo o modo de vida
às regras de sociabilidade mercantis, em função de mobilidade social
refém de modelo de vida patrimonial, buscando sucesso, prosperidade, eficácia, produtivismo nas
tomadas de decisões do cotidiano.
Tudo isso faz com que essas atitudes próprias de uma sociedade da
cultura do dinheiro/capital seja a
única forma de expressão da natureza humana, quase uma condição
humana essencial e naturalizada.
Marshall Berman, em Tudo que é
sólido desmancha no ar, diz que:
O problema do capitalismo é que, aqui como em
qualquer parte, ele destrói
as possibilidades humanas
por ele criadas. Estimula, ou
melhor, força o autodesenvolvimento de todos, mas as pessoas só podem desenvolver-se
de maneira restrita e distorcida. As disponibilidades e
impulsos e talentos que o

mercado pode aproveitar são política de competição e controle
pressionados (quase sempre político, pois diz:
prematuramente) na direção
do desenvolvimento e sugaA força de trabalho
dos à exaustão; tudo o mais,
potencial tem gênero, raça,
em nós, tudo o mais que não
etnia e tribo ou se divide
é atraente para o mercado é
pela língua, política, orientareprimido de maneira drásção sexual e crença religiosa,
tica, ou se deteriora por falta
e tais diferenças emergem
de uso, ou nunca tem uma
como fundamentais para o
chance real de se manifestar.
funcionamento do mercado
(BERMAN, 1986, p. 94)
de trabalho. Tornam-se ferramentas por meio das quais
Essa associação do mercado
os capitalistas administram
à natureza humana está na concepa oferta de trabalho em conção liberal de compreender o trabajunto com os setores privilhador como capital humano, pois
legiados da força de trabasuas capacidades criativas, conhelho que usam o racismo e o
cimento, personalidade, apetite
machismo para minimizar a
de trabalho são concebidas como
competição. (HARVEY, 2011,
características capaz de aumentar
p. 57)
o valor econômico do capital. Nessa
concepção economista, o capital
A lógica do capital humano
precisa impregnar-se na corpo- resulta numa programação capaz de
reidade humana do trabalhador, dirigir decisões de caráter cotidiano
como uma marca de ferro quente na vida do trabalhador, pois são
na pele, pois esse trabalhador será restritas e reduzidas à reprodução
um investimento: formação edu- dos valores capitalistas abstratos e
cacional e profissional, aptidões e formais, já que as relações sociais
experiência como força de trabalho, são postas numa regularidade norque torne-se homogêneo e facil- mativa de controle da vida, em
mente substituível. David Harvey, que embaraçam os valores liberais
em O enigma do capital e as crises capitalistas –– liberdade, igualdade
do capitalismo, alerta sobre a con- e fraternidade; às práticas de producorrência do mundo do trabalho e ção e consumo.
as distinções étnica e cultural, como
Creio que a
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humanidade está pela metade
enterrada no cotidiano. Inumeráveis gestos herdados,
acumulados a esmo, repetidos
infinitamente até chegarem
a nós, ajudam-nos a viver,
aprisionam-nos, decidem
por nós ao longo da existência. São incitações, pulsões,
modelos, modos ou obrigações de agir que, por vezes, e
mais freqüentemente do que
se supõe, remontam ao mais
remoto fundo dos tempos.
(BRAUDEL, 1987. p. 09)
A liberdade está em poder
decidir em função de um modo de
vida consumista, em ter liberdade
de escolha autocentrada, do indivíduo burguês. A transformação
de indivíduo autônomo moderno
em indivíduo consumidor. A sociedade do consumo foi debatida por
diversos intelectuais nessa virada
de século, desde Jean Baudrillard,
Zygmund Bauman (1999), Mike
Featherstone (1995) até Gilles
Lipovetsky (1989) com um percepção compartilhada de identificação
dessa sociedade como padronização
das necessidades sociais, em que o
consumo das mercadorias, também
são extensões do consumos de signos ou mercadorias-signos, pois “o
consumo surge como modo ativo

de relação, como modo de atividade
sistemática e de resposta global, que
serve de base a todo nosso sistema
cultural” (BAUDRILLARD, 1981,
p.11)
A sociedade do consumo
configura um imaginário sinergético entre cultura e consumo, que
envolve política e economia num só
ritmo de articulação da sociedade,
revelando suas tensões e contradições, pois segundo Zigmund Bauman, em Vida para o consumo, diz
que:
Na sociedade de consumidores, ninguém pode se
tornar sujeito sem primeiro
virar mercadoria, e ninguém
pode manter segura sua subjetividade sem reanimar,
ressuscitar e recarregar de
maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de
uma mercadoria vendável. A
“subjetividade” do “sujeito”,
e a maior parte daquilo que
essa subjetividade possibilita
ao sujeito atingir, concentra-se num esforço sem fim
para ela própria se tornar,
e permanecer, uma mercadoria vendável. A característica mais proeminente da
sociedade de consumidores
– ainda que cuidadosamente
disfarçada e encoberta – é a

transformação dos consumidores em mercadorias; […]
A tarefa dos consumidores,
e o principal motivo que os
estimula a se engajar numa
incessante atividade de consumo, é sair dessa invisibilidade e imaterialidade cinza e
monótona, destacando-se da
massa de objetos indistinguíveis “que flutuam com igual
gravidade específica” e assim
captar o olhar dos consumidores (blasé!)… (BAUMAN,
2008, P. 20)
Para que se consolide a
aliança entre estado e mercado é
necessário mesclar um terceiro
componente nessa articulação, que
inevitavelmente depende da mídia
e informação numa dinâmica capaz
de criar simulação e sedução desse
jogo político. Por isso, a trama entre
mídia e informação co-substanciam a política-econômica, que em
momento de crise política, econômica, catástrofe natural existe um
jogo de construção de consenso
político e imaginário, que só é
dinamizado pelo ritual da sedução
e simulação na comunicação social
como controle político e econômico
da lógica do capital. O capital torna-se essa força de sedução, que se
apodera de todos os prazeres, afetos,
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representações e sonhos. A informação-capital faz a mediação de
um desejo circular entre sedução,
simulacro, dissimulação da realidade da produção social. Por isso,
Jean Baudrillard, em Da sedução
defende que:
Sedução/simulação, a
comunicação, tal como social,
funcionam assim em circuito
fechado, reiterando através
dos signos uma realidade
impossível de encontrar. E o
contrato social tronou-se um
pacto de simulação, selado
pela mídia e informação.
Aliás, ninguém deve se enganar profundamente com isso;
a informação é vivida como
ambiência, como serviço,
como holograma do social.
E uma espécie de simulação
inversa responde, nas massas,
e essa simulação de sentido;
responde-se a essa dissuasão
pelo desafeto, a esse engano
por uma crença enigmática.
O conjunto circula e pode
causar o efeito de uma sedução operacional. Mas a sedução não tem mais sentido que
o resto, o termo só faz conotar
uma espécie de adesão lúdica
à informação simulada e uma
imposição táctil dos modelos.

(BAUDRILLAR, 1991, p. 186)
A informação-mercadoria
ou informação-capital ao substituir através do simulacro social,
os afetos, representações e sonhos
precisa criar uma dinâmica de esvaziar e preencher a subjetividade dos
indivíduos, os elementos concorrenciais dos mercados, a necessidade de fazer surgir novidades nas
gôndulas do supermercado ressoa
nas prateleiras existenciais. O capital humano também precisa reproduzir em outras extensões da vida
os dogmas do capital, que através
do jogo mídia e informação preenchem qualquer vazio da subjetividade consumidora. Enfim, segundo
Gilles Lipovetsky, em O império
do efêmero: a moda e seu destino
nas sociedades modernas expõe a
seguinte crítica:
Quanto mais os indivíduos são informados, mais
se encarregam de sua própria
existência, mais o Ego é objeto
de cuidados, de autosolicitudes, de prevenções. Mesmo
quando se empenha em não
dramatizar, a mídia produz
inquietude e angústia difusa,
fonte de preocupações narcísicas. [ ] A mídia exibe quase
tudo e julga pouco, contribui

para ordenar o novo perfil
do individualismo narcísico
ansioso mais tolerante, para
a moralidade aberta, para o
Superego fraco ou instável.
Em muitos domínios,
a mídia conseguiu substituir
a igreja, a escola, a família, os
partidos, os sindicatos, como
instâncias de socialização e de
transmissão de saber. É cada
vez mais através da mídia que
somos informados sobre o
curso do mundo, é ela que nos
passa os dados novos capazes
e adaptar-nos ao nosso meio
cambiante. A socialização dos
seres por intermédio da tradição, da religião, da moral cede
terreno cada vez mais à ação
da informação midiática e
das imagens. (LIPOVETSKY,
2014, 263)
A lógica do capital humano
e dos valores da sociedade do consumo impulsiona um controle total,
tanto no ambiente de produção e
trabalho, como em outras esferas da
vida cotidiana, do ambiente escolar,
familiar, da religiosidade, da moralidade são preenchidos pela mídia e
informação, como entretenimento,
espetáculo e sedução. Parecendo
um contra-senso, essas esferas da
vida social foram fagocitadas pela
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paisagem midiáticas. Esse fato
pode ser compreendido quando
ligamos a televisão, em que existe
uma ampla diversidade de produtos temáticos sobre religião,escola,
família, partidos, sindicatos etc.
As igrejas pentecostais predominam na programação televisiva de
forma ininterruptamente revelando
uma presença onipresente e onisciente, como também na extensa
programação televisiva com entretenimento, educação e gastronomia.
Enfim, alimentando de forma religiosa o corpo e a mente, nada pode
cair em tentação fora da normalidade da lógica da informação-capital. Em um escala mais complexa de
pensar o consumo, Lipovetsky, em
Felicidade paradoxal; ensaio sobre
a sociedade do hiperconsumo, diz
que:
A simulação não é,
evidentemente, o único caminho tomado pelo hedonismo
experiencial. Uma outra
lógica atua, atestada pelas
estradas nas casas dos amigos, e perambulação, a ociosidade, a bricolagem, a cozinha,
a decoração, as excursões, o
gosto pela natureza, as práticas musicais e esportivas. Atividades que exprimem uma
lógica de autoorganização
individual do tempo livre, o

desejo do hiperconsumidor
de se reapropriar de seus
próprios prazeres, de passar
por experiências segundo
um modo mais pessoal, não
guiado, não orquestrado
pelo mercado. De um lado,
o hiperconsumidor deseja
sempre mais espetáculos
desmedidos, artefatos inauditos, estimulações hiper-reais; do outro, quer um mundo
íntimo ou “verdadeiro” que se
pareça com ele. (LIPOVETSKY, 2008, p. 65)
A abstração teórica da economia política liberal incorpora-se
na prática social, superando a indeterminação do conceito de indivíduos autônomos, por um processo
de relações de troca viva na produção capitalista, pois como toda
atividade econômica tem propósito, tem finalidade social de espetáculo, sedução e afeto, que se realiza de forma completa ao suprir a
necessidade de consumo. Portanto,
para Simone Mhun, no artigo A
soberania do consumidor redefine
um conceito circular para economia
política ortodoxa, pois

capitalista. Isto porque com
a propriedade privada dos
meios de produção, o homem
como consumidor infinito no
processo de troca transforma-se no homem como apropriador infinito - o capitalista
- no processo de produção. A
justificação dessa conclusão,
baseada na premissa de que
as necessidades são insaciáveis, é inerentemente ideológica e o respaldo do status
quo na sociedade capitalista.
(MHUN, 1979, p. 96)

