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

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

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

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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A revista pasquinagem é 

um projeto coletivo de intelec-
tuais, acadêmicos, artistas que 
tem distribuição gratuita pelo site 
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Os artigos, ensaios, crôni-
cas, análises políticas, econômi-
cas e filosóficas são de respon-
sabilidades de seus respectivos 
autores.
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N O R M A S  P A R A 
PUBLICAÇÃO

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

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

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

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

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

completo, para correspondência.
Orientações para formata-

ção e normalização
O texto deve ser digitado 

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

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

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

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

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

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

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

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

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 

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

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publica-
ção na Revista PASQUINAGEM 
em CREATIVE COMMONS, 
com menção obrigatória da auto-
ria (BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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         URL:https://revistapasqui-
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A PUC/SP EM LUTO  - 17/03/2021
MORRE O PROFESSOR E  DESEMBARGADOR 
ANTONIO CARLOS MALHEIRO, PESSOA AD-
MIRÁVEL QUE FAZIA JUSTIÇA AO PROVÉR-
BIO CHINÊS: A HUMILDADE É A ÚNICA BASE 
SÓLIDA DE TODAS AS VIRTUDES.
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A gente sabe que mulher 
sofre. tem que gritar, tem 
que falar mesmo, tem que 
botar pra foder...
ELZA SOARES
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“Entrementes, sem 
dúvida, correm desenfreados 
e ao mesmo tempo discursos, 
cartas e transmissão falada 
por todo o Globo. O ser 
humano se comporta como 
se ele fosse o formador e mes-
tre da linguagem, enquanto, 
na verdade, esta permanece 
senhora dos homens. Talvez 
seja, antes de qualquer coisa, 
a inversão praticada pelos 
seres humanos desta relação 
de poder que mova sua essên-
cia no não familiar. Que nos 
detenhamos no cuidado da 
linguagem, isto é bom, mas 
não ajuda muito, enquanto, 
ainda assim, a linguagem ape-
nas nos servir como um meio 
de expressão”. M. Heidegger, 
“Construir, Morar, Pensar” 
(Bauen, Wohnen, Denken. 
1951), principio. 

Em 1991, o célebre 
autor de “Neuro-
mancer”, William 
Gibson, em “Let-
ter to Anyone” 

[in: Cynthia C. Davidson (org.), 
Anyone, Nova York: Rizzoli, 1991, 
p. 264], prenunciava que o impacto 
digital poderia resultar na elimi-
nação de tudo o que a arquitetura 
tem representado historicamente, 
nos seguintes termos: “Enquanto o 
advento da nanotecnologia promete 
tornar a arquitetura uma tecnologia 
morta, algo similar a seu exercício 
já floresce na paisagem virtual do 
computador. As únicas arquite-
turas essenciais de nosso século 
são estruturas de informação. O 
microchip é uma catedral. Uma 
biblioteca está no extremo oposto 
de um modem. O pós-moderno, 
visto em retrospecto, parecerá uma 
pausa para tomar fôlego antes do 
advento do pós-humano”. Antes, 
Dietmar Kamper fizera uma análise 

TRANSCIDADE: TRANSCIDADE: 
LUGAR SEM LARLUGAR SEM LAR

Willis Santiago Guerra Filho
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similar, referindo que a arquitetura 
“transformou-se essencialmente em 
energia e velocidade, (i. e.) antes um 
acontecimento do tempo do que do 
espaço” (no orig.: “Sie ist wesentlich 
in Energie und Geschwindigkeit 
transformiert, eher ein Ereignis der 
Zeit als des Raumes”. Hieroglyphen 
der Zeit. Texte vom Fremdwerden 
der Welt, Munique/Viena: Carl 
Hauser, 1988, p. 72.) 

E onde habitará o pós-hu-
mano, ou habitaremos como pós-
-humanos? Em qualquer lugar, 
desde que tenhamos acesso ao cybe-
respaço? Não precisaremos mais 
de casas, ou melhor, de lares, dos 
“lares”, divindades gregas às quais, 
assim como às romanas, eram des-
tinados lugares, literalmente, apar-
tados, templi, para convivermos 
em intimidade entre o que nos é 
sagrado e os que nos são sagrados? 
Aqui vale introduzirmos, a título de 
resposta a tais indagações - ainda 
que abrindo toda uma série de 
questões -, a seguinte afirmação, já 
tornada igualmente célebre, pelo 
menos entre arquitetos, feita por 
um deles, dos mais destacados, 
Toyo Ito: “Nós, da idade moderna, 
dispomos de dois tipos de corpos. 
O corpo real, conectado ao mundo 
real por meio de fluidos que correm 

no seu interior, e o corpo virtual, 
conectado ao mundo por meio de 
um fluxo de elétrons” (“Tarzans in 
the Media Forest”, in: 2G: Toyo Ito, 
Barcelona: Gustavo Gilli, p. 132).

 Do que se trata, então, é de 
verificarmos a relação que ainda 
mantêm, para usar os termos bem 
expressivos de minha ilustre colega 
na PUC-SP e também querida 
amiga Lucia Santaella (em “Cultura 
Tecnológica & o Corpo Biociberné-
tico”, in Lúcia Leão [org.] Interlab. 
Labirintos do Pensamento Con-
temporâneo, São Paulo: FAPESP/
Iluminuras, 2002, p. 200), o corpo 
úmido, real, em que primeira-
mente habitamos, desde que expe-
lidos daquela habitação primor-
dial fluida, aquosa, envoltos pelo 
cálido líquido amniótico materno, 
e o corpo seco, de silício, em que 
habita nosso corpo virtual, primei-
ramente, com localidades em que 
habitam enquanto se recolhem para 
passar, pelo menos, aquele terço do 
dia e da vida que transcorre – ou 
deveria transcorrer – dormindo e, 
se possível, sonhando, sendo que 
este terço do dia tende a se tornar 
bem maior do que isso, pois graças 
ao corpo virtual, que não dorme 
jamais, o corpo real é levado a per-
manecer, através dele, “plugado”, 

informando-se e informando aos 
outros, tanto para trabalhar como 
para se divertir, sonhar acordado 
(ou quase), em casa ou em qualquer 
lugar, na ecosfera em que vive. Que 
espécie de oikos seria, no entanto, 
esta ecosfera? Ou, de outra pers-
pectiva, haveriam modelos arqui-
tetônicos que resultariam em oikia 
mais favoráveis ao desenvolvimento 
do pensamento exteriorizado na 
ecosfera? Lucia Santaella refere a 
essa exteriorização do pensamento 
como “extrojeções do intelecto e 
dos sentidos humanos”, às quais 
corresponderiam sempre a alguma 
“extrasomatização de uma certa 
habilidade da mente”, bem como 
a perdas ao nível individual com-
pensadas por ganhos da espécie, 
a exemplo do que vem ocorrendo 
com a memória coletiva, cada vez 
mais estendida, desde o advento 
da escrita e seus desdobramentos, 
sobretudo os mais recentes, com 
as “tecnologias da inteligência” da 
“cybercultura” (Pierre Lévy), pelas 
quais se acumula e torna acessível 
aos indivíduos que a elas têm acesso 
um acervo de dimensões virtual-
mente ilimitada às informações e 
produtos dele mesmo e dos outros. 
Redimensiona-se, assim, o corpo e 
a mente dos humanos, ao que há 
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de corresponder novas formas de 
estarmos nos espaços em que habi-
tamos, assim como dos lugares em 
que circulamos e cidades em que 
moramos. Tenha-se em vista, ainda, 
que as novas tecnologias impactam 
também as nossas habilidades de 
realizar projetos arquitetônicos e 
planos urbanísticos, de um modo 
que se pode também referir como 
um “desrealizar”, por sua crescente 
imaterialidade, possibilitando ela-
borações a partir de formas geo-
métricas mais curvilíneas, fluidas, 
do que lineares, concretas  - a pro-
pósito, v. a coletânea Matter and 
Mind in Architecture [Juan Navarro 
Baldeweg; Pirkko Tuukkanen; Silja 
Kudel; Timothy Binham (orgs.), 
Alvar Aalto Foundation, Hämeen-
linna: Kirjapaino Karisto, 2000)]. 
Aqui se mostra esclarecedora a 
referência às cinco peles de Hun-
dertwasser, que seriam a epiderme, 
o vestuário, a casa, o meio social e 
o meio global, às quais propomos 
que se acrescente ainda uma sexta, a 
pele do corpo poético, a se conceber 
como uma pele interna à epiderme, 
a que se atinge pela arte, pelo ero-
tismo e certas formas religiosas, 
talvez mais mágicas do que pro-
priamente religiosas  - no sentido 
sobretudo das religiões monoteístas, 

da escrita, e não da letra, da inscri-
tura na carne, penetrando a pele. 
Adiante, retornaremos a este ponto.

De outro lado, como pro-
põe convincentemente Karl S. Chu 
(“Metaphysics of Genetic Architec-
ture and Computation”, Architec-
tural Design, n. 4, vol. 76, Londres: 
Wiley Publ., jul. – ago., 2006, pp. 
38-44), há muito mais o que ser 
feito pelos arquitetos do que obter, 
pelo emprego de sistemas com-
putacionais, maior capacidade de 
figurar novas formas pela geome-
tria dos fractais - falta à arquitetura 
incorporar a arquitetura da com-
putação à computação da arqui-
tetura. Esta seria uma saída para 
escapar ao impasse sugerido por 
William Gibson, passando do que 
Chu denomina, comparando com 
a biologia, uma abordagem morfo-
dinâmica do projeto e da constru-
ção para uma outra, morfogenética, 
através de uma síntese superadora 
que realizasse algo semelhante ao 
que se busca na biologia moderna, 
para compreender a passagem do 
nível molecular para aquele do 
desenvolvimento de organismos 
com diferenciação de funções das 
unidades celulares. Pleiteia ainda 
o autor que assim estaríamos em 
posição de articular uma teoria mais 

abrangente da arquitetura, que seja 
adequada às exigências impostas 
pela convergência entre a compu-
tação e a biogenética na era pós-hu-
mana, quando a arquitetura deixaria 
de ser, na expressão muito citada de 
Mies van der Rohe, a arte de juntar 
dois tijolos, para se tornar a arte de 
juntar dois bits programados para 
se replicar, tal como as células, se 
auto-organizar e autosintetizar em 
novas e crescentes constelações de 
relações e conjuntos emergentes.

 E eis que chegamos a um 
outro ponto que me interessa desta-
car, a saber, o emprego da concepção 
sistêmica desenvolvida por Hum-
berto Maturana e Francisco Varela, 

inicialmente em pesquisas de biolo-
gia do conhecimento, produzindo 
conceitos que segundo vozes das 
mais autorizadas, dentre as quais a 
de Niklas Luhmann - meu antigo 
professor e, sobretudo, amigo, dos 
tempos de meu próprio doutora-
mento na Universidade de Bielefeld, 
onde também conheci Maturana - 
impedem a extensão dessa abor-
dagem a estudos do campo social, 
sem que se proceda certos ajustes. 
É que para Maturana, por exemplo, 
só se poderia falar em sistema social 
sob circunstâncias análogas àque-
las em que se tem sistemas vivos, 
os quais se relacionam por meio de 
“acoplamentos estruturais”, o que se 

dá através de interações sequenciais 
mútuas entre sistemas, operando 
em um “domínio consensual”, ou 
seja, em um ambiente redundante, 
fechado, onde (por isso mesmo) se 
tem condutas comunicativas, que 
são condutas pertencentes a esse 
domínio - uma conduta desviante, 
diferente, não-recursiva, muda a 
interação para outro domínio. 

 Torna-se, assim, perfeita-
mente compreensível que, para 
Maturana, só haja relacionamento 
social quando se deem relações de 
aceitação mútua, com respeito um 
pelo outro como legítimo outro - 
isto é, como diferente - na convivên-
cia, onde negar o outro para se afir-
mar é, na verdade, negar também a 
si mesmo, ou ao “si mesmo” (self), 
por negar a diferença do que não é 
“si mesmo”, diferença que o cons-
titui, e que é o “outro”. Em sendo 
assim, é perfeitamente coerente que 
relações hierárquicas, enquanto 
fundadas na sobrevaloração de 
um indivíduo, que manda, e con-
sequente desvalorização do outro, 
que obedece, não sejam tidas como 
relações propriamente sociais. Tam-
bém só se terá um sistema social, 
nessa perspectiva, quando nele haja 
uma congruência espontânea na 

conduta dos indivíduos que o inte-
gram, por resultar de sua convivên-
cia em um domínio consensual, de 
mútua aceitação, com possibilidade 
de estabelecer o diálogo tal como 
preconizava David Bohm – cf., v.g., 
a obra póstuma On Dialogue, Lee 
Nichol (org.), London/New York: 
Routledge, 2003.