O consumidor é aquele que
observa o mundo como oferta a
qual existe para suprir sua demanda,
em que as relações são percebidas
como paixões tristes e alegres, como
processo de construção de sentido
hedonista. Todas as relações tornam-se relações de consumo: ideologia, mercadorias, prazer, natureza,
sentimentos, turismo etc. A oferta é
para onde o consumidor dirige seu
olhar, que sempre será um jogo de
(in)satisfação e (in)completude. O
envolvimento social é fragmentado,
pois quem produziu, onde produziu
e para quem produziu a mercadoria,
não existe conexão, é expressão da
O conceito do homem separação entre produção e concomo consumidor infinito sumo. Se as mercadorias ofertaera, e é, essencial à produção das no shopping são fabricadas na
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China ou Índia, sob quais práticas
de trabalho não importa. Para o
filósofo Boris Groys a relação entre
produção e consumo teve uma
inversão, em que a circulação (consumo) redefiniu as práticas sociais
de organizar a vida social, pois:
Antes a produção era
socializada, e o consumo,
individual. Hoje o trabalho
é extremamente especializado, individualizado: ele
nos separa das massas, sendo
que o consumo a ela nos une.
Assim foi que, de lá para cá,
a perspectiva do consumo se
transferiu ao próprio trabalho: o trabalhador de hoje se
vê como empregador, ou seja,
como consumidor de trabalho que se contenta quando
há trabalho o bastante e se
entristece quando o trabalho
rareia. Não é à toa que hoje
em dia a pessoa é sempre
confrontada com uma insólita pergunta: seu trabalho lhe
dá prazer? Ora, o trabalho só
pode obviamente dar prazer se não mais for trabalho,
se for um bem de consumo
entre muitos outros. Por isso
as atuais ciências humanas e
culturais partem da perspectiva do consumidor de modo

quase automático.(http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/
mais/fs0306200105.htm)
Em momento de crise econômica existem impedimentos para
realizar o consumo de forma automática e a pergunta “seu trabalho
lhe dá prazer?” parece ficar impossível ou contraditória. Diante do
silêncio dos economistas, partidos
políticos e governos sobre o caráter
da crise que afeta a vida cotidiana de
milhões de pessoas no mundo. Essa
incapacidade de responder sobre as
conseqüências da crise faz com que
voltemos a perguntar sobre o caráter da própria ciência econômica,
como uma ciência particular que
detém tanto poder, para executar
planejamentos e diretrizes políticas
que interferem na vida de milhões
de trabalhadores no mundo. “Privilégio da minoria, o capitalismo
é impensável sem a cumplicidade
ativa da sociedade. É forçosamente
uma realidade da ordem social, até
mesmo uma realidade da ordem
política; uma realidade da civilização.” (BRAUDEL,1987. p. 43)
Enfim, uma ciência com tanto
poder de mobilização política em
mãos de gente tão
especializada e desligada das
pressões das demandas sociais, que
são uniformizadas à lógica liberal
de transformar os interesses
de uma classe social ao conjunto da
sociedade Por isso, quando Marx
resgata essa abordagem histórica sobre a economia política, diz
que:

A economia política, que antes era tratada
por financistas, banqueiros
e negociantes - portanto,
em geral, por pessoas que
tinham diretamente a ver
com relações econômicas
- ou por homens de formação universal, como Hobbes,
Locke e Hume, para os quais
ela significava um ramo do
saber enciclopédico, apenas
com os fisiocracias elevou-se a uma ciência particular
e como tal passou a ser tratada. Como disciplina científica particular, ela acolheu tão
amplamente as demais relações - políticas, jurídicas etc.
- que acabou por reluzi-las
a relações econômicas. Mas
ela reservou essa subsunção
a si de todas as relações apenas para um lado dessas relações, a elas deixando, quanto
ao resto, um significado autônomo, fora da economia. A
completa subsunção de todas
as relações existentes à relação de utilidade, a elevação
incondicional desta relação
de utilidade ao patamar de
conteúdo único de todo o
resto é algo que encontramos,
pela primeira vez em Bentham, no momento em que a
burguesia, depois da Revolução Francesa e do desenvolvimento da grande indústria,
não aparece mais como uma
classe particular mas como a
classe cuja condições são as
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condições de toda a sociedade. (MARX, 1985, p, 398)
O utilitarismo tinha, desde o
inicio, o caráter de uma teoria geral
da utilidade, mediado por valores
éticos normativos, com pretensão
de responder situações da vida
comum dos homens, em torno
da maximização da utilidade e da
felicidade. O utilitarismo propõe
como aumentar o bem estar dos
indivíduos em sociedade, como
uma questão moral, que interferia
no direito, economia, política5.
Mas esse caráter moral só se tornou
pleno de conteúdo com a inclusão
das relações econômicas, especialmente da divisão do trabalho e da
troca de mercadoria em dinheiro e
capital.
Sob a divisão do trabalho, a
atividade privada do indivíduo torna-se uma regra geral; que Bentham
à reduz a idéia de concorrência nas
relações econômicas entre a renda
fundiária, lucro e salário. “O conteúdo econômico transformou o utilitarismo, pouco a pouco, numa mera
apologia do existente, na prova de
que, sob as condições existentes, as
atuais relações entre os homens são
as mais vantajosas e de maior utilidade geral. Tal caráter ele conserva
em todos os economistas modernos. (MARX, 1985, p. 399)
A lógica predominante da
teoria neoclássica de auto-regulamentação e estado mínimo legitima
que quando a política não é capaz
de resolver o problema e o sistema
entra em crise, a solução é a “mão

invisível” do mercado.
Ela repercute as medidas tomadas, como a prática
o mostra todos os dias. De
modo que se acabou por crer,
com razão ou sem ela, que as
trocas têm, em si mesmas, um
papel decisivo, equilibrador,
que elas igualam pela concorrência os desnivelamentos,
ajustam a oferta e a demanda,
que o mercado é um deus
escondido e benevolente,
“a mão ínvisível” de Adam
Smith, o mercado auto-regulador do século XIX, a pedra
angular da economia, se nos
ativermos ao laissez faire, laissez passer. Há uma parte de
verdade, uma parte de má fé,
mas também de ilusão. Pode-se esquecer quantas vezes o
mercado foi manipulado ou
falseado, o preço arbitrariamente fixado pelos monopólios de fato ou de direito?
E sobretudo, admitindo as
virtudes concorrenciais do
mercado. ((BRAUDEL, 1987.
p. 31)
Esse postulado busca legitimidade na história do capitalismo que superou tanto a grande
depressão de 1873-1893, como da
mesma forma a depressão econômica de 1929-1941. Na primeira
crise a Inglaterra assumiu a função
de recuperar a economia mundial;
como também os Estados Unidos
assumiu após a Segunda Guerra

mundial. A questão comum entre
essas duas depressões é a concepção de que em que momentos de
crises a intervenção do Estado,
como capitalista coletivo, torna-se a centro da solução da crise e
depressão. Porém, nessa crise de
2008, o centro do capitalismo não
possui um país capaz de assumir a
vanguarda de uma diretriz política
e econômica de superação da crise.
Da mesma forma que o dogma da
doutrina liberal de Estado mínimo
não tem mais sustentação, principalmente, em momentos de crise.
Como desde 1834, os Estados Unidos já teve mais de 35 ciclos econômicos de crises, em que ocorreu
uma superação crescente e com
maior magnitude nas duas guerras
mundiais, implica numa normalidade da crise como forma da lei da
“mão invisível” do mercado. A normatização da crise com a teoria dos
ciclos econômicos de Nikolai Kondratieff, expoente dessa teoria dos
ciclos, e que a cada 50 anos fecha
um ciclo econômico, em que duas
atribuições são percebidas: grandes
investimentos em bens de capital,
e a retração da depreciação dos
ativos. Essa interpretação tem um
caráter histórico de pensar os três
ciclos: a primeira de 1790 a 1844,
a segunda de 1851 a 1890 e a terceira de 1896 a 1929. Entretanto, o
fechamento desses ciclos econômicos foram permeados de inovações
tecnológicas, que contribuiu para a
formação da teoria econômica de J.
Schumpeter, que prosseguiu com à
analise dos estudos de Kondratieff,
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pois ratificou o caráter das inovações tecnológicas na expansão
capitalista e foi além em propor um
quarto ciclo longo, em que as modificações tecnológicas romperam
com os padrões de produtividade
capitalista no mundo, pois tudo teve
inicio com a petroquímica, o motor
elétrico, a radiofonia, a televisão, a
energia nuclear, que decorreu numa
conexão global do capitalismo partindo dos satélites, à microeletrônica, à robótica, à fibra óptica até a
internet. Ao mesmo tempo em que
essas inovações tecnológicas foram
decisivas para saída da crise de
1973-1974, conhecida como a crise
do petróleo, para os Estados Unidos
e Europa, criou uma perspectiva
mundial ainda mais polarizado. Na
coletânea de artigo Que crise é esta?
Marcel Burstyn Identifica algumas
características para pensar as vantagens competitivas no mundo, pois
O domínio de novas
tecnologias apresenta-se
como uma variável na redefinição da economia mundial. O desenvolvimento das
biotecnologias deverá inviabilizar em grande parte o
papel dos países pobres que
atualmente têm suas economias baseadas na atividade
agropecuária. A automação e
informatização transformam
a abundância de mão-de-obra barata, que até então se
constituía em uma vantagem
comparativa para o desenvolvimento industrial do

Terceiro Mundo em um pro- criaram condições absurdas e periblema grave. (BURSZTYN, gosas para o mundo, pois
1984, p. 19)
Quando a política
Ou quando afirma que
deseja impor limites à ação
desenfreada do mercado, as
Enfim, aquilo que
empresas globalizadas logo
pode vir a ser uma saída
ameaçam com uma “Fuga do
para os países ricos tende a
Egito”. Isso vale também para
acarretar um agravamento
as imposições ecológicas.
do problema de ocupação
Proteger os mananciais hídride mão-de-obra nos países
cos? Poluição do solo? Que
pobres e de industrialização
tal repetir tais perguntas no
subordinada à hegemonia do
México, onde se permite que
mundo desenvolvido. Além
o gado definhe aos montes,
do desemprego, também o
sem que os políticos dêem a
endividamento se apresenta
mínima importância? Depois
como evidência mais marnós voltamos a conversar
cante da crise econômica
sobre a questão dos custos de
atual. (BURSZTYN, 1984, p.
produção...6 (KURTZ, 1995)
20)
Esse mercado global criou
Diante desse quadro, consta- articulações econômicas e polítitamos que a saída para crise implica cas numa escala mundial entre os
em um processo de aumento da capitais, em que recursos naturais,
pobreza em escala mundial. A energéticos, culturais e tecnológidecorrência de novas tecnologias, cos foram submetidos à lógica do
biotecnologia, automação indus- capital. A partir do modelo teórico
trial, química pura e informática de Wallerstein sistema-mundo, em
foram a ampliação da capacidade que todos os países são constituinprodutividade, por outro lado, tes da produção e circulação munpodemos afirmar que também dial. Em que sempre o capitalismo,
aumentou o grau de perdedores como projeto político e econômico,
no mundo, com a consolidação do se propaga de forma mundial, em
mercado global. As formações do que cria eixos jurídicos, sociais e
mercado global para Robert Kurz político de pensar o mundo num
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mesmo movimento de conduta da
vida social. O capital tornou-se uma
nova divindade do mundo contemporâneo7. Para conseguir realizar
o grau de investimento do capital
global é necessário transformar as
riquezas naturais, tecnológicas e
culturais num amplo e irrestrito
mercado global, em que tudo virou
mercadoria, em que o processo de
consumo apresenta se de forma
cultuada, em que todas as relações
tornam-se relações monetária como
cultura do dinheiro. Para Kurz a
consolidação do projeto de globalização criou uma nova agenda mundial: globalização dos mercados, do
dinheiro, do trabalho.
Mas qual foi, de fato,
a mudança fundamental? O
mercado mundial devassou
as entranhas da economia
nacional e sua língua alcançou, por assim dizer, a última
das aldeias nos confins do
mundo. Desde o início do
século XX, a exportação de
mercadorias foi crescentemente incrementada pela
exportação do capital. A Ford
não exportou apenas automóveis dos Estados Unidos
para a Alemanha, mas também construiu, nesse país,
uma fábrica para o mercado

alemão. A Volkswagen, por
sua vez, investiu nos Estados
Unidos para suprir a demanda
interna norte-americana.
Assim, nasceram as empresas
multinacionais, mas nem por
isso a coesão das economias
nacionais foi posta em questão. Sob a forma do mercado
de câmbio europeu, o sistema
de crédito emancipou-se do
controle exercido pelos bancos nacionais. Isso aconteceu
apenas com a nova qualidade
da revolução microeletrônica:
agora tanto as transações
monetárias como mesmo
os processos de produção
material podem ser repartidos globalmente. O sistema
de crédito emancipou-se do
controle dos bancos emissores nacionais na forma dos
euromercados monetários.
Um especulador alemão
pode operar com dólares no
Japão; uma empresa japonesa
pode tomar empréstimos em
marcos alemães nos Estados
Unidos. O mesmo vale para
a produção: um produto vendido por uma empresa alemã
no mercado alemão pode ser
elaborado parte na Inglaterra
e parte no Brasil, montado em
HongKong e expedido do

Caribe. (http://www1.folha.
uol.com.br/fsp/1995/10/01/
mais!/16.html. )
O discurso liberal e neoliberal, em torno da globalização, teve
reverberação em escala mundial,
em particular, nessas duas últimas
décadas, em que o comércio global
reconfigurou a percepção territorial,
em que as fronteiras dos estados-nações tornaram-se anacrônicas
à lógica de produção, distribuição,
circulação e reprodução do capital
global. George Soros comenta:
O sistema foi tão bem
sucedido que as pessoas passaram a acreditar naquilo
que o então presidente Reagan chamava da “mágica dos
livres-mercados” e que eu
chamo de fundamentalismo
de livre mercado. Os fundamentalistas de livre mercado
acreditam que os mercados
tendem a um equilíbrio natural e que os interesses de uma
sociedade serão alcançados se
cada indivíduo puder buscar
livremente seus próprios interesses. Essa é uma concepção
obviamente errônea porque
foi a intervenção nos mercados, não a ação livre dos
mercados, que evitou que os
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sistemas financeiros entrassem em colapso. Não obstante o fundamentalismo de
livre mercado emergiu como
a ideologia econômica dominante na década de 1980,
quando os mercados financeiros começaram a ser globalizados, e os Estados Unidos passaram a ter um déficit
em conta-corrente” (http://
www.contraversus.net/uploads/6/7/3/6/6736569/oc_a_
crise_2007-2012.pdf)
A crise econômica de 2008
nos Estados Unidos levantou as
questões teóricas sobre a crise, a
partir da insuficiência analítica dos
modelos matemáticos financeiros
e uma reflexão histórica do predomínio hegemônico econômico
e financeiro americano no século
XIX. Para Luiz Gonzaga Belluzzo,
em seu livro O poder americano,
diz que:
Os Estados Unidos
construíram sua trajetória
de expansão econômica no
século 19 sobre quatro vertentes: a inserção ‘virtuosa’
na divisão internacional do
trabalho alinhavada pela
hegemonia britânica, a finanças doméstica ‘desregulada’,

o protecionismo comercial
e os privilégios concedidos
por seu Estado nacional aos
promotores de negócios. Na
verdade, o peculiar caráter
‘liberal’ (no sentido europeu)
do Estado americano, desde
a sua constituição, está relacionado com seu papel decisivo na garantia das normas
da concorrência darwinista.
(BELLUZZO, 2011,p4.)
Os ritmos dessa concorrência darwinista impregnou-se na
financeirização da vida, em que os
serviços financeiros assumiram a
predominância frente as questões
econômica, cultural e política dos
EUA em escala mundial, pois o
setor financeiro já corresponde por
vinte porcento do PIB americano8.
Esse mudança de diretriz impregnada pela financeirização criou uma
rede de significações, que para o
professor holandês de Estudos Globais e Sociologia Jan Nederveen Pieterse, em seu livro O fim do império
Americano? defende que existem
seis elementos para entendermos a
crise americana numa retrospectiva
histórica, que são “…Em primeiro
lugar, é uma tendência comum das
economias maduras; as economias
se constroem primeiro na agricultura e depois pelo comércio, a

indústria e os instrumentos financeiros.” (PIETERSE, 2009, P. 93)
Como um movimento de acumulação primitiva de capital, em que
ocorre uma transferência de mais-valia ou lucro de um segmento para
outro na cadeia produtiva, como
mecanismo para ampliar a taxa de
lucro, migrando numa crescente da
agricultura, comércio, indústria e
finalmente capital financeiro.
Em decorrência desse movimento interno de acumulação primitiva de capital e de transferência
de capital, para setores de rentabilidade maior. Esse movimento
implica numa tendência mundial,
pois “nesta época de globalização
acelerada, a financeirização é uma
tendência global. (PIETERSE, 2009,
p. 93)” Esse movimento interno e
externo dos países capitalistas,
numa escala de concorrência global,
induz que “a financeirização é a fase
final dos ciclos hegemônicos, o ‘jogo
final dos campeões’. (PIETERSE,
2009, p. 94)” Esse ciclo hegemônico
enredaria numa busca de liderança
mundial. Por isso, “os EUA têm tido
um papel de liderança na financeirização da economia mundial.
Na esteira da globalização do
fim do século vinte, Wall street, o
tesouro americano e o FMI trabalham em prol dos interesses financeiros americanos. (PIETERSE,
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2009, p. 94).” Para que essa movimentação sistêmica do capitalismo
ocorra de forma regular e constituinte da programação econômica,
política e cultural é necessário
uma cadeia de tecnologias capazes
de desenvolver uma nova cultura
financeira 9 , pois “a financeirização
foi promovida por inovações em
engenharia financeira, que se tornaram possíveis pela combinação
da tecnologia da informação com
a desregulamentação. (PIETERSE,
2009, P. 95) A junção dessa variável só é possível num modelo social
dominante, portanto, “o neoliberalismo como forma dominante do
capitalismo desde 1980 caracteriza-se pela volta da hegemonia do
setor financeiro. (PIETERSE, 2009,
P. 95)”
Essa hegemonia do setor
financeiro transformou-se numa
crise da sociedade, da economia
e do modelo teórico neoliberal,
que está impregnado em diversas
mediações, desde a teoria da ciência econômica clássica e neoclássica.
Na contramão dessas ciências neoliberais retornamos à critica marxista para pensar a crise econômica
e financeira. Em sua análise, Marx
no livro III do Capital volume IV
postula que:
“descobrir e descrever

as formas concretas oriundas
do processo de movimento
do capital, considerando-se
esse processo como um todo.
Em seu movimento real, os
capitais se enfrentam nessas
formas concretas; em relação
a elas, as figuras do capital no
processo imediato de produção e no processo de circulação não passam de fases ou
estados particulares. Assim,as
configurações do capital
desenvolvidas nestes livros
abeiram-se gradualmente da
forma em que aparecem na
superfície da sociedade, na
interação dos diversos capitais, na concorrência e ainda
na consciência normal dos
próprios agentes da produção” (MARX, 1985, p.41)
Esse ponto estratégico de
conceber o capitalismo como um
todo, permeado de disputas e concorrências entre os próprios capitais, cria as condições teóricas para
analisar a relação entre crescimento
econômico e crise do capitalismo.
As crises econômicas são
decisivas para saltos de acumulação de capital, reordenam a concentração do capital. Depois da crise

de 2008, a mídia anuncia fusões,
falências e aquisições de empresas
globais. Nesses momentos de instabilidades e crises econômicas e
financeiras, as composições orgânicas do capital criam vida política
para poder sobreviver, suas diretrizes políticas vão desde controle do
capital financeiro, aumento do papel
do estado como credor de capital,
estatização de empresas falidas,
aumento de crédito para consumo
e saque da poupança dos trabalhadores e apropriação privada dos tributos públicos. Frente as matrizes
ideológicas capitalistas surge resistência política de movimentos políticos organizados à perda de direitos trabalhistas (seguridade social,
Fundo de pensão, FGTS, férias e
flexibilização das leis trabalhistas).
A decorrência dessas matrizes políticas está em criar condições
econômicas e financeiras para retornar as altas taxas de lucros, com a
produção, circulação e reprodução
do capital, perpetuando o capitalismo. Entretanto, não compreender
o paradoxo de que essas medidas
não irão frear a tendência da queda
da taxa de lucro, a concentração de
capitais e a monopolização da economia mundial. Nesse momento
de crise os aspectos ideológicos
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do capitalismo são intensivamente
aflorados, pois as matrizes clássicas
e neoclássicas são apontadas como
soluções reformistas para crise, pois
A ideologia, contudo,
como aliás todas as demais
formas de controle, assume
sua maior importância em
épocas de crise. O conhecimento mesmo superficial da
história econômica ensina-nos que o capitalismo vive
afligido por crises econômicas
e isso intensifica o conflito de
classes em numerosas esferas
da sociedade, seja sobre a distribuição entre lucros e salários, desemprego e serviços
sociais, seja sobre os direitos
políticos e legais dos sindicatos. A esta altura, os trabalhadores, como classe, enfrentam
a opção objetiva de derrubar
o capitalismo ou experimentar as durezas e derrotas de
suas crises. Por um lado,
podem recusar-se a aceitar a
manutenção de um sistema
de produção e propriedade
privada sincronizado com o
critério da rentabilidade que,
inevitavelmente, desemboca
em crises; por outro, podem

aceitar o ônus do desemprego
e a luta distributiva mais
intensa, gerada pela crise, e
se reconciliar com mais um
ciclo de produção capitalista.
(FINE, 1979, p. 143)
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Poesia sem voz, vez ou nós
Luciana sabbatine neves
Varra para debaixo do tapete
Esqueça, apague,
Finja você também que
Não leu, não sabe,
Esquece, enlouquece
VOCÊ que sofreu!
Toma a sua tarja
O seu remédio controlado.
Você finja que não leu, não sabe,

Poeira
Varrida para debaixo do tapete,
Ele venceu, você calada, dominada, espalhada,
Em corpo detida, alma fragmentada, punida.
Ele venceu, você poeira insiste em voltar,
Voar, pousar, retornar,
incomodar, perturbar, cobrir
A alma lustrosa que lhe varreu
e quem sabe
Até a cair no olho de quem leu.

Crime circunstanciado,
Relato invalidado, viciado:
Bebeu, decote, Geni dos drogados!
Você e ele, ele venceu,
Tudo selado, mecanizado pelo sistema criminal,
Não vale a pena, omissão GERAL
subnotificação (quase) total,
Era você contra ele e ele a SUBMETEU,
Sala fechada, saia rasgada, apavorada,
ele
Corrompeu, fragmentou e a varreu
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Máscara realizada :
Nome da máscara: Vida para todo o planeta!
Feita à mão
Explicação de minha máscara
Os povos originários sustentam a floresta
em pé. Eles, os indígenas, são a própria
extensão do que entendem como sendo a
terra-floresta. Não uma fonte de recursos,
mas antes um ser que tem alma e respira.
Utilizei folhas de louro in natura. Nelas,
estão bordados os nomes de etnias indígenas que habitam florestas dessas terras que
se denominou Brasil. Tomei emprestado
da folha de louro o seu simbolismo vindo
da Grécia, berço da civilização ocidental.
Nessas folhas, bordei os nomes dos povos
que sustentam a floresta de pé e, ao fazê-lo,
produzem a vida para todo o planeta.
Néle Azevedo
A máscara foi usada por Sônia Guajajara.
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A PALAVRA AMOR ANDA VAZIA. ...

MANOEL DE BARROS
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Negro arrogante
Eu, negro arrogante,
Estou aqui para lhe
dizer
Eu te ouvi desde a
primeira vez
Negro arrogante,
Você não deve estar
aqui!
Negro arrogante,
Você não é digno!
Negro arrogante,
Você não merece o
que tem!
Negro arrogante,
Você não sabe o que
faz!
Negro arrogante,
Você me entende?
Sabe o que é nojo?
Sabe o que é pena?

Sabe o que é ódio?

Arrogância
Eu, negro arrogante, É tomar para si poEstou aqui para lhe
der que não se tem
dizer
Arrogância
Eu senti desde sem- É lograr para si pripre
vilégio que não se faz
jus
Por que chorar?
Arrogância é tudo o
Por que se submeter? que você é,
Por que tentar?
Branco pedante!
Por que (não) aceitar?
Veyzon Campos
Devo cair?
Muniz
Devo morrer?
Doutorando e Mestre
em Direito
Eu, preto orgulhoso, E-mail: veyzon.muEstou aqui para lhe
niz@gmail.com
dizer:
Minha pele é preta,
E seu interior é funesto
Minha pele é preta,
E sua mente é obtusa
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ROMANCE DE LA PENA NEGRA
A José Navarro Pardo
Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo su carne,
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.
—Soledad, ¿por quién preguntas
sin compaña ya estas horas?
—Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?
—Vengo a buscar lo que
busco,
mi alegría y mi persona.
—Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
—No me recuerdes el mar,
que la pena negra brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
—¡Soledad, qué pena tienes!

¡Qué pena tan lastimosa!
Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca.
—¡Qué pena tan grande!
Corro
mi casa como una loca,
mis dos trenzas por el suelo,
de la cocina a la alcoba.
¡Qué pena! Me estoy poniendo
de azabache carne y ropa.
¡Ay, mis camisas de hilo!
¡Ay, mis muslos de amapola!
—Soledad, lava tu cuerpo
con agua de las alondras,
y deja tu corazón
en paz, Soledad Montoya.
*
Por abajo canta el río:
volante de cielo y hojas.
Con flores de calabaza
la nueva luz se corona.
¡Oh pena de los gitanos!
Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!
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MACBETH: A INCAPACIDADE DA VIOLÊNCIA FÍSICA LEGITIMAR A AUTORIDADE JURÍDICO-POLÍTICA
Mara Regina de Oliveira
Faculdade de Direito da PUC-SP
Faculdade de Direito da USP

Resumo: Este artigo intenta
fazer um estudo do tema da legitimidade jurídica a partir de um
diálogo interdisciplinar entre a
Filosofia do Direito e a peça shakespeariana Macbeth. Partimos de um
estudo da relação existente entre a
obediência jurídica e o poder do
discurso persuasivo, que se vale de
um exercício de violência simbólica.
Veremos como o fato de Macbeth
abusar da violência física e ter culpa
moral pelo assassinato de Duncan
impedem que ele institucionalize a
sua condição de governante.