  Definitivamente, o mais evi-
dente no ser que somos parece ter 
migrado para aqueles instrumen-
tos, que têm na linguagem o seu 
mais remoto antepassado, e agora 
são ditos “mídia”, “meios”, quando 
esses meios são o ambiente em que 
hoje vivemos e sem os quais não 
seremos o que somos: meio-am-
biente, Umwelt, e, de outro modo, 
Lebenswelt ↔ Sistema, ao invés de 
Umwelt e Lebenswelt (= Leben-
sumwelt) X Sistema. Em uma de 
suas últimas conferências, período 
em que, para usar o mote daquela 
que indicou como sendo mesmo 
sua “última conferência”, tomado 
de T. S.Elliot, Gregory Bateson – 
cf. seu Una Unidad Sagrada. Pasos 
ulteriores hacia uma ecologia de la 
mente, 2ª. ed., Rodney E. Donal-
dson (ed.), trad. Marcelo Pakman 
(superv.), Barcelona: Gedisa, 1999, 
p. 385 ss. - estava “ao fim de toda 
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sua exploração voltando ao(s) pon-
to(s) de que partiu para conhecê-
-lo(s) pela primeira vez”, o líder 
do “colégio invisível”, no Instituto 
de Palo Alto, lamentava-se que a 
cibernética tenha sido tão asso-
ciada à ideia de controle, incutida 
pelo próprio criador do nome, ao 
escolhê-lo para a nova disciplina, 
uma das primeiras “ciências trans-
clássicas”. E justificava: “Para mim, 
o sistema é o ser humano-e-o-am-
biente; introduzir aqui o conceito 
de ‘controle’ equivale a traçar uma 
fronteira entre o ser humano e o 
ambiente, oferecendo assim o qua-
dro do ser humano enfrentando-
-se com o ambiente”. E arremata, 
levantando a questão de se um 
computador pode pensar, respon-
dendo que não, de um modo que 
termina pondo em dúvida quem, 
afinal, pensa (e pensa que pensa), 
pois para ele o pensamento resulta 
de um “circuito completo”, como o 
que forma o homem e o ambiente, 
“e que quiçá inclua um computador, 
um ser humano e um ambiente” 
(Id. ib., p. 269). Seja como for, sem 
a diferença (que faz diferença - cele-
bérrima definição de Bateson para 
“informação” -, e, no caso, toda a 
diferença) entre sistemas, sejam 
psíquicos, sejam artificiais, sejam 

naturais, sejam físico-químicos, 
todos, por definição, inteligentes, 
e o ambiente, a ser inteligido, nada 
de pensamento – e, inversamente, 
no acoplamento desses sistemas 
entre si, no e com o ambiente, 
onde se encontram, é também 
onde se produz e reproduz infor-
mação, base da comunicação e, 
logo, também do pensamento, 
que se produz em níveis diversos, 
assim infra como suprapessoal, em 
diferentes noosferas.

  Ora, esta proposta vem ao 
encontro do que se vem desenvol-
vendo em abordagens convergen-
tes como as da Biosemiótica e da 
teoria de sistemas autopoiéticos (cf., 
v. g., Tom Ziemke; Noel Sharkey, “A 
stroll through the worlds of robots 
and animals: Applying Jakob von 
Ueküll’s theory of meaning to 
adaptative robots and artificial life”, 
Semiotica, n. 1, vol. 134, Viena: 
Walter de Gruyter, 2001, pp. 701 – 
746), onde se lida com uma noção 
de temporalidade na qual emergem 
estruturas altamente improváveis, 
tais como tendem a ser cada vez 
mais as nossas cidades, a se torna-
rem crescentemente complexas para 
manter uma certa estrutura orga-
nizacional, diferenciando-se para 
continuar, no tempo, operando, 

com um identidade, mesmo sem 
ser individualizada, temos os siste-
mas tal como sobre eles teorizaram 
contemporaneamente, no âmbito 
da teoria de sistemas, os referidos 
Luhmann, Maturana e Varela, com 
apoio em matrizes diversas, tais 
como a cibernética (que entende-
mos já ser de) de terceira ordem 
(Heinz von Foerster), o constru-
tivismo radical (von Glasersfeld, 
Watzlawick), a lógica das formas 
(Spencer-Brown), tão próxima 
daquela dos grafos existenciais de C. 
S. Peirce, bem como lógicas dialé-
ticas polivalentes, propostas, inde-
pendentemente, por autores como 

Gotthard Guenther e “nosso” New-
ton da Costa, com  a lógica paracon-
sistente. É a partir de uma tal abor-
dagem teórica que se insinua uma 
investigação, tão necessária e ade-
quada quanto mais aproxime dessa 
racionalidade transhumanística, por 
também maquínica, técnica, e cor-
poral, biótica, o saber com sabor da 
sensibilidade prático-poética.

  Vi s lu mbr amo s  agor a 
melhor o quanto nos propõe Max 
Bense (Inteligência Brasileira. Uma 
reflexão cartesiana, trad. Tercio 
Redondo, Cosac Naify, 2009, n. 
28, p. 35), quando aponta na subs-
tituição da ideia do humanismo 

pela do urbanismo “em todos os 
ramos da produtividade” a carac-
terística específica do que entende 
ser a “inteligência brasileira”, adu-
zindo que se trataria de um deslo-
camento no qual “o problema não 
é o ser ou o não ser do indivíduo 
ou das massas, mas a habitabili-
dade ou a não habitabilidade da 
Terra”. Mais no início dessa sua 
“reflexão cartesiana”,  Bense, que 
se auto-definira como “proce-
dente da Europa, sem nenhum 
pendor para a admiração” (ib., n. 
5, p. 17), marcado, portanto, pela 
opção cartesiana em favor da cla-
reza, apesar “de se ter à disposição 

a terna obscuridade”, definira, em 
contraste, o que entende por “inteli-
gência brasileira”, nos seguintes ter-
mos: “o desenvolvimento da clareza 
espiritual do país na direção de uma 
produtividade e de uma esperança 
autoconfiante naquilo que diz res-
peito ao método e ao estilo, à alegria 
e à melancolia” (Id. ib., n. 7, p. 18). 
No Brasil, para o sábio alemão, o 
design, que “sugere o futuro e des-
pede-se do passado”, substituíra dia-
leticamente o que na Europa se tem 
como a consciência histórica. Daí 
concluímos que se pode ter como 
o marco maior daquela substitui-
ção a que se fez da capital do País, 

do Rio de Janeiro, pois “o Rio é um 
organismo, Brasília, um sistema, um 
‘self organizing system’” (Id. ib., ns. 
22 e 23, p. 30 e 32). São Paulo, acres-
centamos por nossa conta, seria 
ambos – e, portanto, também por 
isso, muito mais e maior, bem como, 
esperamos, um tanto melhor, um 
pouco muito pouco que seja, com 
o que aqui apresentamos, resultado 
de uma prolongada estada nesta 
Cidade. Certamente, movido por 
inspiração similar, foi que em mea-
dos do século passado Raimundo 
Girão Barroso empreendeu a ela-
boração de uma “Geografia Esté-
tica de Fortaleza”, nessa que é nossa 
cidade, onde já esteve o nosso lar, 
postulando haver um “reino da sen-
sibilidade na Geografia”, a mediar 
aquela humana e a física, o espírito 
de ambas, com o qual são senti-
das. É assim que se pode também 
referir a uma poética das cidades, a 
nos sugerir uma busca na, da e pela 
cidade que deva favorecer a quem 
por elas “flanam”, o flâneur de Bau-
delaire, exaltado por Benjamin.

  Eis que, para Benjamin, 
“(A) cidade é o templo do flanêur, 
o espaço sagrado de suas peram-
bulações. Nela ele se depara com 
sua contradição: unidade na mul-
tiplicidade, tensão na indiferença, 
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sentir-se sozinho em meio a seus 
semelhantes”, segundo Sérgio 
Roberto Massagli, em “Homem 
da multidão e o flâneur no conto 
‘O homem da multidão’ de Edgar 
Allan Poe”, in: Terra roxa e outras 
terras – Revista de Estudos Literá-
rios, Volume 12 (Jun. 2008), p. 56 
(disponível em http://www.uel.br/
pos/letras/terraroxa). Entre nós e 
em termos mais nossos, vale lem-
brar, com a escrita elegante de João 
do Rio, que “‘flanar é ir por aí, de 
manhã, de dia, à noite, meter-se 
nas rodas da população, admirar o 
menino da gaitinha ali à esquina, 
seguir com os garotos o lutador 
do Cassino.’ E para os que, por-
ventura, associem o ato de flanar 
com o da vagabundagem ou falta 
do que fazer, João do Rio diria: ‘É 
vagabundagem? Talvez. Flanar é 
ser vagabundo e refletir, é ser bas-
baque e contemplar, ter o vírus da 
observação ligado ao da vadiagem. 
É ter a distinção de perambular 
com inteligência’”. Apud Fernanda 
Passos; Mariana Gouvêa; Raphael 
Tosti; Rodrigo Polito, “O novo flâ-
neur”, in: Eclética, Julho/Dezem-
bro de 2003, p. 7 (disponível em 
http://puc-riodigital.com.puc-rio.
br/media/2%20-%20o%20novo%20
fl%C3%A2neur.pdf).

 Tornamo-nos, então, o flâ-
neur imóvel, imobilizados em um 
lugar qualquer, circulando por um 
cyberespaço, sem sair de uma casa 
que não é um lar, em uma cidade 
que não importa qual é.

  E assim, como ficam as 
nossas peles, as cinco peles de 
Hundertwasser?

 
 Além da epiderme, como se 

vê, teríamos o vestuário, a casa, o 
meio ambiente no entorno e ainda 
a pele planetária ou crosta terres-
tre, onde todos vivemos e também 
morremos.

 
  Ao que parece, todas essas 

camadas protetoras estão em pro-
cesso de dilaceramento, e não 
vejo como costurá-las por sucedâ-
neos digitais ou por mídias, “esse 
inoponível-irresistível que tudo 
intermedeia”, como pontua Peter 
Trawny (em Medium e Revolução, 
trad. Soraya Guimarães Hoepfner, 
Veneza/Belo Horizonte: Âyné, 
2019), numa intermediação total 
de tudo com todos pela simbiose 
de capital e técnica, tão prejudi-
cial ao verdadeiro entendimento, 
embora seja no que mais se tem 
investido, desvestindo-nos. Melhor 
então que assumamos esta nudez, 

nos simplifiquemos, encontrando 
uma saída do impasse em que nos 
colocamos – ou colocaram – ali 
onde esteve a entrada: a saída é 
pela entrada. E na entrada está a 
função mágica da linguagem, para 
relembrar, com Toshihiko Izutsu, 
que “em muitas línguas, o próprio 
termo para “palavra” tem uma 
intensa conotação mágica ou ceri-
monial. Assim, em sumério, como 
vimos, o mesmo termo, inim, é 
usado alternadamente no sentido de 

“palavra” e no sentido de “feitiço” 
ou “encantamento”. Isso é particu-
larmente notável no caso do japo-
nês arcaico. Aqui, as duas palavras 
principais para a fala, noru e ifu, 
têm ambas associações mágicas 
inegáveis; flutua em torno delas 
uma atmosfera cerimonial, senão 
sinistra, que as permeia e penetra 
(no orig.: “in many languages the 
term for “word” itself has an intense 
magical or ceremonial connotation. 
Thus in Sumerian, as we have seen, 

the same term inim is used alter-
nately in the sense of “word” and 
in the sense of “spell” or “incanta-
tion.” This is particularly conspi-
cuous in the case of early Japanese. 
Here the two principal words for 
speaking noru and ifu have both 
undeniable magical associations; 
there floats around them a cere-
monial, if not sinister, atmosphere 
which pervades and penetrates 
them”. The collected works of 
Toshihiko Izutsu, vol. 1, Language 
and Magic: Studies in the Magi-
cal Function of Speech, Tóquio: 
Keio University Press,  2011, pp. 
37 - 38). Mesmo em inglês, a iden-
tidade entre o verbo soletrar, to 
spell, e encantamento, magia, fei-
tiço, spell, já é uma pista semântica 
de todo evidente. É certo que pela 
terceira lei de (Arthur C.) Clarke 

“qualquer tecnologia suficiente-
mente avançada é indistinguível 
da magia” – ou, na versão melho-
rada de Gregory Benford, “qualquer 
tecnologia distinguível da magia 
é insuficientemente avançada” -, 
porém nos falta o respeito incutido 
por palavras com “uma atmosfera 
cerimonial, senão sinistra, que as 
permeia e penetra”.