Abstract: This article aims to
make a study of the theme of legal
legitimacy from an interdisciplinary
dialogue between the Philosophy
of Law and the Shakespearean play
Macbeth. We start from a study of
the relationship between legal obedience and the power of persuasive discourse, which is used as an
exercise of symbolic violence. We
will study how Macbeth’s abuse of
physical violence and moral guilt
for Duncan’s murder prevent him
from institutionalizing his status as
ruler.
Key words: violence, power,
Palavras-chave: violência, authority, Shakespeare, legitimacy.
poder, autoridade, Shakespeare,
legitimidade.
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INTRODUÇÃO
Ele está aqui, por dupla confiança ao meu cuidado:
Primeiro, sou seu súdito e
parente –
Ambos são contra o ato. E,
hospedeiro,
Devia interditar o assassino,
E não tomar eu mesmo do
punhal.
(Macbeth, Ato II, cena 7)
O tema da legitimidade jurídico-política é um dos
mais relevantes dentro da seara da
Filosofia do Direito, por justificar o
problema da obediência legal. Este
estudo investiga, em uma perspectiva interdisciplinar, como o tema
da legitimidade do poder jurídico,
da violência e o aspecto político do
homem perpassam pela obra de
Shakespeare, evoluindo em complexidade, com o passar dos anos
e com o seu amadurecimento político. Existe, nas narrativas shakespearianas, a percepção de que o abuso

nesta relação, por parte dos governantes, pode provocar uma ruptura
subversiva dos subordinados.
Nas peças inspiradas na história romana, nas peças históricas e em várias tragédias, há um
aprofundamento do estudo crítico
do tema do poder, descolado da
visão medieval, em virtude delas
não se vincularem, diretamente, a
realidade inglesa da época, ainda
calcada na ideia de direito divino.
Macbeth espelha, de um ponto
afetivo e racional, com excepcional detalhamento didático, todas
as etapas pragmáticas que geram a
crise legitimidade político-jurídica,
provocada pelo abuso humano,
que faz da violência um ilimitada
um suporte frágil para a relação de
poder, com a posterior ruptura da
relação autoridade/sujeito. Não há
a defesa de uma ideologia específica, mas a indicação de elementos
pragmáticos básicos do poder, que
afetam todas as diferentes vertentes
políticas, sem exceção.
A legitimidade, pela ótica
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shakespeariana, não estaria apenas
fundada em elementos religiosos,
nem na regularidade do procedimento de instituição do poder, mas,
também, em sua fruição interativa.
Nosso estudo objetiva tornar evidente que, na tragédia Macbeth,
uma nova visão interativa do poder
está presente e uma ideia de legitimidade é sustentada pelo equilíbrio da ação entre governantes e
governados, e não apenas pela visão
teológica unilateral dominante nos
cenários oficiais da época.
Nossa metodologia de análise
será baseada no diálogo interdisciplinar que relacionará teorias jurídico-críticas à análise da tragédia
Macbeth. O estudo interdisciplinar, que relaciona direito e arte, está
presente na seara do enfoque teórico zetético jurídico, como forma
profícua da expansão da pesquisa
jurídica. Ele não se reduz a uma
mera justaposição de discursos, pois
indica a formação de um novo diálogo crítico que mescla elementos da
linguagem teórica e da linguagem

artística. Ao contrário dos estudos
teóricos dogmáticos e práticos, esta
forma de reflexão não se ocupa das
questões ligadas a decidibilidade de
conflitos. Em caráter distinto, está
vinculado com a ampliação crítica
dos conhecimentos em torno do
fenômeno jurídico, focando questões sociais, políticas, filosóficas e
estéticas. No entanto, estes enfoques
acabam se relacionando, na medida
em que não é possível desenvolver
uma hermenêutica dogmática prática, sem que haja uma visão do
conhecimento de toda a complexidade que cerca o fenômeno jurídico.
Daí a necessidade de valorizarmos
um estudo interdisciplinar e crítico
no seu campo temático.
Em nossa análise detalhada
de Macbeth, associada a uma teoria pragmática do poder, evidenciaremos como a violência física
exacerbada não pode sustentar a
legitimidade da obediência jurídico-política. A obediência depende
do controle da seletividade da ação
do sujeito, que indica a relação de
poder e se vale do exercício da violência simbólica e não da violência
física ilimitada. O atormentado rei
Macbeth não consegue institucionalizar a sua condição de governante
- autoridade meta-complementar,
já que, após assassinar o rei Duncan, torna-se incapaz de exercer a

violência simbólica, que deveria
dissimular suas intenções sangrentas. Acaba por expô-las de forma
abusiva, gerando uma mortal crise
de legitimidade jurídico-política.
Antes de entrar na análise da obra,
iremos abordar alguns aspectos
centrais da visão pragmática da
legitimidade jurídico-política. Este
artigo amplia as análises interdisciplinares feitas em quatro peças no
livro de nossa autoria Shakespeare e
o Direito. (OLIVEIRA, 2015, 151p.).
1.ABUSO DE PODER E DESAFIO
À AUTORIDADE DA LEI
Em um breve esclarecimento
teórico, do ponto de vista pragmático, observamos que as normas
jurídicas são discursos que instituem relações autoridade/sujeito,
localizadas no campo da interação
comunicativa. depende de uma
institucionalização a nível social
da própria relação de autoridade,
que deve neutralizar o dissenso e as
possíveis reações sociais contrárias.
É neste ponto que podemos identificar, com clareza, a relação existente
entre direito, poder e comunicação, na medida em que a relação de
autoridade não preexiste à própria
interação, pois ela se constitui propriamente durante o processo interativo. Ela não existe a partir de uma
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pretensão do editor normativo de
impor uma relação complementar
de superioridade, mas na medida
em que o sujeito também estiver
disposto a se colocar nesta condição
subalterna. O poder não está unicamente nas mãos da autoridade, não
é uma coisa que ele tem, portanto.
Ele atravessa e ao mesmo constitui
a própria relação autoridade/sujeito.
(FERRAZ JR., 1978, p. 109).
Neste sentido, vemos que
tanto o relato como o cometimento
das mensagens normativas implicam em relações de poder, entendidas como controle de seletividade
do editor normativo em relação aos
endereçados sociais. A complementaridade do editor normativo
é garantida pela institucionalização do controle da seletividade das
reações dos endereçados sociais
que identificam as normas estatais
como sendo juridicamente válidas
em detrimento das demais. Por isso,
é extremamente importante que ele
leve em conta as reações dos chamados endereçados sociais, que podem
confirmar, rejeitar ou desconfirmar a mensagem normativa. Tanto
a confirmação (licitude) como a
rejeição (ilicitude) reconhecem o
cometimento meta-complementar
da norma jurídica. (FERRAZ JR.,
1978, p.109).
No entanto, a constante

possibilidade de haver reações
desconfirmadoras torna inevitável
o confronto entre direito e poder,
visto que ela constitui uma situação-limite em que os endereçados
sociais deixam de reconhecer a relação complementar estabelecida no
cometimento das normas jurídicas,
não mais assumindo a condição de
sujeitos da relação. Nesta situação,
os endereçados sociais eliminam o
controle de seletividade que o editor
normativo tenta realizar. Este tem
uma expectativa predeterminada
de que a relação de autoridade,
que ele estabelece, seja vista como
uma estrutura de motivação da
seletividade do endereçado que, de
fato, passa a possuir duas alternativas apenas: confirmar ou rejeitar
a mensagem. No entanto, aquele
que desconfirma a norma desilude
totalmente esta expectativa, pois age
como se a autoridade, e os atos de
coação que ela determina, não existissem, como estratégia de desafio
ao aspecto cometimento de suas
normas. O conteúdo das normas
jurídicas e a relação complementar que elas estabelecem deixam
de influenciar as opções e deixam
de ser uma estrutura de motivação
para a seletividade dos endereçados,
que não mais veem a possibilidade
de aplicar sanções como uma alternativa a evitar.(OLIVEIRA, 2006,

p. 104).
Aquele que desconfirma
uma mensagem normativa não
mais se sente obrigado a se submeter à autoridade porque não a
reconhece como tal, na medida em
que ele próprio não mais se assume
como sujeito da relação. Neste sentido, ela faz com que o editor perca,
pelo menos momentaneamente, o
seu controle sobre os endereçados.
Se for bem sucedida, ela pode criar
uma nova relação de poder, paralela à primeira, em que o sujeito
receptor das mensagens normativas estatais, passa a ser autoridade
emissora de novas mensagens normativas. Assim, ela deve ser neutralizada pela autoridade que, a todo
custo, tentará se imunizar contra
ela, ao desconfirmar a reação desconfirmadora, transformando-a em
uma simples rejeição, que pode ser
enquadrada como comportamento
ilícito, que pode ser por ela controlado. (OLIVEIRA, 2006, p. 120 a
122).
As reações desconfirmadoras
surgem no momento em que a legitimidade da relação de poder está
enfraquecida. A legitimidade está
ligada, justamente, à imposição de
certas significações e ao desconhecimento, por parte dos endereçados
sociais, das relações de força entre
grupos que compõem a sociedade,
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que constituem a chamada violência simbólica. O poder será considerado legítimo enquanto o seu
exercício de violência simbólica for
dissimulado e desconhecido pelos
endereçados sociais, de modo que
ele possa influenciar comportamentos através de sua liderança,
reputação e autoridade, que devem
se combinar de forma congruente.
Uma vez que o arbítrio social, em
torno das relações de força, torna-se
evidente, a legitimidade fica comprometida. Nas palavras do autor
“esta seleção básica é arbitrária,
porque a sua função e estrutura não
podem ser deduzidas de nenhum
princípio universal, mas dependem
da complexidade social e não da
natureza das coisas ou da natureza
humana”. (FERRAZ Jr., 2002, p. 56).
A influência por autoridade
é necessária para a constituição do
esquematismo jurídico/antijurídico,
se impõe de modo contrafático e se
generaliza apesar da passagem do
tempo. Embora haja desilusão da
expectativa, o sujeito ainda a mantém, possibilitando a jurisfação do
poder. Ela sempre dissimula as relações de força, que estão em sua base,
agregando sua própria força simbólica às mesmas relações, através de
normas que passam a regular o uso
da força. Neste sentido, vimos que
a autoridade meta-complementar

só reconhece a confirmação e a
rejeição de suas mensagens. Já a
influência por reputação atua mais
diretamente no relato das normas,
pois neutraliza os conteúdos normativos e possibilita sua assimilação
acrítica pelos sujeitos, em termos de
valores ideológicos. Por fim, a influência através da liderança neutraliza
as diferenças entre a autoridade e
os sujeitos, manipulando a escassez
de consenso e institucionalizando a
relação meta-complementar normativa. Aqui ganham relevo todos os
procedimentos institucionais legislativos, executivos e judiciais, bem
como mecanismos midiáticos de
propaganda. Na prática, estas três
generalizações devem se combinar
a fim de se fortalecerem, mutuamente, mas, em situações disfuncionais, elas perdem o seu caráter
dissimulador.
A legitimidade do poder
pode ser enfraquecida em situações comunicativas normativas
defeituosas onde ocorrem abusos
na comunicação por parte do editor normativo, em que ele elimina
a própria possibilidade de seleção
do sujeito, ou seja, nas situações em
que ele coage pelo sujeito, de certa
forma o eliminando enquanto tal.
Neste caso, a percepção da injustiça
e a possível revogação da autoridade
podem ocorrer. Abre-se espaço para

o emergir de reações desconfirmadoras. Um exemplo de comunicação abusiva ocorre quando a própria
autoridade usa a violência de forma
desconfirmadora e generalizada, e
não como uma alternativa a evitar,
ou seja, como parte integrante do
controle da seletividade dos agentes
sociais. É o que veremos a seguir na
análise da peça Macbeth.
2. O USO ABUSIVO DA VIOLÊNCIA EM MACBETH E A DESTRUIÇÃO DA LEGITIMIDADE
PRAGMÁTICA
Para desenvolver o nosso
estudo, nos pautamos pela análise
detalhada do texto da peça e também pela leitura fílmica feita por
Orson Welles em 1948, que dirige
e atua no papel do protagonista,
com excepcional brilhantismo
para expor a complexidade moral
de Macbeth, calcada na ambivalência trágica entre ambição pelo
poder de se tornar rei e a consciência da prática do mal moral e dos
crimes assumidos em nome deste
desejo. Nesta grande tragédia mística, entre 1605 e 1607, temos uma
complexa composição de elementos
interativos que possibilitam a leitura
pragmática-jurídica do poder, bem
como uma rica discussão sobre
o mal interior que impulsiona as
136

práticas criminosas externas. Nas
palavras de Bárbara Heliodora,
acompanhamos a terrível trajetória
de um home cheio de qualidades,
bom súdito e melhor general, que a
certa altura é dominado pela ambição. (HELIODORA, 1978, p.669).
A peça se inicia no meio da
charneca escura, como uma espécie de prólogo do ambiente maligno
que será dominante no cenário da
tragédia. Três bruxas irmãs anunciam a chegada de Macbeth, um
bravo general do exército do Rei da
Escócia governada, com legitimidade pragmática fortalecida, pelo
rei Duncan. A escuridão indica,
em termos simbólicos, a presença
sombria do mal que se comunica
com Macbeth e com seu também
valoroso colega de exército Banquo.
As falas lacônicas e extremamente
vagas das bruxas apresentam-se
como um tipo de profecia do futuro.
(SHAKESPEARE, 2006, p.719).
Primeira Bruxa
Salve Macbeth; oh salve,
Barão de Glamis!
Segunda Bruxa
Salve Macbeth, oh salve
Barão de Cawdor!
Terceira Bruxa
Salve Macbeth; que um dia há
de ser rei!