  Daí a extrema necessidade 
de promoção daquela forma de 

arte que para Vilém Flusser esta-
ria ressurgindo em nossos dias, a 
ars vivendi, um saber viver que é 
um saber da vida como explora-
ção de abismo – o Ab-grund, ou o 
Bodenlos (título da autobiografia 
de Flusser, Bodenlos, São Paulo: 
Annablume, 2007), ou seja, lite-
ralmente, o sem fundamento, de 
onde finita, mas indefinidamente 
emergimos (cf., mais amplamente, 
Erick Felinto; Lucia Santaella, O 
explorador de abismos: Vilém Flus-
ser e o pós-humanismo, São Paulo: 
Paulus, 2012). No momento crí-
tico em que vivemos - crítico aqui 
entendido mais em sentido físico-
-químico do que, propriamente, 
filosófico-existenciais -, esta ars se 
configura como uma tecno-poética 
em vias de se tornar um modo de 
lidar artisticamente com a matéria 
viva, bem como romper barreiras 
estabelecidas e aceitas secular ou 
mesmo milenarmente entre os seres 
artificiais e os entes enquanto arte-
fatos naturais, diferentemente inte-
ligentes e inteligíveis – a propósito, 
vale conferir Stéphane Huchet, “Res 
publica: maquina(ria)s artísticas e 
lógicas estéticas (Alguns topoï clás-
sicos)”, in: Hermetes Reis de Araújo 
(org.) Tecnociência e Cultura. 
Ensaios sobre o tempo presente, cit., 
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pp. 227 – 251. É a revolução biolí-
tica, a que se referiu Hervè Kempf 
(ib., p. 141), na era do antropoceno 
como a ela vem se referindo, teori-
zando e “aterrorizando” entre nós, 
um muito expressivo grupo com 
apoio de e em Déborah Danowski 
e Eduardo Viveiros de Castro (cf., 
deles, Há mundo por vir?, Desterro 
(Forianópolis)/São Paulo: Cultura e 
Barbárie/Instituto Socioambiental, 
2014), a nos impor com a urgência 
da ameaça de extinção a necessidade 
de uma redefinição de nossa huma-
nidade e de tudo o que nos rodeia, 
ou seja, o que quer que considere-
mos mundo, reconhecendo-o como 
criação cada vez mais nossa – assim 
artística como científico-filosófica.

  De maneira apropriada, 
portanto, Heidegger, já 1938, em 
colóquio para o qual foi convidado 
pelo outro grande nome da física 
quântica, ao lado de Bohr, seu con-
terrâneo Werner Heisenberg, vai 
denominar nossa época como a 
época da “imagem do mundo”, Wel-
tbild  - cf. “Die Zeit des Weltbilds”, 
in: M. Heidegger, Holzweg (GA, v. 
5), Frankfurt a.M.: V. Klostermann, 
1977, p. 75-114) -, preparando uma 
compreensão deste mundo como 
dominado pelo simulacro e o vir-
tual, assim como encontramos em 

Jean Baudrillard – e de maneira 
emblemática na (justamente) 
reverenciada obra cinemato-
-gráfica intitulada “Matrix”, 
sobre a qual, em complemento, 
remeto ao nosso “Matrix como 
essência da técnica segundo 
Martin Heidegger”, in: Cader-
nos da EMARF, Fenomenolo-
gia e Direito, Rio de Janeiro, 
v.5, n.2, p.1-125, out.2012/
mar.2013, disponível em : 
https://sfjp.ifcs.ufrj.br/revista/
downloads/matrix_como_
essencia_da_tecnica.pdf. Bau-
drillard é o autor do livro que o per-
sonagem principal da trilogia, Neo, 
retira da estante enquanto espera 
ser atendido pelo Oráculo, o qual, 
quando se apresenta, descobrimos 
ser uma mãe-de-santo, sendo que 
depois se revela um programa de 
computador, como seria o próprio 
Deus, quando conversa com ela/
ele na cena final do último filme da 
série. 

  Também Flusser caracteri-
zaria nossa época como aquela em 
que proliferam imagens produzidas 
e reproduzidas de maneira maquí-
nica proliferam e espalham-se de 
maneira instantânea por toda a 
face da Terra. Flusser, em sua aqui 
já referida “autobiografia filosófica”, 

Bodenlos (p. 112), dá conta de que 
Heidegger “tinha sido o centro do 
interesse na época imediatamente 
anterior ao encontro com Vicente” 
(Ferreira da Silva, filósofo paulis-
tano precocemente falecido, um 
dos pioneiros e mais originais dos 
que recepcionaram a filosofia hei-
deggeriana entre nós, o qual, para 
Flusser “é o maior, talvez até o único 
filósofo brasileiro, se por ‘filósofo’ 
for compreendido um pensador 
consistente e profundo”, ib., p. 108). 
Uma declaração semelhante pode 
ser encontrada em algum lugar dos 
caudalosos quatro volumes (da ed. 
franc.) dos “Ditos e Escritos” de 
Foucault, estendendo a toda a sua 
geração a centralidade que ocu-
pava, na mesma época, a elaboração 

filosófica de Heidegger, sobre o que 
se cf. G. Deleuze, Foucault, trad. 
Claudia S. Martins, São Paulo: Bra-
siliense, 1988, p. 121, nota 41.

 Ocorre que Heidegger teria 
abandonado seu projeto de atingir o 
ser por intermédio de uma analítica 
do ser que compreende ser (e cria 
mundo), o Dasein, ao confrontar-
-se não só com impasses e aporias 
oriundos do próprio projeto, mas 
sobretudo ao defrontar-se com a 
civilização planetária que surgia, 
forjada nas “Tempestades de Aço” 
que foram os intensos bombardeios 
da I e II Guerras Mundiais. Como 
guias, teve o nietzschiano Ernst Jün-
ger e, claro, o próprio Nietzsche. É 
este Heidegger, compreendido 
através de Nietzsche, o que teria 

causado tanto impacto no pensa-
mento filosófico francês contem-
porâneo, como se nota também na 
referência feita há pouco a Bache-
lard e, graças a ele, tanto aqui, 
como alhures (cf. G. Deleuze, 
Foucault, cit., p. 120 e seg.). Tam-
bém era permanente nele a ocu-
pação, a partir de sua vinculação à 
fenomenologia husserliana, com a 
tradição alemã, até Hegel e com as 
formas novas (e inconscientes) de 
hegelianismo que surgiam, tendo 

a frente a cibernética, à qual se 
somaram as teorias gerais da regu-
lação, dos sistemas, da informação, 
comunicação, a semiótica e lógi-
cas as mais diversas (cf. “Das Ende 
der Philosophie und die Aufgabe 
des Denken”, in: GA 14, Zur Sache 
des Denken, p. 72, disponível em: 
http://laboratoirefig.fr/wp-content/
uploads/2016/04/Pages-de-Heideg-
ger-Gesamtausgabe-14-Zur-sache-
-des-denkens-.pdf). 

  Já no “icônico” texto “A 
questão (rectius: a pergunta pela 
– die Frage nach der – WSGF) 
da técnica”, Heidegger asseverara 
que “tudo depende de se mani-
pular a técnica, enquanto meio e 
instrumento, da maneira devida. 
(...) Pretende-se dominar a téc-
nica” (“A questão da técnica”. Trad. 

Emmanuel Carneiro Leão. In: M. 
Heidegger, Ensaios e conferências, 
trad. Emmanuel Carneiro Leão, Gil-
van Fogel, Marcia de Sá Cavalcante 
Schuback. 6ª. ed., Petrópolis: Vozes, 
2010, p. 12). Em outro texto – uma 
conferência proferida em 1962 –, 
Heidegger explica o termo ‘técnica’ 
da seguinte maneira: “O termo ‘téc-
nica’ deriva do grego ‘technikon’. Isto 
designa o que pertence à ‘technè’. 
Este termo tem, desde o começo 
da língua grega, a mesma significa-
ção que ‘epistéme’ - quer dizer: velar 
sobre uma coisa, compreendê-la. 
‘Technè’ quer dizer: conhecer-se em 
qualquer coisa, mais precisamente 
no facto de produzir qualquer coisa” 
- M. Heidegger, Überlieferte Spra-
che und technische Sprache, St. Gal-
len: Erker, 1989 (Língua de tradição 
e língua técnica, trad. Mário Botas. 
2ª. ed. Lisboa: Vega, 1999, p. 21). E 
isso porque através da técnica é que 
se dá uma produção, colocando-se 
o sujeito como agente de uma tal 
produção, sem perceber o quanto 
encontra-se condicionado pelas 
possibilidades, por maiores que 
sejam, dos aparelhos técnicos, nem 
tampouco que o que rege a técnica 
moderna é exploração, enquanto 
à natureza, aí incluídos os huma-
nos, se concebe como mera fonte 
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fornecedora de energia, que pode 
ser beneficiada e armazenada, para 
assim ficar à dis-posição: no filme 
referido, é essa precisamente a 
situação real da humanidade, con-
trastando com o modo como ela 
é vivenciada, imaginariamente. O 
simples fato de que a própria indús-
tria cultural de entretenimento 
esteja elaborando tais ideias indica 
haver uma tendência em curso, em 
meio a tantas inovações tecnológi-
cas, no estágio em que nos encon-
tramos, da possibilidade de voltar-
mos a reaproximar-nos da poíesis, 
enquanto o fazer criativo, produ-
tivo, e a techné, reduzidas à unidade 
já em Roma, no vocábulo ars. As 
artes, então, assim po(i)éticas como 
técnicas, as tecnociências matemati-
zadas, “musicadas” (do grego antigo 
musikê), há tanto tempo se desen-
volvendo separadamente, voltariam 
a se fertilizar mutuamente.

  A mera técnica, contudo, é 
que tem nos dominado, assim como 
a linguagem antes nos faz ou fala 
do que nós a fazemos ou falamos, 
o que nos permite pensar a técnica 
como (mais um) desenvolvimento 
da linguagem, e seus produtos 
uma realização material dela, ao 
mesmo tempo em que é comum se 

ter uma concepção instrumental, 
técnica, da linguagem, com o que 
se deixa escapar o que lhe é mais 
próprio, o poético, em favor de 
seu aspecto mais prosaico, infor-
mativo, praticando, mais uma vez, 
o que Heidegger denuncia como o 
equivocado desatrelamento da téc-
nica em relação à poética, quando 
entre os gregos a primeira estava 
a serviço do modo de revelação 
ou desocultamento da verdade 
(alethéia) do(s) ser(es) por esta 
última - cf. Soraya Guimarães 
Hoepfner, Filosofar em Tempos 
de Informação, Tese em Filosofia, 
Natal: UFPB-UFPE-UFRN, 2011. 
Daí que em sua palestra de agosto 
de 1955, em Cerisy-la-Salle, na 
Normandia, “para introduzir uma 
conversa”, intitulada “Que é isso - a 
filosofia”, ao final (Was ist das – die 
Philosophie, Tübingen: G. Neske 
Pfullingen, 1956, p. 30, disponí-
vel em https://archive.org/details/
MartinHeideggerWasIstDasDie-
Philosophie/mode/2up), Heidegger 
alude ao estreito parentesco entre 
o pensar mais próprio da filosofia 
(Denken) e a poesia (Dichtung).