Banquo fica surpreso com
a aparente fortuna de Macbeth,
indaga sobre o seu futuro e recebe
outras três previsões lacônicas e
abertas a ele dirigidas.

pelo poder de ser rei em Macbeth.
De fato, é esta ambição que influencia a interpretação tão literal e, de
certo modo, simplista das profecias. Ele foi promovido a Barão de
Cawdor sem que precisasse agir. E
Primeira Bruxa
para ser rei, deverá agir? A escrita
Menor, porem maior, do que da carta dirigida a Lady Macbeth,
Macbeth!
aparentemente apenas informativa,
Segunda Bruxa
será o ponto de partida de suas
Menos feliz, no entanto, mais ações pragmáticas que evidenciarão
feliz!
o quanto a seletividade das ações de
Terceira Bruxa
nosso protagonista será controlada
Não será rei, mas pai de reis! pela fala das bruxas. Diz a carta:
Salve, então, Macbeth e
Banquo!
Encontraram-me no
dia do triunfo e soube, pelas
Macbeth demonstra ter sido
mais seguras fontes, que tem
bem afetado pelas falas, mas, incialconhecimento acima dos
mente, as vê com descrédito pois
mortais. Quando queimava
não cogita a possibilidade de obter
de desejo de interrogá-las
esta promoção já que o barão de
mais um pouco, transformaCawdor vive com prosperidade. No
ram-se em ar, no qual desentanto, de forma inesperada, como
vaneceram. Enquanto fiquei
a chagada do nobre Rosse, recebe a
transido de espanto, chegainformação de que o Barão de Cawram missivas do rei que me
dor cometeu um crime de traição
saudaram como Barão de
e foi condenado a morte. Rosse
Cawdor, por cujo título essas
anuncia que o título deve pertencer
estranhas irmãs me haviam
a Macbeth, anteriormente nomeado
chamado, referindo-se a um
Barão de Glamis. (SHAKESPEARE,
tempo ainda por vir com
2006, p.718).
“Salve quem vai ser rei!” Tudo
É neste exato momento que as
isso julguei por bem comunilacônicas e vagas palavras das brucar a ti, minha adorada parxas capturam a mente e despertam,
ceira de grandeza, para que
de forma impactante, a ambição
não percas os dividendos de
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regozijo, ficando na ignorância da grandeza que lhe é prometida. Guarda-o no coração
e que tudo vá bem. (SHAKESPEARE, 2006, p.717-718)
Lady Macbeth, também envolta pela forte ambição do
poder, tem suas ações ainda mais
controladas pela carta do marido,
pois decide ir além da espera passiva da realização da profecia, já que
sua realização dependeria da morte
natural de Duncan. Decide tomar
o que chama de atalho, assumindo,
para nós espectadores, um plano de
persuadir o marido, em um claro
exercício de poder linguístico, a
tirar a vida do rei. Eles formam
um casal muito amoroso e ardente
do ponto de vista sexual. Embora
compartilhem a ambição, Macbeth
é visto como bondoso demais por
ela (SHAKESPEARE, 2006, p.718).
Lady Macbeth
Já é Glamis e Cawdor, e serás
O resto, mas temo-te a natureza:
Sobra-lhe o leite da bondade
humana
Para tomar o atalho. Sonhas alto,
Não lhe falta ambição, porem
privada.
Do mal que há nela, tens os mais
altos sonhos
Tem de ser puros, teme o ser falso,

Mas não o falso lucro. Tu precisas
Quem diga: ‘Glamis, faz se é o que
queres;
Se não fazes mais por medo
Do que por desejar não ser feito.”
Vem para que eu jorre brio em seus
ouvidos
E destrua com a bravura desta
língua
O que te afasta do anel de ouro
Com que o destino e a forma
metafísica
Te querem coroar.
Sabendo que Macbeth está
chegando e que o rei também passará uma noite no castelo, ela busca
persuadir a si própria a se unir a
energias do mal, na mórbida fala.
Ela busca encontrar uma espécie
de mal absoluto dentro de si para
realizar a suas ambições de poder.
(SHAKESPEARE, 2006,719).
Lady Macbeth
É rouco o próprio corvo
Que anuncia a fatídica chegada
Do rei a minha casa. Vinde espíritos
Das ideias mortais; tirai-me o sexo:
Inundai-me, dos pés até a coroa,
De vil crueldade. Dai-me o sangue
grosso
Que impede e corta o remorso;
Não me visitem culpas naturais
Para abalar meu sórdido propósito,
Ou me fazer pensar nas

consequências;
Tornai, neste meu seio de mulher,
Meu leite em fel, espíritos mortíferos
Vossa substância cega, onde entrar,
Espreita e serve o mal.
Macbeth chega e chama
sua esposa de meu amor. Ela ressalta a felicidade da carta enviada
e, também, em grande contraponto
emotivo, o seu plano mortal de tirar
a vida do rei, naquela mesma noite.
Usando recursos discursivos ligados
a um exercício de violência simbólica, ela dissimula, perante outros,
o plano mortal de desconfirmação de sua autoridade, simulando
uma falsa confirmação leal de sua
autoridade. Lady Macbeth destaca
a necessidade de o marido desenvolver a mesma dissimulação discursiva ((SHAKESPEARE, 2006, p.
719).
Lady Macbeth
Mas jamais verá o sol amanhã.
Teu rosto, Thane, é um livro onde
os homens
Podem ler suspeições; para
enganá-los
Use aspecto enganoso, e boas-vindas
Brilhem-te nos olhos, mãos e língua.
Se a inocente flor que nutre a víbora.

complexo. Hesita em praticar o ato
mortal, ressaltando que a legitimidade meta-complementar do rei
era calcada na sua bondade generosa, que caracterizava autoridade,
liderança e reputação. Sua esposa
insiste em assumir a confirmação
moral da necessidade do assassinato
e da crueldade total. O marido argumenta, confirmando a sua condição
de súdito e hospedeiro, que deveria
proteger seu governante. Ressalta
que acabou de ser honrado com a
promoção e pensa na possibilidade
de o plano falhar. Observamos sua
dificuldade em assumir a ação desconfirmadora tão bem construída
na perspectiva da esposa, que chega
a comparar o suposto enfraquecimento de sua ambição e de sua
coragem com a sua masculinidade.
(SHAKESPEARE, 2006, p. 722 a
p.724).

Macbeth
Ele está aqui por dupla confiança e
sob o meu cuidado
Primeiro, sou seu súdito e parente
Duas razões contra o ato. Como
hospedeiro,
Devia interditar o assassino.
E não tomar eu mesmo do punhal.
Duncan, além do mais, tem
ostentado
Macbeth é ambicioso, mas Seu poder com humildade e vivido
seu senso moral é ambivalente e Tão puro no alto posto, que seus
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dotes
Soarão, qual trombeta angelical,
Contra o pecado que o destruirá.
Macbeth
Não vou levar avante este negócio.
Ele acabou de me honrar: e eu o
conquistei
O ouro do respeito desta gente;
Devo agora ostentá-lo em seu
brilho.
E não descartá-lo assim.
Lady Macbeth
Estava bêbada a ambição que vestias? E Dormiu?
E acorda para olhar pálida e verde
Pro que, livre, pensará? Doravante
Julgo assim o teu amor. Tens tanto
medo
De seres, com teus atos e coragem,
igual aos teus desejos?
Tu tremes. Eu já amamentei,
E sei o quanto é doce o sugar do
neném;
Mas poderia, enquanto me sorria,
Roubar-lhe o seio da gengiva mole
E arrebentar-lhe o cérebro, se
houvesse
Jurado que o faria.

e adere a conspiração mortal. A
ambição despertada pela profecia
das bruxas dá a esposa uma certeza
absoluta de sucesso ingênuo, que
não leva em conta as incertezas da
linguagem. Apesar do ato ter um
sentido pragmático de desobediência subversiva desconfirmadora
da autoridade de real de Duncan,
a autoria deve ser dissimulada e
reconstruída para incriminar terceiros. Lady Macbeth planeja uma
ressignificação discursiva da cena
de morte para que adquira um sentido de rejeição criminosa praticada
pelos próprios camareiros do rei. De
forma inteligente, mais uma vez,
Shakespeare observa a diferença
que pode haver entre o fato em si
ocorrido e aquilo que juridicamente
é reconstruído em termos oficiais.
Também indica a distinção entre
a desobediência criminosa (rejeição pragmática) e desobediência
subversiva (desconfirmação pragmática). (SHAKESPEARE, 2006, p.
723 e 724).

retesada
Nos falharemos. Quando o rei
dormir
Ao que dura a viagem neste dia
Há de chamá-lo s eus dois
camareiros
Hei de embalar com tanta e tal
bebida
Que a guardiã do cérebro a
memória,
Fará com seus vapores, da razão
Mero alambique charfundando em
sono,
Tão encharcados que pareçam
mortos
O que não podemos perpetrar
Com um Duncan desguardado? Ou
imputar
A tais esponjas, que arcarão com a
culpa
Do nosso crime?
Macbeth
Estou pronto, e cada nervo,
Será um tenso agente desse horror.
Vamos; mostrando o ar sereno e
são,
O rosto esconde o falso coração

Lady Macbeth
O discurso persuasivo de Que monstro, então levou-te a sugeLady Macbeth, que manipula a afir- rir-me tal empresa?
mação de seu amor e de sua sexuali- Quando ousaste é que foste homem
dade masculina, consegue controlar Macbeth
a seletividade das ações do marido. E se falharmos?
Mesmo antevendo alguma possi- Lady Macbeth
blidade de falha, ele é persuadido Falharmos? Com a coragem
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Quando Macbeth retorna
dos aposentos do rei, traz em suas
mãos dois punhais ensanguentados,
afirmando que é uma triste visão.
Sua reação é a de assumir, do ponto
de vista moral e jurídico, a rejeição
criminosa se seus atos, ele não consegue, nos termos apresentados por

sua esposa, considerar seu ato uma
desobediência subversiva desconfirmadora. Sua ambição de ser rei
passa a conviver com a aceitação
do sentido criminoso de seus atos,
do ponto de vista moral e jurídico.
Esta cena parece antecipar todo o
tormento moral que o acompanhará
posteriormente. Uma voz misteriosa que parece ser de sua consciência alerta que ele não mais dormirá. Lady Macbeth, ainda tomada
pela assertividade da certeza do
sucesso da conspiração, destaca
que ele precisa se livrar das provas
dos punhais e das mãos sangrentas,
mas seu marido diz não conseguir
olhar para o que fez. A esposa não
parece demostrar sinal algum de
culpa e toma a iniciativa de devolver
os punhais e reconstruir a cena do
crime, apontando os guardas como
sendo os autores do ato violento.
(SHAKESPEARE, 2006, p. 730).

Eu temo quando penso no que foz;
Não posso mais olhá-lo.
Lady Macbeth
Que fraqueza!
Dá-me os punhais. Os que dormem
e os mortos
São só quadros. Só que é criança
Vê o que temer em diabo pintado.
Se ele sangrar, pintarei os dois
guardas
Pra mostrar a sua culpa

Macduff e Lenox batem
à porta, logo cedo pela manhã,
informando que o rei pediu para
ser acordado cedo. Macbeth e sua
esposa vestem trajes de dormir para
dissimular a longa noite em que
permaneceram acordados. Macduff acha o corpo do rei, dá, aos
berros, um alerta público dramático
de traição. Macbeth mata os guardas, já afirmando que o tormentoso
exercício da violência física vai ser
reproduzido sem limites. Parece
Lady Macbeth
ter sido bem persuadido por sua
Assim doentes? Pega um pouco esposa, além do que ela mesma
d´água
esperava. Justifica seu ato através
E lava as provas destas mãos de um exercício de violência simsangrentas.
bólica, reafirmado que, por amor ao
Por que trouxeste de lá os punhais? rei, não conseguiu se conter, ao ver
Precisam ficar lá. Volta e besunta
os guardas sujos de sangue e com os
Com o sangue dos dois que punhais sujos, ainda em suas camas.
dormem.
(SHAKESPEARE, 2006, p.736).
Macbeth
Os filhos do rei, Malcolm e
Nunca mais.
Donalbain, herdeiros diretos do rei,
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fogem para a Inglaterra e Irlanda,
temendo por sua vida. Macduff
suspeita, de forma equivocada, de
que os guardas forma pagos por
eles, por ambição. Decidem que o
soberano deve ser Macbeth, que, já
na condição de rei, endossa, como
exercício da violência simbólica,
a conveniente tese do parricídio.
(SHAKESPEARE, 2006, p.742).
Na posição de rei, ele transparece ainda mais o seu tormento
moral diante do ato praticado
contra Duncan, ao mesmo tempo
em que sua ambição pelo poder
aumenta. Seu lado irracional homo
demens, no sentido pensado por
Edgar Morin, transparece. Ainda
que exiba uma consciência embriagada pela culpa, de forma ambivalente, parece assumir a violência
física como estratégia de poder
total. Tenta dissimular a autoria,
mas comete novos atos de rejeição
criminosa violenta dissimulada.
Macbeth teme a nobre natureza da
Banquo, receia ser morto por ele
ao recordar da profecia de que seus
filhos seriam reis e decide encomendar a sua morte e do seu filho
Fleance, que consegue escapar da
morte. Ele assume, finalmente, o
polo ativo nesta relação de poder/
violência.
No primeiro banquete
real, ela chama a atenção de Lady