  De outro lado, Heideg-
ger, numa bem conhecida refe-
rência aos versos de Hölderlin, 

mostra como sua célebre “virada”, 
die Kehre, representa o que bem 
indica o título de obra a seu res-
peito do saudoso Benedito Nunes, 
a saber, uma “passagem para o 
poético”. Refletindo dentre as mui-
tas possibilidades de tradução para 
Kehre, chegamos a considerar o 
termo “conversão”, descartado por 
sua conotação religiosa, e também 
uma variação dele, empregado em 
geologia e meteorologia, “convexão”. 
O manto terrestre se comporta um 
pouco como um líquido entre o 
núcleo quente e a crosta fria: são as 
correntes de convexão a moverem 

as placas tectônicas que formam a 
crosta... Também se fala em con-
vexão da atmosfera, sendo o seu 
cálculo, baseado na dependência 
de condições iniciais, o que veio a 
se tornar conhecido como “efeito 
borboleta”. Por fim, nos pareceu 
ser “retorno” o termo mais apro-
priado para traduzir o que mais 
simplesmente se pode traduzir por 
“virada”, mas die Kehre não é uma 
virada qualquer, como se vê no 
texto da palestra assim entitulada, 
mas sim uma “virada que volta”, 
donde necessitarmos de outra pala-
vra, que bem poderia ser alguma 

forma arcaizante, como “retor-
namento” ou “retornaça”, reser-
vando “retorno” para traduzir 
outra ocorrência no texto, tanto 
na forma verbal, como naquela 
substantivada, a saber, Einkehr, 
mas optamos por “retorsão”. A 
rigor, em vernáculo, atualmente, 
com este sentido, a grafia da 
palavra é “retorção”, sendo retor-
são empregada com um sentido 
técnico no direito internacional 
penal, mas a opção pelo termo 
arcaico se justifica por preservar 
o pospositivo do latim medieval 
que, por si, já significa “retorno”, 
“reversão”, tal como no espanhol 
torsión e no italiano torsione, 

além de expressar, igualmente, 
“tormento”, que não deixa de ser, 
também, um tema da palestra assim 
intitulada, e o que ela nos transmite. 
Hans-Georg Gadamer, no texto que 
publicou no número especialmente 
dedicado a Heidegger na revista 
Cahiers L´Herne, de 1983, entre 
as pp. 141 - 142, recomenda que se 
entenda a palavra “no sentido dia-
letal próprio da região para onde 
se retirou Heidegger: die Kehre 
designa o cotovelo que faz o cami-
nho que sobe ao longo da monta-
nha. Não se inverte a direção da 
marcha quando se toma a Kehre, é 

o caminho em si mesmo que reparte 
na direção oposta para continuar a 
subir”. Para Deleuze, a Kehre é a 
dobra, que tanto teria impactado a 
Foucault, como a ele próprio, que 
chegou a intitular assim obra sua, 
sobre aquele que, como acima men-
cionado, se pode considerar o fun-
dador da filosofia alemã e, também, 
do pensamento digital, pela codifi-
cação binária: Leibniz - cf. Deleuze, 
Foucault, cit., p. 115 ss. Mas há tam-
bém, em Deleuze, como nos lembra 
José Gil, uma “torção do negativo”, 
que retira deste último sua capaci-
dade atuar, provocando assim, no 
limite, uma “conversão”, isto é “a 
torsão em virtude da qual a negação 
da identidade se dissolve, fazendo 
emergir a afirmação da diferença, 
(que) é o próprio movimento do 
eterno retorno” (O Imperceptível 
Devir da Imanência: Sobre a filo-
sofia de Deleuze, Lisboa: Relógio 
D’Água, 2008, pp. 29 – 30).

 Os versos de Hölderlin, 
extraídos de uma versão tardia do 
hino “Patmos”, são os seguintes:

“Wo aber gefahr ist, wächst
        
Das Rettende auch”.

“Ora, onde mora o perigo
é lá que também cresce
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o que salva”.

Uma outra proposta de tradu-
ção é aquela devida a Mestre Ema-
nuel Carneiro Leão:

 “Porém onde a ameaça está, 
emerge 

 o salvador também”.

  A “salvação”, portanto, se 
não vier daquele “último Deus”, 
tão aludido nos em geral também 
enigmáticos “Beiträge”, considerado 
o segundo marco fundamental da 
filosofia heideggeriana, após, “Ser 
e Tempo” - Beiträge zur Philoso-
phie (Vom Ereignis). (1936-1938), 
ed. por Friedrich-Wilhelm v. Herr-
man, GA 65, Frankfurt am Main. 
V. Klostermann, 1989 -, podemos 
esperar que venha – se Ele (ou eles) 
não for(em) justamente isso - da 
convergência em andamento, mas 
ainda tímida, entre a racionalidade 
utilitária, calculadora, das ciências 
matematizadas, com aquela racio-
nalidade mais livre da imaginação 
artística, sendo que aquelas não 
são menos criativa, ou requerem 
menos imaginação. Neste sentido, já 
mesmo no nascedouro das ciências 
modernas, resultante do encontro 
entre o empirismo e o racionalismo, 

este encontro exigiu, para resul-
tar na parceria de sucesso que se 
tornou, passar de uma realidade 
observável para outra não-obser-
vável, a fim de transmitir/produzir 
em um sistema de signos compre-
ensível os conhecimentos sobre o 
que se encontrou na primeiro para 
a segunda, donde a conclusão de 
um estudioso deste processo his-
tórico, de que “a ciência obriga os 
homens a imaginar” (Paolo Rossi, 
O nascimento da ciência moderna 
na Europa, trad. Antonio Angonese, 
Bauru: EDUSC, 2001, p. 241). Gas-
ton Bachelard, como sabemos os 
que apreciamos o tema da episte-
mologia, se notabilizou com a pro-
posta de concebermos a tarefa fun-
damental do cientista como sendo a 
de unir o poder da ação racionalista 
ao poder da ação criadora - da ação 
poética, portanto - Cf., v.g., O Novo 
Espírito Científico, trad. António 
José Pinto Ribeiro, Lisboa: Edições 
70, 1986.

 Neste “futuro imaginário” 
(ou, antes, imaginado), encontra-
ríamos já em sua plenitude um 
“outro Heidegger”, um Heidegger 
que o vigoroso novo filósofo alemão 
Peter Trawny qualifica de “esoté-
rico”, como defende convincente-
mente em seu livro “Adyton” (trad. e 

apresentação: Márcia Sá Cavalcante 
Schuback, Rio de Janeiro: Mauad 
X, 2013). Dizer que há um Heide-
gger esotérico é similar, para mim, 
a dizer, com a Escola de Tübingen, 
G. Reale na Itália e Marcelo Perrine 
entre nós, que há um Platão esoté-
rico, levando a sério o que o próprio 
Platão deixou escrito a respeito das 
limitações da escrita para transmitir 
a filosofia – como “meio’, portanto. 
Platão e todos os demais, lidos por 
Heidegger, se tornam dele, como 
sabemos. E ele, Heidegger, pode se 
tornar da mesma maneira nosso, 
para cada um, um outro? Eis o Hei-
degger esotérico, o que escreve con-
tra toda escrita e linguagem que o 
oculte o ser, ao invés de ser o meio, 
aí sim, de sua revelação, retiran-
do-se, retraindo-se, diante da dor 
provocada pela sua verdade, sua 
essência, a essência da verdade (das 
Wesen der Wahrheit), excluída pela 
assertiva do fundamento (der Satz 
vom Grunde), o princípio da razão 
suficiente, oriundo de Ockham e 
divulgado por Leibniz, como exi-
gência de uma razão para tudo o 
que ocorra – isto é, o mundo, “alles 
was der Fall ist”, segundo a célebre 
primeira proposição do Tractatus 
Logico-Philosophicus, de Wittgens-
tein, excelentemente traduzida para 

o espanhol como “tudo lo que acaé”. 
  É esta qualidade “cadente” 

do mundo que se revelou com 
toda a candência, literalmente, na 
Grande Guerra, a que se tornou I 
Guerra Mundial, após ter havido 
uma segunda, sob o espectro da 
qual elaboraram seus respectivos 
pensamentos os filósofos por último 
referidos, que definem as duas prin-
cipais orientações em filosofia con-
temporânea, cada uma a seu modo 
propondo a linguagem como funda-
mento para ela, fundamento que se 
mostra insuficiente, em não sendo 
tratado como já Heráclito sugeria, 
segundo Plutarco, nos primór-
dios do agora cadente Ocidente: 
“O senhor, de quem é o oráculo 
em Delfos, nem diz nem oculta, 
mas dá sinais (DK 22 B 93, trad. 
de Eudoro de Sousa).” Pois afinal 
“(C)omo alguém poderia manter-
-se encoberto face ao que nunca 
se deita?” (Tò m↔ dỹnón pote p↔s 
án tis láthoi? Frag. 16DK), apesar 
de “amar se esconder” (krýptesthai 
phile, frag. 123DK, trads. de Ema-
nuel Carneiro Leão). Novamente, 
ou ainda e sempre, do que se trata, 
portanto, é de “força(r) a linguagem 
ao seu limite máximo de expressão 
a fim de cruzar novas fronteiras de 
significado” (Tadeu Cavalcante e 

Gabriele Cornelli, “Para uma onto-
logia da complementariedade: mito 
e logos em Heráclito”, in: Ágora. 
Estudos Clássicos em Debate, n. 
22, Brasília, 2020 p. 54)↔, e assim, 
quem sabe, encontrar um caminho 
de volta para a cidade, como lugar 
dos lares.

 São Paulo, sexta-feira de 
Carnaval de 2021. 
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De España Nos Llegó Cristo
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.

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...

Negra Presuntuosa
Susana Baca

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
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Ideias ou teorias evi-
denciam sua razão de 
ser e utilidade pelo 
que podem contribuir 
para nosso esclareci-

mento e adaptação à realidade, o 
Yi Jing(Livro das mutações), como 
um modo de conhecer e avaliar a 
realidade sempre mutante, a fim de 
melhor conviver com ela, constitui 
de fato um tipo de teorização dos 
mais básicos e abrangentes já inven-
tados para esse fim, dado o fato de 
ter surgido no início da Civilização 
no Extremo Oriente, e ter se cons-
tituído a raiz do seu pensamento 
epistemológico, contribuindo deci-
sivamente para que os povos, nutri-
dos por essa Cosmovisão, pudessem 
elevar na escala civilizatória, frente 
aos desafios e crises da vida em 
sociedade- ao longo dos tempos-, 
na medida em que possibilitava 
sempre a renovação de sua práxis.

O Yi Jing é constituído por 
64 fórmulas chamadas hexagra-
mas. Como o nome já diz, cada 

hexagrama é composto de seis par-
tes, formando como que uma nar-
rativa concisa de um evento, de uma 
série de eventos, ou, de um percurso 
ou um conjunto de aspectos de uma 
determinada vida.  

Dado o fato de Leibniz e Jung, 
Piaget e Garcia, Jullien e vários 
outros estudiosos já mostraram, 
com dados bem fundamentados, 
que os povos do Oriente e de Oci-
dente compartilham as característi-
cas básicas no seu pensar, e partindo 
da premissa de que tudo o que muda 
varia conforme tempo-situação, 
levantamos a hipótese de que cada 
hexagrama constitui um enquadre 
para a revelação de aspectos/fases 
de um determinado fenômeno- 
p.ex. uma vida humana-, busco 
descobrir isomorfismos entre tipos 
de vida e determinados hexagramas, 
e aplicar cada hexagrama às formas 
de vida que lhe fossem isomorfas , 
a fim de revelar aspectos relevantes 
destas.  Segue abaixo uma amostra 
da testagem dessa hipótese. 

 Para fins de clareza da expo-
sição, este texto, baseado no hexa-
grama ENTUSIASMO, terá cada 
uma de suas partes dividida em três 
camadas, obedecendo  a seguinte 
ordem: Cada parte inicia com um 
nº romano onde estará localizado 
um trecho do hexagrama traduzido 
de sua forma canônica; no segundo 
lugar vem o nº arábico, seguido pelo 
significado atualizado do trecho 
referido; em 3º lugar e fechando 
a parte em questão, vem o que da 
vida do personagem pode estar rela-
cionado ao significado explicitado 
antes. 

 O hexagrama ENTUSIASMO 
mostra que pode revelar certos 
aspectos/eventos relevantes da vida 
de poetas, pois, sem o Entusiasmo-o 
deus dentro -, como poderia mani-
festar Poesia?! A vida de Antônio 
Gonçalves Dias (1823-1864, d.C.), 
à luz deste hexagrama, me parece 
especialmente ilustrativa nesse sen-
tido, tanto pelo caráter dramático 
dos fatos de sua vida, quanto pela 

  ENTUSIASMO, SOBRE A VIDA DE    ENTUSIASMO, SOBRE A VIDA DE  
GONÇALVES DIASGONÇALVES DIAS

 CHU YU GI
                               Psicólogo, Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo
                              Especialista, Departamento de 

Gestalt terapia e Departamento de
                              Orientação Vocacional do Insti-

tuto Sedes Sapientiae

força expressiva dos seus versos. 
Vejamos:

 I.”Entusiasmo que se mani-
festa. Infortúnio.”

1.Isso significa uma vitalidade 
exuberante manifestando-se desde 
o início, e nem por isso lhe garante 
imunidade frente às dificuldades do 
início da vida.

 No caso de Antônio Gonçal-
ves Dias, tudo indica que nasceu 
saudável e forte, fruto do relaciona-
mento da mestiça Vicência Mendes 
Ferreira com o comerciante portu-
guês João Manoel Gonçalves Dias, 
num lugar remoto do Maranhão, na 
época em que foi proclamada sepa-
ração do Brasil frente ao Portugal. 
Quando o menino tinha apenas um 
mês de idade, seu pai fugiu para 
Portugal, por medo de revanche 
pela sua atitude contraria à Inde-
pendência do Brasil. Não demorou 
o comerciante a retornar, quando 
Antônio fez dois anos, e o menino 

passou a viver na companhia de 
seus pais até os seis anos, em Caxias, 
um ponto comercial na beira do rio 
Itapicuru. Então foi inapelavelmente 
separado de sua mãe, por decisão 
de seu pai, que contraia matrimo-
nio com Dª Adelaide Ramos de 
Almeida, para viver na nova famí-
lia constituída pelo pai. Certamente 
o menino sofreu com a separação 
e perda do vínculo com sua mãe, 
como sugeriam suas atitudes e com-
portamentos na vida adulta, de que 
se tem registro.

II.” Firme como uma rocha, 
nem passou um dia. A perseverança 
traz boa fortuna”.

2.Significa que se apoia, sem 
demora, em algo firme e duradouro 
como rocha, e que persistir nesse 
apoio trará bom resultado.

 Na vida de Antônio Gonçal-
ves Dias, pode referir-se ao sólido 
vínculo com as letras que estabele-
ceu muito cedo, desde as primeiras 

aulas com o prof. Jose Joaquim de 
Abreu, e que depois consolidou fre-
quentando aulas de latim, Frances 
e filosofia, sob a direção do Prof. 
Ricardo Leão Sabino. Aconselhado 
por este mestre, seu pai levou o 
menino para S. Luís em 1837, deci-
dido a matriculá-lo na universidade 
de Coimbra, mas faleceu antes de 
poderem viajar para Portugal. No 
ano seguinte, em respeito à von-
tade anteriormente manifesta do 
falecido, e mais diretamente pela 
insistência e apoio decisivo do prof. 
Sabino, junto com outros homens 
influentes e de prestígio da região, 
sua madrasta o enviou para Portu-
gal, onde depois ingressou na Uni-
versidade de Coimbra, passando a 
estudar Direito.                               

No coração da cultura da 
velha terra, dedicou-se com afinco, 
além da grade curricular, também 
ao estudo dos clássicos portugue-
ses, estendendo ainda para incluir 
as literaturas francesa, inglesa, espa-
nhola, italiana e alemã. Em contato 
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com um ambiente cultural tão rico 
e favorável, sua inteligência viva 
e sensível pode  desenvolver-se 
plenamente, fazendo amadurecer 
sua vocação literária e poética. A 
participação em grupos literários 
como  “Gazeta literária “e “O Tro-
vador” contribuiu ainda mais para 
expandir o seu impulso expressivo 
e a sua veia poética, que já come-
çavam manifestando com muita 
pujança, como, p. ex. nos versos: 
“Minha terra tem palmeiras, onde 
canta o Sabiá...” (Canção do Exilio), 
expressando a saudade de sua terra 
e de sua gente, numa entonação 
bem brasileira. Certamente adqui-
riu uma solida cultura literária, 
bem como bons laços de amizade, 
pois nesse meio tempo, quando lhe 
faltaram recursos para continuar 
no curso da faculdade e recebeu 
ordem da madrasta para voltar ao 
Brasil, obteve ajuda decisiva de seus 
colegas e amigos  para prosseguir 
nos estudos.

 III.” O entusiasmo que 
levanta o olhar para cima traz 
arrependimento. A demora causa 
remorsos”.

 3.Significa que aspirar a 
um ideal de aprovação pelo poder 
dominante, submeter-se à decisão 
de quem ocupa posição mais alta, 
contrariando os próprios senti-
mentos, só pode levar ao arrepen-
dimento, que tenderá a piorar, se 
não mudar tal atitude a tempo.

Na vida do poeta, pode refe-
rir-se à sua rendição ao poder domi-
nante e à moral tradicional: quando 
recebeu a recusa ao seu pedido de 
casamento com Ana Amelia Fer-
reira do Vale, não ousou acatar a 
sugestão desta para fugirem, mas 
conformou-se com a decisão da 
mãe de sua amada. Isso lhe trará 
muito arrependimento por toda a 
vida, como atestam tantos versos 
seus escritos depois: “... Pensar em 

quanto hei perdido, /... mas pen-
sava, que, sem mim, alegres dias/ 
T´esperavam.../...Que me enganei, 
ora o vejo:/Nadam-te os olhos em 
pranto.../... Perdoa, que me enganei! 
/...Tantos projetos risonhos, / Tudo 
esse engano desfez! Enganei-me! /...
Horrendo caos/ Nessas palavras se 
encerra/ Quando do engano, quem 
erra, /Não pode voltar atrás! /... 
Mártir quis ser, cuidei qu’era.../ E 
um louco fui, nada mais! / Louco, 
julguei adornar-me com palmas 
d’alta virtude! / Pensar eu que o teu 
destino/ Ligado ao meu, outro fora, 
/Pensar que te vejo agora, / Por 
culpa minha, infeliz; /... Perdão, a 
teus pés curvado;/ Perdão!... de não 
ter ousado/ Viver contente e feliz!...”                                                                        
Pode também referir se ao seu casa-
mento com Olimpia Coriolano, 
sem uma avaliação adequada da 
existência de afinidade ou não entre 
os dois, apenas para atender às 
expectativas alheias e da sociedade 

da época. Logo percebeu que nada 
lhes possibilitava manter o afeto e 
o respeito mútuos, e que só podiam 
desenvolver sentimentos que os 
afastariam e separariam, cada vez 
mais...

Essas decisões tomadas sob 
os ditames do conformismo à 
moral dominante levaram a um 
encadeamento de decepções e tris-
tezas sem fim, que o nosso poeta 
soube expressar com uma pungên-
cia e força de expressão raramente 
vistas.

  IV.”A fonte do Entusiasmo. 
Ele alcança grandes coisas. Sem 
desconfiança, reúne amigos a sua 
volta, como o grampo junta os 
cabelos.”

4.Eis a fonte de energia, o 
motor de toda criatividade, a con-
dição de tudo que venha a produ-
zir e ser, possibilitando a conquista 
de todo o bem, inclusive as boas 

amizades.
Desde o início e num cres-

cendo, por muitos anos, Gonçal-
ves Dias se mostrou ser homem 
de bom contato social, e trabalha-
dor intelectual muito profícuo e 
versátil: Ocupou-se de e escreveu 
sobre geografia, história, etnologia 
e instrução publica, e até fez um 
dicionário de Tupi, mas foram sua 
poesia que elevou mais o seu nome 
entre seus contemporâneos, des-
pertando admiração ao seu gênio, 
com os poemas como” Canção 
do exílio”,” I- Juca- Pirama”, “Seus 
olhos”, “Ainda uma vez- adeus”, 
“Canção do Tamoio”, “Sextilhas 
de Frei Antão”, “A tarde”, e muitos 
outros. Já com publicação dos “Pri-
meiros cantos,” em 1847, foi admi-
tido no Instituto Histórico, tornou-
-se professor de Latim no Liceu de 
Niterói. Ocupou diversos cargos 
no serviço público imperial: prof.
do Colégio Pedro II, encarregado 
em várias comissões pelo país e na 

Europa, oficial da Secretaria dos 
Negócios Estrangeiros etc. Recebeu 
do Alexandre Herculano, o grande 
escritor e historiador português, o 
título de grande poeta, ainda no 
início de sua carreira. Desenvol-
veu grande familiaridade com as 
obras dos poetas portugueses como 
Camões, Bocage e Garret, bem 
como com Goethe, Hugo, ou Byron 
etc. Contribuiu decisivamente para 
formar e consolidar uma Literatura 
Brasileira com características pró-
prias, por meio do seu indianismo 
romântico e a evocação das expe-
riencias telúricas, firmando assim a 
literatura nacional entre as demais 
literaturas do mundo.  Nunca lhe 
faltaram amigos e admiradores, 
que foram muitos, entre os quais se 
destacaram especialmente Antônio 
Henriques Leal e Alexandre Teófilo 
de Carvalho Leal, que se tornaram 
seus confidentes durante toda a 
vida, e a quem chamava “mano e 
amigo de coração”. A legião de seus 
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admiradores não parou de crescer, 
até os dias de hoje, entre os quais 
podem ser destacados: Machado 
de Assis, Olavo Bilac, Manuel Ban-
deira, Roquete Pinto etc.

V. “Mesmo se a doença per-
siste, não é fatal.”

5.Significa que sofre de males 
por muitos anos, sem perder a vida 
por isso, tampouco a criatividade.

Pode referir-se a diversos 
males físicos que sofreu durante 
muitos anos, como inflamação do 
fígado, lesão no coração, gastrite 
etc.; bem como certa discriminação 
social, além de desilusões amoro-
sas; e certamente muita insegurança 
emocional, devida em parte à trau-
mática separação forçada de sua 
mãe, que sofrera, quando criança, 
e às dificuldades financeiras durante 
a fase mais sensível de sua adoles-
cência e primeira juventude. Mas 
sobreviveu a tudo isso, manteve sua 
criatividade, e seu gênio foi até esti-
mulado por essas condições adver-
sas, marcando indelevelmente com 
sua obra a Literatura brasileira e até 
mundial.

VI. “Entusiasmo obscurecido. 
Mas se ao final muda, não há falhas”.

 6.Refere-se ao apagar das 
luzes, que, no entanto, não significa 
o fim de tudo, se ocorrer a subli-
mação e a desejada comunhão de 
vivencias.

Na última viagem que fez à 
Europa, para cuidar de sua saúde, 
nosso poeta, depois de passar por 
diversas cidades e ter visitado vários 
clínicos e especialistas, e encontrado 
com os amigos espalhados por aí, 
receando o inverno que se apro-
ximava, embarcou no navio Ville 
de Boulogne, de volta ao Brasil. 
Mas, em 3 de novembro de 1864, 
já à vista da costa do Maranhão, o 
navio naufragou, todos se salva-
ram, exceto o poeta, que devia estar 
muito debilitado. Mas, ele já tinha 
deixado imortalizado o seu nome, 
por meio de tantos versos memorá-
veis, que não paravam de fertilizar 
o coração e a mente dos falantes da 
Língua Portuguesa: “Não permita 
Deus, que eu morra, / sem que eu 
volte para lá, .../ Sem qu’ inda aviste 
as palmeiras, /Onde conta o Sabiá. 
/Oh tarde, oh bela tarde. oh meus 
amores,/Mãe da meditação, meu 
doce encanto!/Os rogos da minha 
alma, enfim ouviste,/E grato refri-
gério vens trazer-lhe/No teu reman-
sear pleno de enlevos!/ Amor é vida; 

é ter constantemente/Alma, senti-
dos, coração-abertos/Ao grande, 
ao belo; é ser capaz de.../Não cho-
res, meu filho;/não chores, /Que a 
vida/É luta renhida:/Viver é lutar. 
/ ... Se morre, descansa/ Dos seus 
na lembrança, / Na voz do porvir...”

A característica mais impor-
tante da Poesia de Gonçalves Dias é 
a busca incansável da comunicação 
e integração entre a individualidade 
de suas experiencias e a universa-
lidade de suas emoções e ideias, e 
isso é viabilizado pela amplitude de 
seus talentos poéticos e a comunhão 
que a intensidade de suas vivencias 
era capaz de promover: conseguia 
ser ora lírico, ora bucólico, ora trá-
gico, ora épico, e ora elegíaco...Era 
um romântico que se tornou um 
clássico!

Aí está o resultado do que 
propus no começo deste texto, se 
consegui ou não demonstrar o que 
deriva da minha hipótese ,cabe ao/a 
leitor/a verificar.
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Reinos
Nascer de fato é feto
Olhar de fato é fito

Morrer de fato é fátuo!

Só o vegetal
Pode sugar seu seio, terra.

Sem voz, sem ir.
Bom acordo,

O silêncio não lhe custa.
Ir pra onde? Falar o que?
O vegetal sabe se água.

Nós crê se o que?
Não terra, não água,

Ar talvez?
Mais pra fogo somos!

Fogo que se queimamos,
Sem fazer luz, 

Ou muito pouca.

Meu próximo natural, se houver
Que seja mineral! Que sossego!

Na próxima, se houver
Não tem porquanto, nem entretanto,

Nem mentes, nem entrementes...
Ser mineral é compromisso!

E ninguém tem nada com isso !!! 