Macbeth, ainda dominada pela
racionalidade aparente, pelo seu
estado de embriaguez não só físico,
mas também moral, que ressalta
todo o seu desconforto e sua culpa
ainda presentes diante da assunção
desta posição ativa no comando dos
atos de violência. Na festa, Macbeth
vê o fantasma de Banquo e de Duncan, entra em desespero e encerra a
cerimônia. Macduff não foi a festa,
o novo rei é informado que ele foi
a Inglaterra encontrar os filhos de
Duncan. (SHAKESPEARE, 2006,
p. 743).
Macbeth não consegue institucionalizar a sua autoridade meta-complementar, principalmente, em
termos de liderança e reputação,
sente-se fraco como autoridade.
Teme que que terceiros desconfirmem a sua autoridade porque a
consideram injusta. Vai ao encontro
das bruxas, mais uma vez, para aplacar seu desespero e a sua angústia.
Elas profetizam três máximas, que,
em uma leitura superficial, acalmam
o rei. Indicariam a perda de poder
de Macbeth a realização de ações
impossíveis de acordo com as leis
naturais. (SHAKESPEARE, 2006, p.
764 e p. 765).
Primeira aparição
Macbeth! Cuidado com Macduff!
Segunda aparição

Sê ousado, sangrento e resoluto;
Ri dos homens, pois ninguém
parido
Por uma mulher fere Macbeth
Terceira aparição
Macbeth jamais será vencido
enquanto
A floresta de Birnam não se elevar
contra ele em Dunsinane.
Novas frases lacônicas são
pronunciadas e Macbeth não consegue perceber, mais uma vez, o
fenômeno interpretativo da linguagem profética. Deixando que um
suposto sentido literal, ajustado
as suas ambições, controle as suas
ações, sente- se fortalecido, pois as
profecias indicam uma impossibilidade real dele sofrer uma deposição, pois ela só ocorreria diante de
situações impossíveis de acontecer
pelas leis naturais. Decide tomar o
castelo de Fife, matando os filhos e
esposa de Macduff, que confirmavam a sua autoridade real. É neste
momento que o exercício de sua
violência física e não simbólica
se torna explícito e abusivo, destruindo sua autoridade, sua liderança e sua reputação, abrindo as
portas para a reação subversiva.
Quando Macduff é informado das
trágicas mortes, decide liderar, com
a ajuda de mil soldados ingleses, um
ato de desconfirmação mortal das
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desconfirmações abusivas praticadas por Macbeth, qualificando suas
ações como sendo rejeições criminosas e seu governo como tirânico.
Depois das mortes abusivas
do castelo de Fife, tomamos ciência de que a própria Lady Macbeth
alcança um estado de culpa e de tormento moral, ainda mais radical do
que a de seu esposo, quando percebe a presença da violência física
sem limites no governo. Ela não
consegue limpar o sangue de suas
mãos, em uma interessante menção simbólica. Acaba cometendo o
suicídio. Faz menção as mortes do
Barão de Fife. (SHAKESPEARE,
2006, p.784).
Dez mil soldados ingleses
se aproximam disfarçados com
galhos de floresta de Birnam, que
parece caminhar para o castelo de
Macbeth. Por derradeiro, cara a
com Macduff toma ciência de que
ele não teve um nascimento espontâneo, pois foi arrancado de sua mãe
fora do tempo. Macbeth finalmente
percebe o caráter metafórico e não
literal das segundas profecias, que
não se referiam a um ato da natureza, mas a ações humanas articuladas, que transformam aquilo que
é tido como natural. Ele assume
a consciência de que as bruxas
manipularam as ações dele e de
sua esposa, em termos destrutivos.

A manipulação levou em conta a
presença de aspectos malignos do
casal. Mas ele decide lutar pelo
poder até o fim, até que Macduff
consegue desconfirmar a sua autoridade em termos mortais, exibindo
a sua cabeça e destruindo a sua frágil autoridade meta-complementar,
caracterizando a sua posição como
sendo a de usurpador criminoso.
Neste momento, Malcolm, herdeiro
legítimo de Duncan, assume a posição legal de rei (SHAKESPEARE,
2006, p. 797 e 798).
Macbeth
Maldita língua que me conta isso,
Pois me acuou e me fez menos
homem.
Não creia mais ninguém e falsas
bruxas
Que nos enganam com duplos
sentidos
Cada palavra é dada ao nosso
ouvido,
Mas traída se agimos com esperança
Não combato contigo
Macduff
Então covarde
Entrega-te para seres exposto ao
tempo:
Pois tu, igual aos monstros que são
raros,
Serás pintado do alto de uma lança
Escrito embaixo: “Tirano”

Macbeth
Não me entrego!
Não beijarei o chão dos pés de
Malcolm,
Não ouvirei insultos da ralé
Mesmo com Birnam vindo a
Dunsinane,
E tu meu inimigo não parido,
Comando até o fim. Vem cá,
Macduff.
CONCLUSÕES
A leitura interdisciplinar da
peça Macbeth evidencia a presença
de uma visão interativa da relação
de mando obediência projetada em
ambiente histórico onde se pressupunha, no plano formal, uma concepção unilateral do poder. Também observamos como a temática
do poder relacionado aos discursos será a base desta tragédia, já
presente na primeira profecia das
bruxas. A fala mágica desperta a
ambição de Macbeth em ser rei
e favorece a interpretação literal,
desconectada de um todo linguístico mais abrangente e ingênua
de Macbeth e de sua esposa. Lady
Macbeth é fortemente persuadida
pelas palavras das bruxas, de forma
indireta, narradas por seu marido,
passando a procurar dentro dela
o mal absoluto, como condição
moral para a prática do assassinato
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de Duncan e estende esta persuasão
ao seu marido. Somente no final da
peça, veremos que este mal moral
absoluto não consegue persistir no
espírito de Lady Macbeth, já que
as lavagens simbólicas das mãos e
o suicídio caracterizam o seu tormento em ver a cadeia de atos sangrentos que a sua ambição gerou.
Macbeth não consegue
encontrar o mal total dentro de
si, mas, mesmo assim, tem a seletividade de suas ações controladas
pela esposa. No entanto, sua ambivalência moral cresce até que a
prática do ato mortal se confirma
e que a reconstrução da autoria é
estendida, de forma abusiva, aos
camareiros e aos filhos do rei. Ele
tem a consciência de que Duncan
tem o seu bondoso governo confirmado em termos interativos e
de que ele mesmo foi favorecido
com uma promoção a posição de
Barão de Cawdor, recentemente. Há
uma complexa, cinzenta e ambígua
consciência moral em Macbeth que
o impede de assumir o ato mortal
praticado como um genuíno ato de
desconfirmação subversiva da autoridade legal. Mas, depois da morte
de Duncan e de sua coroação, seu
tormento moral não desaparece,
mas, ao mesmo tempo, motivado
por sua ambição, ele não consegue
mais conceber a perda da condição

de rei e passa a sentir ameaçado.
Nosso protagonista parece não
reconhecer a sua própria legitimidade pragmática.
Nesta complexa trama de
emoções irracionais, que passam
a ser dominantes na mente de
Macbeth, o uso da violência física,
no lugar da chamada violência simbólica, irá se mostrar abusiva e desconfirmadora da própria condição
de sua realeza. A morte da família
de Macduff, obediente a autoridade
de Macbeth, impulsiona a ação coletiva desconfirmadora de Macduff,
que transforma os atos de Macbeth
em rejeição criminosa, confirmando
a nova autoridade real de Malcolm.
A morte de Duncan passa a ter um
sentido de uma rejeição ilícita e a
ação de Macbeth como usurpação
criminosa. Pela segunda vez, uma
leitura interpretativa ingênua das
profecias, e a não percepção do
seu caráter metafórico, irão levar
nosso protagonista ao encontro trágico com a morte, vista como um
modelo de justiça vertical informal,
que retribui o mal com a prática do
mal. Por certo, observamos a trágica
percepção de que a violência física
por si só é incapaz de legitimar o
poder político-jurídico. Shakespeare usa o misticismo como recurso
narrativo, mas a sua leitura política é humana, por excelência. O

misticismo das profecias aponta
para uma visão unilateral de poder,
mas o seu papel é apenas o de despertar a ambição e instigar as ações
pragmáticas de nosso protagonista,
que fracassam no plano da realidade
interativa. Macbeth, e não as bruxas,
seria o responsável por sua ruína
humana, moral e política.
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Cárceres
Francisco de Assis
Não sei em que medida a cor se tornou
O ponto de partida para toda escravidão,
Mas sei dos cativos escondidos nos lares antigos
Transportados e espremidos em algum sujo porão.
Se do pó ou de mutações celulares,
Nasceram os seres e nos seres as cores,
Então por que essa asfixia constante
Que silencia e traz tantas dores?
Não consigo respirar, veja-me, ouça-me, dar-me tua atenção!
Quero andar nas ruas e não ser o seu suspeito, o seu marginal,
Ir e vir pelas lojas sem a tua estrutural suposição,
Ser, apenas ser na forja do meu fado, dono do meu final.
Içar bandeiras de luta ab eterno até o último findar,
Pois cismam e cismarão de ti ó irmão e irmã,
Ainda que reclamem por ti alguns brancos,
Ainda que te proclamem direitos em uma carta cidadã.
De Francisco Assis de lima para o estimado Mestre Urbano.
Planaltina de Goiás, 22 de dezembro de 2020.
Na angústia do meu mar.
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Apologia de uma dor
Francisco de Assis
Inspiro e respiro em um misto de agonia no peito cansado,
Busco o ar como se no fundo do mar fosse,
Drogas inseridas no pulmão manchado,
As dores agudas e a comida que era salgada, ficou doce.
O enjoo e a dor latente em minha cabeça,
O cansaço nas pernas e a profusão lombar,
O coração dói e a tosse sempre seca,
O desespero em mim e o sopro a desabar.
Ó claridade que me desperta, ainda consigo te notar,
Também a velha janela esverdeada e tv de cubo ao lado,
O lençol contaminado e os travesseiros comigo a cochilar,
O filho de longe que me chama em seu grito alado,
É hora de levantar.
Inspiro e expiro sob a tutela do tempo,
És tu que passas e levas cada grito e cada lagrima,
Companheiro e ouvinte do meu sofrimento,
Remédio para este pandêmico carma a me solapar.
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AS DIFICULDADES DA LUTA
ANTICAPITALISTA E A TENDÊNCIA À
CAPITULAÇÃO PELA ESQUERDA

Euler Conrado

O grande pensador e revolucionário Karl Marx formulou, há
mais de um século, uma rica teoria de análise materialista da história – acertando as contas com o
idealismo e suas variantes – e, ao
mesmo tempo, uma profunda análise das categorias dominantes da
economia política do capital. Apesar
dessa contribuição inestimável para
os trabalhadores e toda a humanidade, permanecemos ainda hoje
submetidos a uma relação alienada
e baseada na exploração de classe.
Não conseguimos, ainda, superar o
terror capitalista e ingressar num
novo sistema social, o comunismo.
Para muitos, o comunismo
seria uma espécie de continuação
natural no desenvolvimento da civilização humana. A própria leitura
simplificada do marxismo indicava
uma espécie de destino pré-determinado, que passaria das formas
anteriores de sociedade – escravismo, feudalismo, capitalismo, até
atingir o comunismo – dando, portanto, uma ideia de avanço continuado e automático, ainda que marcado por retrocessos, nas mudanças
e permanências.

Ao invés da construção de um movimento internacional anticapitalista para quebrar a espinha dorsal do capital e superar esse sistema
de forma radical, mudando as relações sociais, a esquerda adotou o
papel de um dos polos de sustentação do capital.