Alain Fresnot 
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Em  2 0 2 0 ,  u m 
expressivo con-
junto de mudan-
ças radicais acon-
teceu no âmbito 

global, cuja pandemia alastrou-se 
nos continentes. A sociedade parou 
e testemunhou a inscrição da fragi-
lidade da vida. Entre verdade, reali-
dade e existência humana, o bio está 
em evidência. De fato, a reviravolta 
a(di)ciona possibilidades inusitadas 
acerca dessa vulnerabilidade do Ser/
Estar do sujeito, assinalando a crise 
internacional das representações, 
inclusive na arte. Das experimenta-
ções poéticas e estéticas aos desafios 
recorrentes, a arte atual (re)inscreve 
as coisas no mundo.

Nesse caso, essa passagem 
ajuda a eleger e a consolidar outros 
valores, para alé do lugar comum. 
Mudanças são benvindas com seus 
deslocamentos, pois (re)equacio-
nam a condição humana em sua 

própria adaptação. Como fenômeno 
do contemporâneo (CANCLINI, 
2016; GIANNETTI, 2016; GUM-
BRECHT, 2015; QUINTARELLI, 
2019), o novo atualiza o mundo 
com a novidade e sinaliza (re)
começo. Nem sei se se trata de ori-
gem ou gênese. E se uma reflexão/
pensamento se traduz em matéria, 
de acordo com as leis da física quân-
tica, a flexibilidade sobre um ponto 
de vista influencia qualquer resul-
tado. Por conseguinte, a vibração de 
energia rege a frequência do pensar 
e (re)organiza fatores inerentes ao 
viver – do coletivo ao cooperativo, 
do interativo ao colaborativo.

 Este texto examina a rela-
ção entre arte, consumo e meio 
ambiente, para se refletir sobre uma 
proposta de arte sustentável, sobre-
tudo no Brasil. A produção artís-
tica atual incorpora o cotidiano da 
sociedade, em que acresce a respon-
sabilidade do viver em grupo: o/a 

Outro/a. A partir de posicionamen-
tos crítico-reflexivos, tendências 
emergentes questionam os estatutos 
da arte no sobressalto que entrela-
çam consumo, meio ambiente e sus-
tentabilidade. Ao relacionar arte e 
o chamado mercado-mídia, a arte 
contemporânea ocupa uma parcela 
expressiva de compra e venda no 
mercado da arte internacional. Isso 
abre o debate sobre valoração de 
pessoas e/ou objetos, estendendo-se 
em natureza e cultura (e vice-versa).

Ao aproximar arte, consumo, 
meio ambiente e sustentabilidade, 
o cotidiano torna-se tema da arte 
como o mercado-mídia, para além 
do processo de venda de uma obra. 
Ambos – mercado e mídia – quando 
se aproximam tentam promover, 
ainda mais, a cultura do consumo, 
impulsionando o capitalismo. Ou 
seja, tal situação legitima o foco do 
capitalismo que se interessa apenas 
(enfatizo, portanto, exclusivamente) 

ARTE CONTEMPORÂNEA ARTE CONTEMPORÂNEA 
SUSTENTÁVEL: SUSTENTÁVEL: 
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pelo capital. Nada mais. Isso requer 
observar fatores de ganho, lucro, 
rentabilidade, o que paradoxal-
mente não se distancia do código 
sensível expresso na/pela arte atu-
almente (CANCLINI, 2016, GUM-
BRECHT, 2015).

Na expectativa de aprofundar 
esta discussão, levanta-se a seguinte 
pergunta: quais transversalidades 
podem ser verificadas na produção 
de uma arte sustentável hoje?

O tecido desta escrita ampara-
-se no ensaio ao assimilar fragmen-
tos de uma arte contemporânea sus-
tentável que (re)equaciona consumo 
e mercado-mídia, focado no meio 
ambiente. Aqui, critérios de deri-
vações são elencados ao longo dos 
textos. A articulação desta investi-
gação considera o formato ensaio 
como método, conforme Canclini 
(2016). O ensaio atualiza-se entre o 
saber e o fazer (e vice-versa), ainda 
que seja tão reconhecido no meio 

acadêmico. No ensaio, a realidade 
pontual (re)alinha arestas e sutura 
de ideias designadas como objeto/
contexto. Essa opção de tratativa 
que foca luz no ensaio enquadra 

parâmetros arquitetados pelo pen-
sar e pela escrita do relato execu-
tado. Tal exercício orienta o debate 
crítico-reflexivo e legitima o fio 
condutor que agiliza uma trama, 
feita aos poucos, nos diálogos e 

nas inferências recorrentes dos 
enunciados.

F ig .  1  –  Mater ia l  de 
divulgação

 
Fonte: Acervo do artista

 Para tanto, destaco minha 
instalação XXX_ [Projeto de Expo-
sição], realizada na CAIXA Cultural 
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São Paulo1 , no período janeiro a 
março de 2020, com curadoria do 
professor doutor Luciano Maluly 
(ECA-USP) e produção de Rosa 
Esteves (Fig. 1). Como enfoque 
parcial, deslizante, contemporâneo 
(GUMBRECHT, 2015), trata-se de 
uma proposta de experimentações 
poéticas e estéticas que desenvolve 
produção de conhecimento, infor-
mação e subjetividade. São doze 
conjuntos de trabalhos criativos 
exibidos nesta Mostra, os quais 
formalizam experimentos relevan-
tes no âmbito da arte, e da cultura 
brasileira (GIANNETTI, 2016). Da 
preparação à realização, reitera-se 
a pré-produção, produção e pós-
-produção. Isso equivale ao agen-
ciamento/negociação de atributos 
de sustentabilidade.

Da exposição

A instalação XXX_ alimenta 
uma discussão fecunda entre o 
artista e o público, na expectativa 
de conscientizar o/a visitante sobre 
a desproporcional abrangência do 
consumismo, na ordem do dia. Tal 
escopo evoca contrapontos, equí-
vocos e incoerências, os quais (re)
usam embalagens descartáveis: 

papel, isopor, papelão. Mais que 
isso, a ideia foi tentar traduzir, 
em forma de arte, elementos cir-
cunstanciais (re)aproveitados. O 
que contribui efetivamente com 
a natureza e com a cultura. Essa 
dinâmica de (re)aproveitar mate-
riais tem influência de Artesania, 
Arte Povera, Arte Naif, Art Pop, 
Bricolagem. São referentes relevan-
tes na história da arte que solicitam 
apontamento. E as variantes técni-
cas – colagem, desenho, escultura, 
fotografia e pintura – exploram 
diversos eixos reunidos nessa Mos-
tra de arte (Fig. 2).

Seria, talvez, jogar fora o 
comum para dar lugar ao novo. 
Por certo, o reuso de materiais 
precários eclode o debate contra o 
desperdício, que se acentua a fra-
gilidade descartável. Precariedade, 
aqui, encontra a simples ideia de 
fragilidade transformada em propo-
sição alternativa. A referida expo-
sição tangencia o enlace de arte, 
consumo, meio ambiente e susten-
tabilidade, na lógica de trabalhos 
artísticos contemporâneos que (re)
utilizam diferentes tipos de mate-
riais descartáveis e/ou papeis reci-
clados. Também, a (re)apropriação 
de objetos e papéis (re)configura o 

olhar atento às tecnologias emer-
gentes (QUINTARELLI, 2019).

Fig. 2 – Sem título [6 pinturas 
90x90, 2019]

 
Fonte: Acervo do artista

Se, por um lado, considera-se 
que o Brasil está em crise (econô-
mica, política, ideológica, pandê-
mica); por outro, essa é uma opor-
tunidade para se ativar a renovação. 
Na crise, a renovação modifica o 

modo de viver/existir em diferentes 
estratificações políticas e/ou socio-
culturais. Renovar, aqui, solicita um 
tipo de reflexão que (re)semantiza 
a transformação na produção de 
conhecimento, informação e sub-

jetividade. Renovar traz abertura 
ao “novo/outro” e amplia, de modo 
controverso, os campos de (im)
possibilidades. 

Na instalação XXX_, as 
obras demarcam o objeto (mate-
rial), sua representação (semió-
tica) e o projeto (desenho, fotogra-
fia), ao ressaltar sua expressão de 

sustentabilidade (Fig. 3 e 4). Nos 
três instantes – objeto, representa-
ção e projeto – formam os três X 
no título central da Exposição. São 
fases. Entre elas, destaca-se o objeto, 
a imagem e sua representação (Fig. 

5).
 Tais trabalhos exibidos 

na Exposição enfoca na discus-
são acerca do resto, da sobra, do 
esquecido, cuja representação do 
sujeito instaura-se na performance 
do dia a dia. Isto é, a arte contem-
porânea almeja as lacunas, escapa 
do lugar comum e traz novidades. 

Na emergência do debate, o dilema 
seria experimentar o que se estabe-
lece como estranho, visto que está 
por vir – como constelação de ideias 
a serem desenhadas, confabuladas 
como produção de efeito. Por isso, 

não vale a pena se fechar para o 
que a novidade clama e tenta ins-
taurar o que não se comporta de 
maneira regular no sistema. São 
modos de revigorar a aventura 
de si. Eis um exercício interca-
lado de olhar para dentro e para 
fora, de modo simultâneo.

 Logo, o que fica 
exposto explicita a mensagem 
(re)direciona a observação sobre 
o objeto/contexto em destaque. 
Já o que está por detrás da ima-
gem produzida, ainda que em 
cena, não pode ser visto/lido 
porque localiza-se completa-
mente fora do campo de visão. 
Uma relação indireta (inter)
conecta as partes e solicita com-

plemento, uma vez que ocupa a 
espacialidade obtusa, aos olhos de 
Barthes (1984).

Esse jogo relacional fragmen-
tado (re)vela intenções escusas um 
tanto quanto secretas, que (não/
nem) são expostas à prova e res-
saltam um ar de mistério. Há ape-
nas vestígios, pistas do que possa 
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supor uma expressão advinda da 
atmosfera elástica –deslocável e/ou 
flexível – das (im)possibilidades 
simultâneas – do que se quer e/ou 
do que não se quer. Entre mostrar 
e/ou esconder (BARTHES, 1984), 
nascem intervalos, paradoxos, con-
tradições, contestações, oposições, 
antagonismos; o que não faz sentido 
alcança, de modo inevitável, a pro-
dução de efeito (Fig. 3).

Fig. 3 – Encontro [técnica 
mista, 3 120x180, 2020]

 Fonte: Acervo do artista

De acordo com o interesse 
para saber mais sobre de arte 
contemporânea, na regência de 

consumo, meio ambiente e sus-
tentabilidade, a Mostra destaca a 
representação das coisas no nosso 
cotidiano, ao privilegiar as recor-
rências da produção de infor-
mação, sobretudo na atualidade 
(CANCLINI, 2016; GUMBRECHT, 
2015; QUINTARELLI, 2019). Efeti-
vamente, (re)dimensionam-se ações 
e valores capazes avançar as coisas 
no mundo pautadas pela compreen-
são artística, estética e/ou poética. A 
alteridade que alterna variáveis que 
(des)estabilizam qualquer sistema 

enunciativo. São diretrizes perti-
nentes entre estética, técnica e ética 
como emergência do conhecimento 
na sociedade contemporânea.

 A Exposição exibe matérias 

descartáveis (como papéis, emba-
lagens, estampas, rótulos, notas 
fiscais, objetos e/ou marcas), para 
relacionar natureza e cultura. Como 
produto cultural, o consumo aqui 
(retro)alimenta a participação de 
quem visita o local. Materiais obso-
letos dão lugar a novas maneiras de 
expressá-los gerando articulações 
inteligíveis/sensíveis, que inquietam 
o público visitante da Exposição e 
provoca mudança de atitude como 
extensão de atividades criativas. 
Isto, talvez, seria colocar em xeque 

a forma-pensa-
mento sobre arte 
como posição de 
mundo.

Estrategi-
camente cria-se 
um paradoxo na 
extensão gerativa 
de enunciado 
em desenvolvi-
mento – no seu 
próprio processo 
de manifestação 
da ideia à sua 
expressão. Esse 

intervalo comuni-
cacional (entre aparecer e sumir) 
solicita complemento. Tal comple-
tude ocorre para se valer a satis-
fação do/a Outro/a. Talvez, seria 

preencher uma lacuna aberta pela 
necessidade do ato comunicacional 
incompleto: se não viu, de fato, não 
testemunhou, logo não sabe. Gerar 
informação com qualidade implica 
observar as dinâmicas conceituais 
e técnicas que se implementam 
com atualizações inovadoras cujas 
resultantes comunicacionais alme-
jam o tecer de ideias abordadas 
estrategicamente.

Fig. 4 – Flor de seda [papel 
reciclado, colagem, foto, 2018]

Fonte: Acervo do artista

 Do ponto de vista institu-
cional que regula a circulação de 
valores culturais, algumas contri-
buições encorparam o desenvol-
vimento desta produção cultural. 
Houve o apoio da Caixa Cultural 
São Paulo e da Fundação para o 
Desenvolvimento das Artes e da 
Comunicação – Fundac. Também, 
paralelamente houve a exposição 
Tokyo Antes/Depois, da Fundação 
Japão, o que gerou enorme parce-
ria. Além disso, ocorreu a cobertura 
de vários meios de comunicação 

de mídias alternativos; entre eles a 
Rádio USP FM, 93,7 e a TV PUC-
-SP. Esta última gravou um pro-
grama, em formato documentário, 
com entrevistas in loco, a ser veicu-
lado na internet em breve.

Das Transversalidades

 Existe uma guerra, uma 
disputa acirrada entre a verdade, 
o verossímil, o semelhante. Entre 
falso e verdadeiro, há uma distância. 
A partir de determinado ponto de 
vista, surgem maneiras diferentes de 
relatar um evento/acontecimento; 
o que convoca filtros de leitura do 
público para se constatar o conte-
údo. Como estudo de (de/trans)
formações, para além de uma alego-
ria, a arte contemporânea convida à 
produção de efeito. Esse último (o 
efeito) torna-se causador de estarda-
lhaços. O efeito tange a epifania que 
brilha, causa explosão e desaparece 
imediato, sem qualquer sustentação 
na efetiva manutenção de um posi-
cionamento seguro. Ou seja, o efeito 
propõe uma instantânea expressão 
explosiva que se apaga rapidamente, 
sem deixar marcas.
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Fig. 4 – Goiabeira [foto, ins-
talação, 60x45, 2019]

Fonte: Acervo do artista

O desafio está na predisposi-
ção de suscitar questionamentos e 
lidar com o debate sobre o tema da 
arte contemporânea, em evidência. 
O enfoque como arte sustentável 
provoca um exercício crítico-re-
flexivo sobre complexas transver-
salidades que apontam à realidade. 
Sem dúvida, qualquer trama propõe 
uma discussão a respeito da vida 
humana. Nessa trajetória, um acrés-
cimo gradual de projetos veicula 

arte, consumo, meio ambiente e 
sustentabilidade, que pode ser cons-
tatado como tendência recente na 
produção artística internacional. 
Surge, assim, o esforço de se (re)
considerar fatores recorrentes de 
capitalismo, mercado-mídia e con-
sumo atrelados à arte.

Multiplicam-se os valores nos 
entornos na arte contemporânea, 
em que se estabelece a versatili-
dade do olhar para uma perspectiva 
capital, a qual compõe uma maneira 
diferente. Dessa maneira, a predi-
cação capital torna-se um convite 
avaliativo sobre a contemporanei-
dade; o que parece ser inevitável. 
O que impacta leilões, feiras gale-
rias, exposições. Examinar a arte 
como produto comercial traz uma 
articulação transversal, híbrida, de 
sustentabilidade no âmbito cultural 
e econômico – como a ideia de eco-
nomia criativa.

Dos referentes espaço-tempo, 
no dia da inauguração desta Expo-
sição – bem próximo do marco zero 
como ponto de geográfico central 
da metrópole paulista – comemo-
rou-se o aniversário da cidade de 
São Paulo, que recebeu este presente 
singular. Tal homenagem abre um 
debate no encontro de arte con-
temporânea e sustentabilidade. Esta 

última convida a pensar na reno-
vação da vida humana, compre-
endendo a ordem da informação. 
Ou seja, renovar reitera o percurso 
criativo, a ser projetado. Disso fica 
uma mediação sensível/inteligível 
representa as transversalidades das 
coisas no mundo contemporâneo.

 Eis a projeção identificatória 
que alicerça um ponto mais efetivo 
do espaço intersubjetivo, mediante 
às relações. No campo contempo-
râneo da cultura, há a necessidade 
de ponderar artimanhas plausíveis, 
as quais expressem contribuição 
social – em consonância à comu-
nicação. Por isso, decidi produzir 
um website – http://wiltongarcia.
com.br – sobre o meu trabalho 
como artista visual. Trata-se de um 
portfólio com obras recentes entre 
desenhos, pinturas, fotos e vídeos, 
além de texto de apresentação e cur-
rículo. Ou seja, a veiculação online 
em plataformas digitais torna a 
informação mais dinâmica, cujo 
fluxo em consonância com demais 
práticas convencionais analógicas 
convoca novas/outras experiências 
singulares. Verifica-se um espaço 
comunicacional alternativo de 
agenciamento/negociação.

Dos Desfechos

 Com mais de 20 anos de 
carreira de artista visual, realizo 
um leque de técnicas mistas, tendo 
como referência a noção de con-
temporâneo. A contemporaneidade 
rege sua força motriz, ao lidar com 
um ambiente movediço em cons-
tante transformação – provisória, 
inacabada, parcial, efêmera, desli-
zante. Isto é, são as alternativas que, 
propositalmente alteram a forma de 
refletir e exprimir sobre a vida.

 As relações sociais que 
impactam discursos periféricos e/
ou centrais como vozes alterna-
tivas. Nesse contexto, altera-se o 
ambiente, altera-se o sujeito, alte-
ra-se a vida. Polarizações e polê-
micas (re)formulam o sentido de 
sociedade – agora denominado de 
bolhas nas redes sociais da inter-
net – , em que falam mais para si 
e menos para o/a Outro/a. Eis um 
engano na escolha homogênea de 
pares que se assemelham entre si.

No âmbito das identidades e 
das políticas identitárias, fatores – 
políticos, teóricos, sociais, culturais, 
identitários, econômicos, religiosos, 
geográficos, ideológicos – incluem 
variações singulares da pessoa 
humana nas decisões peculiares 
quando se enunciam equívocos. Isso 

ressalta, em sua própria pluralidade, 
desigualdades sociais recorrentes no 
Brasil. A desigualdade é uma dife-
rença cortante que separa os sujei-
tos; e pouco respeita adversidades.

 Contextualizada pelo viés 
da cultura, nossa sociedade (re)
formula situações complexas, às 
vezes conflituosas, incompatíveis e 
díspares como a noção de susten-
tabilidade vinculada aos desafios 
intelectuais e profissionais. No uso 
de estratégias discursivas, a arte 
contemporânea faz emergir “novos/
outros” saberes compatíveis à pro-
dução de conhecimento, informa-
ção e subjetividade.

 A (re)articulação de fatores 
– teórico, ideológico, político, social 
– influencia nas decisões para ela-
borar a argumentação do texto. Já o 
compartilhamento da informação 
estabelece valores a serem produzi-
dos e disseminados, garantido sua 
veiculação. Dessa forma, a informa-
ção (re)equaciona um conjunto de 
dados (complexos ou não) eleitos 
como instância enunciativa de uma 
ocorrência registrada.

 Como resposta à pergunta 
inicial deste ensaio, são várias as 
características da sustentabilidade 
na arte contemporânea, em especial 
no Brasil: radicalidade, irreverência, 

ousadia, audácia, petulância, atre-
vimento, provocação, inquietação, 
transgressão, subversão, flexibi-
lidade, eletrizante, impactante, 
polêmica, efervescência, plurali-
dade, intensidade, extremidade, 
sagacidade e inclusão. Em síntese, 
soma-se à alegoria hermeticamente, 
devoradora de um tônus antropo-
fágico cultural como produção de 
efeito.
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MORTESMORTES
+328 MIL+328 MIL

COLAPSO FUNERÁRIO É O COLAPSO FUNERÁRIO É O 
PASSO SEGUINTEPASSO SEGUINTE

NEUROCIENTISTA MIGUEL NEUROCIENTISTA MIGUEL 
NICOLELIS NO BRASILNICOLELIS NO BRASIL
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Às vezes ,  os 
cúmplices do 
genocida  o 
chamam de 
“m i t o”.  D e 

certo modo, eles não estão errados. 
Pois certos mitos também simboli-
zam as “sombras”, como diz Jung, 
da psiquê humana.  Assim, mitos 
não são apenas Zeus, Hermes, Afro-
dite, Eros, Dioniso ...Também são 
mitos , por exemplo, os “Ciclopes” 
, seres de um olho só na testa sim-
bolizando “estreiteza de visão”. Os 
Ciclopes eram inimigos de Zeus, 
que simboliza a ética e a justiça, e 
de Eros, o deus do amor. Os Ciclo-
pes simbolizavam    a besta  bárbara 
de visão estreita , e hoje essa visão 
estreita nos ameaça  com a ignorân-
cia negacionista . Outro mito que 
simboliza o genocida são as “Erí-
nias” ( “Fúrias”, em latim), deusas 
do ódio e da vingança. Foram elas 
que despedaçaram “Orfeu”, o poeta 
que cantava a vida e a arte. Quando 
Eurídice desapareceu, o poeta Orfeu 
parou de cantar. Eurídice era o par 
de Orfeu. Para os gregos, “Eurí-
dice” também é um dos nomes 
da alma, assim como “Psiquê” e 
“Pneuma”. Então, as Erínias  que-
riam que Orfeu esquecesse a alma 
e se tornasse o general do exército 

de morte delas , cantando assim a 
guerra , o ódio e a vingança, para 
ajudá-las a espalhar tais vilezas pelo 
mundo. Como Orfeu se recusou a 
usar sua arte para servir à barbá-
rie, as Erínias  o despedaçaram ( tal 
como as Erínias-fascistas   de hoje 
que despedaçaram a placa de rua 
com o nome de Marielle...).  Mas 
isso não fez morrer o poeta , pois 
seu filho de nome “Museu”, poeta 
como o pai, recolheu os fragmen-
tos que Orfeu se tornou e os reuniu 
novamente, fazendo surgir assim a 
primeira exposição do mundo, na 
qual Orfeu reencontrou sua alma-
-Eurídice expressa em sua arte. O 
genocida também lembra Procusto , 
um personagem perverso que ofere-
cia uma “cama” fabricada por ele às 
pessoas que passavam cansadas por 
uma estrada. Quando as pessoas se 
deitavam na tal cama, porém, acon-
tecia algo estranho: ninguém cabia 
direito nela. Quando a pessoa era 
maior do que a cama , Procusto 
pegava um machado e decepava 
as pernas e sobretudo a cabeça 
.  Quando, ao contrário, a pessoa 
era menor , Procusto amarrava as 
pernas e os braços dela com cor-
rentes , esticando brutalmente até 
desmembrá-los... Ninguém sobre-
vivia àquela cama transformada em 

túmulo: querendo que cada um se 
amoldasse à força, Procusto acabava 
matando todo mundo. Quando 
as pessoas reclamavam, Procusto 
pegava friamente uma régua e 
media com rigidez militar a cama, 
e dizia: “A cama é perfeita, normal, 
homogênea: cada lado é idêntico 
ao outro . A régua não mente! O 
defeito está em vocês :por serem  
diferentes e heterogêneos, vocês não 
cabem na minha Verdade!” A cama 
de Procusto pode receber  outros 
nomes: “Minha Opinião”, “Meu 
Dogma”, “Meu Credo” ...O que não 
couber em tais “fôrmas”, Procusto 
vingativamente corta, nega, mata – 
física ou simbolicamente . O tama-
nho de tal cama é o da pequeneza: 
só ficando sem a cabeça, acéfalo, se 
pode caber nela.

ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA
Professor Adjunto na empresa UNIRIO - Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro

OS CÚMPLICES OS CÚMPLICES 
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No dia 30 
de abri l 
de 1981 
o c o r r i a 
no Rio-

centro um show em homena-
gem ao Dia do Trabalhador . 
Repleto de pessoas. Haveria a 
apresentação de astros da MPB 
e sentia- se lufadas de ar fresco 
da Abertura. O "apesar de você" 
estava se transformando em "vai 
passar".

A euforia foi perturbada 
pelo som de uma explosão.

 Uma bomba explodiu 
em um automóvel puma. Um 
homem morto e outro ferido. 
Dois militares. O sargento foi 
partido ao meio pela bomba. 
O capitão hoje é coronel da 
reserva.

O objetivo era fazer com que 
a bomba explodisse é o caos cau-
sasse 100 mil mortos. O processo 
de Abertura seria interrompido por 
um Golpe da Linha Dura militar.

Não era a primeira vez que se 
pensava em idolatrar Tanatos com 
este número simbólico. Em 1968, o 
brigadeiro João Paulo Burnier con-
vocou os homens de elite do PARA-
SAR para colocar uma bomba no 
gasômetro do Rio de Janeiro.

A meta era causar a morte de 
100 mil pessoas  e ter carta branca 
para executar lideranças da Oposi-
ção.  Bem como notáveis do mundo 
artístico.