O capitalismo de fato incorporou muitos elementos culturais
de antigas formas civilizacionais –
elementos da cultura popular, de
costumes, de preconceitos, religiosos, etc., quase sempre reforçadores
das lógicas internas do capitalismo.
Por exemplo, o papel que parte das
igrejas, como a protestante, desempenhou na consolidação da lógica
interna do capitalismo na disputa
individual para a obtenção de lucros
ou vantagens. Ou, ainda, nos preconceitos machistas, favorecendo a
superexploração das mulheres; ou
na apologia da família como célula
básica da pátria – dois conceitos
apropriados pelo fascismo, e, dentro da família, novamente o papel
da mulher como guardiã espiritual
do marido trabalhador explorado
que chega em casa arrebentado e é
remediado pela dócil esposa; ou dos
filhos, que deveriam ser adestrados
para continuarem trabalhando
para os ricos, etc. Isso sem falar na
questão da terra – ou do latifúndio,
que foi devidamente incorporado
ao capitalismo em países como o
Brasil, e que ao invés de denotar
“atraso” para o desenvolvimento
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do capitalismo – como muitas vezes
defendeu a esquerda – representou
de fato uma forma desigual e combinada de realização da reprodução
do capital.
Em certa medida, essa incorporação pelo capitalismo dessas
diferentes realidades, bem como
seu desigual desenvolvimento das
forças produtivas – acelerado pela
disputa entre os diversos setores
da burguesia – acabou propiciando
a criação de teorias equivocadas
como a da dependência, ou da divisão do mundo entre países ricos e
países pobres, dando origem à ideia
de que era preciso desenvolver o
capitalismo nos países pobres para,
bem depois, poder se pensar numa
forma social mais desenvolvida. O
capitalismo é visto, nesse particular, como uma disputa entre países,
ou entre diferentes governos, o que
esconde a essência de classes e toda
a lógica voltada para a reprodução
do dinheiro. Uma outra variante
que prevalece é a busca de uma
espécie “nacional”, uma espécie
de caminho próprio e original que
cada povo em seu território nacional teria que descobrir.

Mesmo o capitalismo já tendo
se tornado um sistema hegemônico
mundial há mais de dois séculos,
pelo menos, ainda se defendia não
a superação deste sistema como um
todo por outro, mas o cumprimento
de uma espécie de “teoria da escada”
(créditos para Euler rsrs), na qual
se deveria subir um degrau de cada
vez: já havíamos passado por vários
degraus anteriores – escravismo,
feudalismo, capitalismo… – só que,
dentro do capitalismo, ainda haveria um “subdegrau” a subir: o de um
país capitalista atrasado para o de
um capitalismo desenvolvido. Só
então teríamos direito a um lugar
ao sol. Ou ao céu, no inferno do
capital. Haja crença!
Nessa mesma linha de raciocínio, a esquerda mundial passou
a defender pequenas reformas no
interior do capital, como possibilidade imediata para a solução de
problemas como a fome, o desemprego, a falta de moradia, de transporte público, etc., colocando tais
bandeiras na cota das lutas anticapitalistas. O que não é o caso.
A defesa da gerência do Estado
burguês de forma mais eficiente

se tornou a grande “descoberta”
de uma esquerda que se rendeu ao
capitalismo.
Na verdade, diante da incapacidade de colocar em prática
os estudos iniciados por Marx, a
esquerda aderiu à pressão dos sintomas, das aparências, renegando com
isso o que de mais caro Marx produziu, que foi a revelação da essência do capital, de suas leis internas
– a lei do valor, a mais-valia, a tendência à acumulação e centralização
de capitais, as contradições inerentes ao processo de reprodução do
capital, a superexploração da força
de trabalho, etc. Tudo isso a revelar
a inviabilidade de quaisquer soluções internas que atendessem aos
interesses da humanidade como
um todo – e à própria sobrevivência do planeta Terra, como tem sido
demonstrado.
Toda essa fantástica fonte de
estudos e análises foi, na prática,
renegada, subestimada, e na maioria das vezes incompreendida. Em
nome do marxismo, ao longo de
décadas, defendeu-se a construção
e o desenvolvimento do capitalismo
nos países ditos “atrasados” como
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sendo uma etapa necessária para se
pensar em comunismo. Distante,
portanto, do que a teoria e a prática
de Marx, Engels e outros que apaixonadamente lutaram pelo fim do
capitalismo e a construção de um
outro sistema, que ficou conhecido
como comunismo.
A socialização dos meios
de produção e da sua apropriação
direta pelos trabalhadores dará início à novas relações sociais.
Em grande medida, contribuiu para que a esquerda aderisse
a essas teses de melhoramento
interno do capital o fato de terem
sido derrotadas as experiências dos
chamados países socialistas. Aqui
nos defrontaremos sempre com
um paradoxo moral, histórico e
real. Isso porque é impossível não
reconhecer o valor moral e ético
de milhões de lutadores sociais que
deram suas vidas na luta por uma
suposta sociedade comunista. Na
prática, contudo, nenhum dos países que ficaram conhecidos como
“socialistas” jamais saiu do domínio do capital, da lei do valor, de sua
lógica interna de reprodução.

Países como Rússia e China,
por exemplo, não é que “deram
errado”, como se costuma dizer.
Alguns arriscam a dizer que ali o
capitalismo chegou a ser derrotado,
mas depois foi restaurado. Numa
análise sincera, considerando a
lógica interna do capitalismo, podemos dizer que são territórios que
conseguiram importantes avanços
sociais relativamente em poucos
anos. Mas, não para o comunismo,
e sim, no interior do capitalismo, do
qual nunca saíram.
E não é difícil entender isso,
se deixarmos de analisar as coisas
pela superficialidade da disputa
pelo poder ou geopolítica, entre países e governos com sua fraseologia
ideológica, e analisarmos segundo a
lógica da luta de classes, buscando
entender a essência do capital,
enquanto sistema que se tornou
hegemônico, baseado na reprodução quase automática na sua lógica
interna de mais dinheiro, mais
lucro enquanto fim em si mesmo. O
comunismo é a antípoda, o oposto,
a negação de tudo isso.
Na prática, o que se verifica,
ao invés da construção de um movimento internacional anticapitalista
para quebrar a espinha dorsal do
capital e superar esse sistema de
forma radical, mudando as relações sociais – que não seriam mais

mediadas pelo dinheiro, pelo lucro,
mas por relações de solidariedade,
com a socialização dos meios de
produção e o fim do mercado, do
estado, das hierarquias, das classes
sociais -, a esquerda adotou o papel
de um dos polos de sustentação do
capital. Direita, esquerda, centro,
deem a nomenclatura ideológica
que quiserem, mas, de fato, o que
prevalece, em comum, é a veneração às categorias internas do capital e não a sua absoluta destruição
e superação.
É lógico que na disputa política interna, há diferenças entre
esquerda e direita, estando a primeira a lutar por melhorias nas
condições de vida da maioria da
população, enquanto que a outra
defende de forma mais ou menos
agressiva a manutenção descarada
de privilégios, superexploração e
vantagens para um seleto grupo
de pessoas e empresários. Mas, é
preciso que esclareçamos as coisas: essas diferenças estão ainda
ligadas a um mesmo universo, do
capitalismo. E, na prática, trata-se
da disputa por uma fração maior ou
menor da mais-valia (trabalho não
pago) arrancada dos trabalhadores
pelos capitalistas no processo de
valorização do valor-dinheiro.
Portanto, embora se trate
de uma diferença que deva ser
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moralmente considerada – uma
vez que se trata, por exemplo, de
matar ou não a fome de milhões
de pessoas, ou deixá-las ao relento,
mediante política pública ligada
ao mandato temporário deste ou
daquele político ou governo, da
esquerda ou da direita, não se pode,
por outro lado, trocar uma coisa
por outra. Até por uma questão
de honestidade intelectual, não se
pode denominar de luta anticapitalista aquilo que, na essência, não
apenas preserva como até mesmo
ajuda a salvar a reprodução do capital. Políticas como Bolsa Família,
Renda Básica e outras, que retiram
da fome milhões de pessoas, não
representam e nem incentivam o
fim do capitalismo. Pelo contrário,
como reconhecem as lideranças
mais autorizadas da esquerda, ajudam a “aquecer” a economia. Qual
economia? A do capitalismo, claro.
As lutas imediatas, por exemplo, por melhores salários e condições de vida, provocadas pelo
agravamento nas condições de trabalho e nos cortes de direitos dos
trabalhadores, são extremamente
importantes não apenas para garantir melhores condições imediatas
para os trabalhadores, como também para melhorar o nível de consciência e organização coletiva do
proletariado. Mas, essas bandeiras

estão obviamente presas à lógica
interna do capitalismo. E são provocadas pela dinâmica interna da
luta de classes, independentemente
de partidos e vanguardas autoproclamadas. Num sistema comunista
– é preciso que repitamos isso – não
haverá burguesia nem proletariado.
Não haverá exploração da força de
trabalho para arrancar lucros. Não
haverá sistemas hierárquicos coercitivos, voltados para a garantia da
produção de mais dinheiro como
fim em si mesmo.
Portanto, essa luta imediata,
por mais radicais que sejam as
suas formas – greves, ocupações de
fábricas, formação de comissão de
operários, etc – não desembocam
automaticamente num outro sistema. E na maioria das vezes, como
tem sido demonstrado pela história,
acabam se tornando um fim em si
mesmo, voltadas para a disputa de
uma fração da mais-valia arrancada
pelos patrões.
Tudo mantido no interior do
capital. O que poderia ser diferente
se estivessem associadas a uma
reflexão coletiva crítica e auto-organizada na perspectiva de destruição
e superação do capitalismo. As lutas
imediatas e até até mesmo aquelas
que se dão na esfera da chamada
“política”, como as eleições – que
são expressão do mundo invertido

das relações capitalistas – vão continuar enquanto houver capitalismo. A questão que se coloca é:
como conseguir dar um salto de
qualidade, associar de fato – e não
apenas como citação bíblica – tais
lutas a um programa e a uma prática de superação revolucionária do
capitalismo. Honestamente, não se
percebe nenhum esforço nessa
direção, a não ser obviamente por
alguns poucos intelectuais e militantes isolados.
Os trabalhadores vão continuar se organizando e lutando para
melhorar suas (nossas) condições
de vida. Independentemente inclusive de qualquer “incentivo” de fora.
Só não temos o direito de pensar
que essas lutas imediatas, por si,
conduzirão espontânea e automaticamente à destruição do capital.
E o que é pior: o capitalismo, pela
sua natureza autodestruidora, tem
maiores possibilidades de se destruir – e destruir tudo a sua volta –
do que as lutas intestinas que ocorrem no seu interior avançarem para
um sistema pós-capital de forma
espontânea.
O capitalismo é um sistema
que se auto reproduz, e ao fazê-lo,
provoca, pela suas leis, a contradição principal entre o proletariado e a
burguesia, mas também disputas na
própria concorrência entre frações
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e grupos da burguesia – gerando,
com isso, conflitos internos que
não representam a sua negação
enquanto sistema, mas, disputas
de polos e grupos em torno de um
mesmo universo. É como se todos
girassem em torno de um mesmo
centro aparentando mudanças, mas
mantendo-se presos a este mesmo
centro. Como um pião girando em
torno de si mesmo.
Um paradoxo real nesse redemoinho é que as conquistas obtidas
nas lutas muitas vezes acomodam,
arrefecem, ao invés de representar
um acúmulo real para a superação do capital. Os melhores salários obtidos propiciam imediato
aumento no consumo – que aquece
a economia capitalista – e a melhoria na qualidade de vida daquela
fração de trabalhadores que obteve
a conquista. Da mesma forma, a
conquista de cargos no legislativo
ou nos governos provoca distanciamento das lutas reais por parte de
lideranças dos movimentos, com
a imediata mudança na vida dessas pessoas com melhores salários
e outras condições diferenciadas
em relação ao cotidiano dos trabalhadores. E os eleitos passam a
se comprometer com a gestão da
crise do capitalismo e não mais em
lutar para destruir o capital – seus
aparelhos, suas instituições, suas

relações de exploração. Tudo volta,
ou melhor, continua a girar em
torno da dinâmica da reprodução
do capitalismo.
Romper com esse centro – e
esse cerco – será, necessariamente,
obra coletiva e consciente de
milhões de trabalhadores auto-organizados, local e mundialmente.
Como associar as lutas e demandas
imediatas pela sobrevivência – na
disputa interna com os capitalistas
pela mais-valia arrancada dos trabalhadores – sem se deixar cooptar pelo sistema permanece sendo
o grande desafio. Como construir
um grande movimento internacional, horizontal, capaz de produzir
uma reflexão crítica do capital e ao
mesmo tempo capaz de preparar a
superação e a construção prática do
comunismo?
Imagino que isso só se dará
quando os trabalhadores perceberem suas lutas imediatas como
momento de resistência – e não
de fim em si mesmo; de acumulação real de força organizada e
consciente, a preparar a derrubada
definitiva do capitalismo. O que se
dará com a socialização dos meios
de produção e da sua apropriação
direta pelos trabalhadores, dando
início à novas relações sociais, não
mais baseadas no dinheiro ou qualquer outra forma fetichista, mas

em relações solidárias, conscientes,
horizontais, voltadas para a realização humana, de suas demandas construídas coletivamente de
forma sensível e racional; e não
mais subordinadas ao lucro, à propriedade privada das fontes de vida,
aos cargos estatais e empresariais.
Um sistema que, na sua essência,
nada tem a ver com capitalismo
que, como demonstrou Marx, transforma as relações entre as pessoas
em relações entre coisas, subtraindo
a beleza das diferenças humanas.
Construir essas novas relações
não significa que devamos abandonar isoladamente tudo o que fazemos – o que não é possível, mas, ao
lado dessas lutas imediatas, ir construindo um movimento anticapitalista, uma cultura comunista, uma
práxis anticapitalista, até formamos
um movimento local e internacional
dos trabalhadores com tal força que
seja capaz de travar a batalha decisiva pelo fim do capitalismo. Associar as lutas imediatas com as novas
relações comunistas é conseguir, de
fato, construir uma teia, uma rede,
uma associação internacional que
estruture as novas relações sociais.
O proletariado precisa aprender a
assumir diretamente o que ele já faz
– é ele quem produz todas as riquezas do mundo, que são apropriadas
166

pela burguesia, que nada produz.
Romper de forma prática com essa
contradição é o desafio cotidiano do
proletariado enquanto classe para si.
Euler Conrado é historiador e
membro do Conselho Editorial de
A Comuna.
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NÓS QUE AMÁVAMOS TANTO
NOSSO FUTEBOL
REDERICO MORIARTY

Foi o ano do Cruzado. A
cerveja custava CZ$ 6,80 – como
estampava o grafite/pixo na esquina
da PUC -, algo como R$ 1,50 hoje
em dia. Tempos do “fiscal do Sarney”, da inflação zero, salários em
alta e popularidade estratosférica do
rei do Maranhão. Tempos em que o
Campeonato Paulista (e o Carioca)
era o que importava. Além deles
tinha o Gaúcho, o Mineiro, o Baiano
e o Pernambucano (e os menores
centros como o Paranaense, Alagoano, Paraense, Goiano…) O torcedor de futebol ficava 9, 10 às vezes
os 12 meses do ano assistindo as
disputas regionais. Época em que
os gloriosos Fast Clube e Nacional
de Manaus decidiram o torneio
Amazonino depois de 9 turnos e 25
confrontos diretos! E o Brasileirão?
Era diversão secundária (em 1979,
vários times de São Paulo desistiram
da disputa em virtude do Paulistão
daquele ano, que por sinal foi tão
disputado que a final vencida pelo
Corinthians só aconteceu em fins
de janeiro de 1980. O Corinthians
virou o time da “fiel” porque passou 23 anos (de 1955 a 1976) sem
levantar a taça e mesmo assim a torcida crescia e cada vez mais lotava
os estádios. Nada se falava dos 31
anos até a primeira das 7 conquistas
nacionais do Timão.

Libertadores, sonho de consumo atual, era desprezada. Os brasileiros ganharam 5 vezes e foram
vice-campeões 4 vezes entre os anos
1960 e 1991. Nos 28 anos seguintes
foram 13 títulos e 7 vices. Na edição
deste ano temos 2 times na semifinal. Os números podem crescer. A
importância da Libertadores é tanta,
que dos 13 brasileiros campeões
continentais, somente o Flamengo
em 2019 conquistou também o
Campeonato Brasileiro.
Voltando a 1986. Ian Curtis se
suicidara há 6 anos, levando a Joy
Division consigo. Eu namorava uma
garota do último ano de psicologia
e torcedora do São Paulo. Um dia
ela me pediu pra levar a um jogo
de futebol. Queria ver de perto a “
psicologia das massas”.
– Tá bom. Dia 27 de agosto
tem o maior espetáculo da terra no
Morumbi: Palmeiras e Corinthians.
Quer ir?
– Perigoso?
– Normal. A gente vai de
numerada então…
Os estádios de futebol antigos – Não essas babaquices gourmet
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que remetem aos Circos Romanos,
ditas Arenas -, normalmente dividiam-se em 4 alas: 15% de ingressos popularíssimos para a Geral, os
pobres ( seria algo em torno de R$5
hoje); 15% de ingressos para a classe
média, todos numerados (R$ 40);
1% para as cativas dos ricos e dos
dirigentes, nos melhores pontos do
estádio e quase 70% dos tíquete na
popular arquibancada ( ingressos
atuais a R$ 20). Os “ geraldinos”
foram imortalizados em várias crônicas. Povo suado, pobre, fanático e
que torcia por paixão pura e desenfreada. Nos títulos tinham a glória
de serem os primeiros a invadir o
gramado. Assistiam a partida em
pé, pois os assentos eram em verdade degraus de uma escada baixa.
Retrato das desigualdades brasileiras. Na “ bancada” ficavam os torcedores “ celetistas” e as torcidas
organizadas ( poucas e pequenas na
época). Dava pra assistir o jogo sentado, mas num aperto desgraçado.
Já estive em jogo no Morumbi com
mais de 100 mil pessoas só na “ bancada”. O limite para essa área hoje é
56.000 pessoas sentadas, com locais
numerados. As antigas numeradas
eram pra classe média alta. Eram
cadeiras de madeira dura, com o
número pintado, entradas no estádio mais separadas do povão e sem
horário antecipado. Na “bancada”,

quanto mais cedo chegasse, melhor
o lugar. Em clássicos, a gente precisava chegar 4h antes. Por último
vinham as cativas. Os ricos. Isolados, com cadeiras confortáveis, às
vezes protegidas por vidros para
impedir os indesejáveis copos de
urina e merda que eram atirados com gosto pelas “bancadas”.
As numeradas não escapavam da
revolta escatológica também. Era
um delírio de classes.

craques como Eder e bons jogadores como Jorginho, Mirandinha,
Edmar, Gerson Caçapa e Wagner
Bacharel. O Corinthians vinha de
5 títulos em 9 anos, com os craques
Casagrande e Carlos, os bons Wilson Mano, Biro Biro e Cristóvão, era
o grande favorito.

Quando ela voltou brava, com
cara de que não conseguira ir ao
sanitário tal a imundície, um negão
de 2m e 120kg de massa muscular,
devidamente trajado com as cores
Corinthianas estava sentado lugar
dela. Levantei pra conversar quando
os times entraram no gramado.
Nesse ano era permitido a utilização
de fumaça colorida. Os torcedores
jogavam uma pó branco e preto de
um lado e branco e verde do outro
lado. Pareciam duas imensas cachoeiras bicolores descendo pelo estádio, cobrindo rostos e vidas, durava
pouco, mas era maravilhoso.

O velho tempero do futebol
Por conta da numerada,
chegamos meia hora antes num
Morumbi com quase 100 mil pagantes. Sentamos nos lugares indicados
e como ficava na altura da grande
área dava para vermos a divisão
entre as duas torcidas, ainda sem
grades. Metade da arquibancada
A fumaça proibida
à nossa frente era preta e branca,
A partida quase começando e
a outra metade verde e branca. ela vira pra mim:
Havia centenas de bandeiras coloridas com mastros gigantescos, afi– Não vai pedir pro cara sair
nal era permitido cantar na época. do meu lugar?
A namorada se encantava com a
profusão de cores e a imensidão de
– Não. Pode sentar na minha
imagens. Faltando 10 minutos para mesmo.
começar a partida veio a tragédia.
– Mas que absurdo. Deixa eu
– Preciso ir ao banheiro…
falo…

Os geraldinos no Maracanã
antigo
Palmeiras e Corinthians
fariam o segundo jogo da semifinal
do Paulistão de 1986. No primeiro
clássico da maior rivalidade futebolística do Brasil, o time da Fiel
ganhara por 1 a 0 ( com alguns erros
de arbitragem, como sempre). Para
o Corinthians bastava um empate
para aumentar a fila do Palmeiras
em 10 anos sem título. Nos anos
de seca, o time verde teve três temporadas boas, 1979 com Telê Santana goleando todos mas perdendo
numa manobra ardilosa de Vicente
Matheus; 1984 com a invencibilidade e vitórias até 6 jogos da final,
– Mas eu avisei que não dava
– Não. Não. Por favor. São as
quando a denúncia de dopping do pra ir aqui. Se preparasse antes…
regras do futebol não ditas.
craque Mário Sérgio tirou 6 pontos
do time, a estabilidade emocional e
– Eu sei, mas não aguentei…
– Qual regra?
o título e 1986 com um time com
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– Nunca deixe seu “ lugar Mancha Verde, que decidiu usar a
guardado”. O assentol é de quem alcunha de Porco, dada pelos corinocupa.
tianos 7 anos antes. Então estádio
começou a gritar Porco sem parar
– É errado!
e os 11 porquinhos entenderam o
recado. Aos 9 minutos da prorroga– No futebol não.
ção Mirandinha faz 2 a 0 e depois
pra selar a Vitória, o ponta esquerda
Partida começa. Sento no Eder bate um canhão de escanteio
cimento ao lado do corintiano, a aos 28 minutos e…gol olímpico.
namorada na cadeira numerada Eu pulava feito louco, a namorada
do outro lado dele. O trio de ferro: veio me beijar alegre, o corintiano
uma saopaulina, um corintiano, foi embora triste, nem deu tchau,
um palmeirense. Jogo equilibrado, antes mesmo do apito final do José
poucas chances. Zero no placar. No de Aragão, folclórico juiz paulista.
segundo tempo o Palmeiras aper- Saímos felizes, pulando e cantando
tou mais, tentou várias vezes, mas e eu só pensava no meu querido pai,
parava nas mãos do goleiro Car- palmeirense fanático, filho de italialos. O corintiano ao lado cantava nos, eufórico no dia do seu próprio
a Vitória, mas faltando 3 minutos aniversário. E gritei pros céus do
para acabar o jogo, Jorginho lança Morumbi “ Pai, toma seu presente:
a bola na área, a defesa corin- Palmeiras 3 a 0 Corinthians !”.
tiana falha e Mirandinha faz 1 a 0.
Pulei, urrei, gritei e o corintiano
só olhando, puto da vida. Futebol
Na frente do estádio havia os
é assim, um instante, 1 minuto, 3 velhos ônibus da CMTC que levaminutos podem alterar a rotação da vam os torcedores gratuitamente até
terra. Acabou o jogo. Agora vem a a Sé. Entramos num vazio. Sentaprorrogação.
mos. A namorada adorou a experiência; eu a vitória. Aos poucos
– Como fica, perguntou a o ônibus encheu de palmeirenses
moça.
alegres e cantando o hino do time.
Súbito passaram uns dez corintia– Se empatar agora vai para nos. Provocações mútuas. Chuva
os pênaltis. Se alguém ganhar tá de cusparada . E palavrões muitos
classificado.
palavrões. Um dicionário de chulices. De repente a versão palmeiO Palmeiras empolgado e rense dá um “ presta atenção “ . Era
agora com uma torcida nova, a um negão de 2m, 120 kg de massa
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e a camisa do Palmeiras…
– Gente, vamos respeitar, tem
uma dama no recinto.
E olhou em nossa direção. Ela
sorriu e falou:
– Pode xingar. Viva o
Palmeiras.
O ônibus partiu com vaitomarnocu, putaqueopariu, chupadorderola e et coetera a quatro.
No futebol higienizado atual, onde
pobre não entra mais em jogos por
conta dos preços extorsivos e do
ideal higienizador das federações,
um palavrãozinho qualquer, assim
um vaitomarnocu pode te banir do
estádio. O jogo que era das multidões, que era de todas as classes,
que expunha as diferenças virou
algo de brancos, limpos, endinheirados, bem sucedidos. Quase como
um hospital da elite misturado com
um templo de luxo evangélico. Não
é à toa que proliferam essa balbúrdia de “ jogadores de Deus” em
homens do demônio. Nos tempos
antigos futebol era apenas um jogo
da vida. Hoje virou um espetáculo
de entretenimento caro, com uma
classe social apenas. Vide 2014 com
o Itaquerão mandando a presidente
tomar no cu por 90 minutos ( Ué,
mas não pode palavrão ). Vide o
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atual governante que é identificado
com a única classe dos estádios,
sendo aplaudido por muitos nas “
arenas”, recebendo as honras dos
times grandes com direito a “ arminha” e olhares aos céus agradecendo
ao Deus deles.
O esquecido time de 1986
Dez dias depois, o Palmeiras conseguiu a proeza de perder o
título na final para a Internacional
de Limeira. Era a primeira vez que
um time caipira do interior paulista
ganhava o Campeonato em quase
90 anos. O Palmeiras teve de esperar
mais 7 anos para ser campeão, totalizando 17 de fila. Foi num dia dos
namorados em 1993. Novamente
um 3 a 0 no Corinthians. A namorada não era mais a psicóloga, era
apenas uma moça que acreditava
que futebol era com as mãos. O
Paulistão foi perdendo importância, o futebol foi perdendo importância na minha vida, o futebol foi
perdendo sua essência. Logo será
substituído pelo futebol em games
mesmo. O distanciamento do jogo
com a realidade é tal que temos
jogos pelo mundo todo sem torcida
( por conta da pandemia). Afinal se
uma igreja não sabe quem mais é
Deus e seus fiéis não mais a frequentam, porque dela existir?

VACINAÇÃO JÁ!
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SOLIDARIEDADE
AO PADRE JÚLIO LANCELLOTTI
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