Ficou na teoria. A firme nega-
tiva de um militar decente frustrou 
a perversão do brigadeiro homicida. 
Capitão Sérgio Ribeiro Miranda de 
Carvalho. "Sérgio Macaco". Este 
sim um verdadeiro MITO. Infe-
lizmente,  serei forçado a falar de 

outro paraquedista que preferiu ras-
tejar pelos esgotos.

Parece haver uma longa 
duração braudeliana de planos de 
extermínio político na História 
brasileira.

Recordemos o Plano Cohen. 
Um suposto plano comunista para 
dominar o Brasil. Falsificação 

forjada pelo então Capi-
tão Olímpio Mourão. Como 
general seria um dos vetores 

RIO CENTRO, PORÃO & CHOQUERIO CENTRO, PORÃO & CHOQUE
 MAURÍCIO ORESTES PARISI

Historiador e Secretário Político do Comitê 
Executivo da EC-OM.

militares do Golpe de 64. Seu sobri-
nho ocupa  hoje a vice-presidência 
da República.

Voltemos para bomba do 
Riocentro. Ela fazia parte de uma 
série de atentados entre 1979-81. 
Visavam desestabilizar e reverter a 
redemocratização limitada como já 
foi dito.

Possuíam suas raízes na linha-
-dura militar que foi disciplinada 
por Ernesto Geisel. Era a galera da 

repressão. Os porões da tortura.
É nesta cultura política que se 

forma um oficial que se destacava 
por sua grande capacidade física e 
inteligência inversamente propor-
cional. O tenente "Cavalão". Jair 
Messias Bolsonaro.

Está galera era poderosa. 
Portavam os troféus de sangue do 
Araguaia e da luta urbana. Cabe-
ças decepadas e corpos ao mar. 
Especialmente, os paraquedistas 

cultuavam seu orgulho de pre-
torianos da selva.

Bolsonaro lamentava de 
não ter podido participar da 
"guerra suja". Só assim seria 
algo mais que um carregador 
de mochila de campanha.

O restante da História é 
bastante conhecido. Bolsonaro 
consegue seus cinco minutos 
de fama. Sai do exército e inicia 
sua carreira política. Só relem-
braria que o "pórão" é o vaso 
comunicante entre militares e 
milicianos.

Farei um breve parêntese 
teórico.  Reverência dos histo-
riadores aos cientistas sociais.

A ativista canadense 
Naomi Klein tem insistido no 
termo DOUTRINA DE CHO-
QUE.  Uma conceptualização 

para fazer a crítica da implantação 
do neoliberalismo mundo afora 
desde os anos 70.

A imposição da mercantiliza-
ção da vida como "natural" só é pos-
sível pelo uso de extrema violência 
social e política. O neoliberalismo 
mais que uma política econômica 
é uma forma de sociabilidade mar-
cada pela brutalidade permanente 
do CAPITAL e a produção de sub-
jetividades monstrificadas.
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Sua imposição  foi feita pela 
mão visível do Estado e similares ( 
paramilitares,  milícias, etc). Pino-
chet, Tatcher, Reagan e facínoras 
menos conhecidos.

A manutenção desta forma de 
dominação e movimento de acumu-
lação de Capital  só é possível com a 
REAÇÃO PERMANENTE.  Aquilo 
que Florestan Fernandes chamou 
para o caso brasileiro de CONTRA-
-REVOLUÇÃO  PREVENTIVA. 
Isto como determinação histórica 
do sentido de formação de um capi-
talismo de via colonial.

Determinação particular 
intrinsecamente liga a determina-
ção universalmente posta de supe-
rar a Crise Estrutural  e os Limites 
do Capital por meio de uma nova 
forma estatal de poder. Estados de 
Exceção (mera descrição). O neoli-
beralismo de choque.

Voltemos à narrativa princi-
pal. Vamos extrair da longa duração 
a espuma da conjuntura.

Desde que o Brumário brasi-
leiro  se explicitou. Temos a cons-
tituição de um Bloco de Direita 
com soldagem "nas coxas" entre 
frações do Capital estranhamente 
diferentes. Mas, com extrema efi-
cácia política em se fazer Estado 
e assaltar os fundos. Bem como, 

nulificar a Esquerda entre as classes 
subalternas.

O núcleo duro deste Bloco é a 
aliança entre neofascistas (não vou 
entrar no debate teórico) é neolibe-
rais (Aqui há consenso). Claro, exis-
tem frações ativas como evangélicos 
e similares. Extremamente úteis no 
enraizamento popular. Uma hege-
monia onde há mais "coerção que 
consenso" ( Chico de Oliveira).

Possuem divergências,  porém 
não contradições. E retomando 
a ideia de que se o "porão" é vaso 
comunicante entre MILITARES E 
MILICIANOS. A " nova acumu-
lação primitiva" é o denominador 
comum do Bloco. Ambas frações 
concordes em aumentar a EXPLO-
RAÇÃO DO TRABALHO.

Voltemos ao Riocentro. Bol-
sonaro como epigono da "cultura 
do porão" sempre afirmou que 
seria necessário eliminar 30 mil e 
exterminar a classe política.  Não 
é impensável que o assassinato de 
Marielle Franco tenha sido o pri-
meiro ensaio ao estilo de Matteotti.

A PANDEMIA como fenô-
meno biológico torna-se fato poli-
tico quando a fração bolsonarista  
transforma o evento em possibili-
dade de CHOQUE.

I s t o  m e s m o .  U M 

RIOCENTRO DE NATUREZA 
VIRAL. Sem o trabalho de colocar 
bombas. Criar o caos para legitimar 
a INTERVENÇÃO AUTORITÁ-
RIA. Autoritarismo explicíto já no 
plano econômico e que se tornará 
evidente na política.

Na verdade, só uma miopia 
destotalizante vê estas esferas autô-
nomas como separadas. Miopia 
paralisante.

"Eles" - neofascistas e neo-
liberais - só verterão lágrimas de 
crocodilo. Afinal nada como uma 
terra arrasada para  distopia neoli-
beral e a perversidade neofascista. E 
os evangélicos poderão rezar para o 
bezerro de ouro.
Não mais Riocentro e sim uma 
BOMBA VIRAL NO BRASIL-
CENTRO. A desarticulação de 
qualquer potência política do 
TRABALHO e a senzalização das 
classes subalternas.  
É uma negligência criminosa e 
insana. Contudo, há método e te-
leologia política. Nosso imperativo 
categórico é sobreviver e a partir 
do MATERIALISMO DA VIDA 
confrontarmos a BARBÁRIE DO 
CAPITAL.
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 31 DE MARÇO DE 1964  31 DE MARÇO DE 1964 
NO BRASIL FOI NO BRASIL FOI 

GOLPE MILITARGOLPE MILITAR
A HISTÓRIA SE REPETE A HISTÓRIA SE REPETE 

COMO TRAGÉDIA OU COMO COMO TRAGÉDIA OU COMO 
FARSAFARSA
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Eu sou do contra. Não vão 
me dirigir não. Decifra-me 
ou devoro-te? Não vai me 
devorar nem eu me decifrar, 
nunca. Eu sou a esfinge, e 
daí?

 Elis Regina
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De p o i s  d e 
150 anos, a 
Comuna de 
Paris ainda é 
uma referên-

cia inescapável para a perspectiva de 
esquerda. Trata-se de um momento 
fundamental do aprendizado das 
lutas da classe representante da 
lógica onímoda do trabalho, apren-
dizado que, para nós, transformou-
-se em ensinamento. Lembre-se 
que, se até 1848 Marx analisava 
as revoltas e revoluções operárias 
comparando-as às revoluções bur-
guesas, o ponto mais alto alcançado 
até então em termos revolucioná-
rios, após 1871 é a Comuna que se 
torna o novo parâmetro analítico 
revolucionário, pelo qual se podem 
medir os avanços e os limites de 
uma revolução.

A Comuna nos ensina muito 
especialmente pelos seus atos, por 
aquilo que fez – daí que, segundo 
Marx, a sua própria existência foi 
a sua maior vitória. As tarefas leva-
das a cabo pela Comuna não dizem 

respeito a princípios abstratos cria-
dos utopicamente por sabichões 
isolados das lutas de classes, mas 
à libertação concreta de elementos 
concretamente existentes na pró-
pria realidade e à criação de novas 
possibilidades concretas, muitas 
inéditas e outras pelas quais luta-
mos ainda hoje. Ou seja, como 
disse Lênin, “a Comuna ensinou o 
proletariado europeu a colocar de 
forma concreta as tarefas da revo-
lução socialista”.

Quais foram essas tarefas? 
Comecemos pelas educativas: a 
Comuna separou o estado da igreja 
e decretou o ensino gratuito, laico 
e obrigatório, buscando a elevação 
do nível educacional das massas, 
restringindo o poder ideológico do 
clero e tirando aos padres a possi-
bilidade de deformar as mentes das 
novas gerações. Desapropriou pré-
dios da igreja e os transformou em 
centros populares de cultura e de 
debate político-ideológico, rever-
tendo o que eram espaços de defor-
mação conservadora em espaços de 

formação revolucionária.

A Comuna eliminou profis-
sões vistas como parasitárias (como 
corretores de imóveis) e propôs o 
confisco dos imóveis vazios e sua 
redistribuição para os que não 
tinham residência ou a perderam 
com os bombardeios. Ainda no 
campo habitacional, decretou a sus-
pensão do pagamento dos aluguéis, 
que veio se somar a uma moratória 
geral para o reembolso de dívidas.

A Comuna se preocupou 
com questões urbanísticas: tráfego, 
habitabilidade, embelezamento e 
condições ambientais dos diversos 
distritos da cidade. Fechou o cen-
tro de Paris ao trânsito de veículos 
privados, permitindo apenas pedes-
tres, veículos de utilidade pública e 
circulação de bicicletas (que seriam, 
se necessário, emprestadas pela pró-
pria Comuna).

A Comuna aboliu os deli-
tos de opinião e a pena de morte, 
bem como reconheceu os direitos 

VÂNIA NOELI FERREIRA DE ASSUNÇÃO 

Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora 
da Universidade Federal Fluminense – Rio das Ostras. 
Co-editora de Verinotio – Revista on-line de Filosofia e 
Ciências Humanas.

A COMUNA DE PARIS, 150 ANOS A COMUNA DE PARIS, 150 ANOS 
DEPOISDEPOIS

políticos dos estrangeiros e os rece-
beu fraternalmente nos debates, nas 
barricadas, nos comitês de bairros e 
inclusive no Comitê Central.

A Comuna concedeu o direito 
à educação sexual desde a infância 
e reconheceu às mulheres o direito 
à contracepção e ao aborto, um 
direito ainda hoje inexistente em 
muitas partes do mundo. Eliminou 
a prostituição, esta ignóbil criação 
do patriarcado que hoje é natura-
lizada por certo feminismo liberal 
que entende a mercantilização e o 
uso da propriedade pessoal (aqui, 
o corpo) como expressões máximas 
da liberdade.

A Comuna desburocrati-
zou e tornou gratuitos os serviços 
antes oferecidos pelo Estado, como 
os transportes, a emissão de cer-
tidões etc. E ainda disponibilizou 
advogados gratuitos a quem deles 
precisasse.

A Comuna pôs os serviços 
sociais sob controle de juntas de 

bairros, além de, de forma pio-
neira, conceder pensões às viúvas 
e aos órfãos dos guardas nacionais 
mortos na guerra e a aposentadoria 
aos trabalhadores acima de 55 anos 
(ou menos, em caso de realizarem 
serviços penosos).

Mesmo que só nesse âmbito 
já marcasse a história com seu pio-
neirismo e amplitude, ela não per-
maneceu, no entanto, no âmbito 
das políticas públicas (muitas vezes 
encaradas atualmente como ambi-
ção máxima e limite intransponível 
das lutas sociais, ainda mais diante 
de tantos retrocessos). A Comuna 
foi muito além.

Ela desmantelou a máquina 
do Estado.  Quanto à imensa orga-
nização burocrática e militar do 
poder executivo, a Comuna extin-
guiu a burocracia e transferiu 
as funções antes estatais para os 
próprios trabalhadores, tornando 
todos os cargos administrativos ele-
gíveis, responsabilizáveis e demis-
síveis a qualquer momento, além 

de remunerados no mesmo nível 
de um operário qualificado e não 
cumulativos. Ademais, desestrutu-
rou o exército permanente e o subs-
tituiu pelo povo em armas, elimi-
nando a possibilidade de repressão 
à justa rebelião contra seus domina-
dores. Eliminou a polícia e transfe-
riu as questões relativas à segurança 
à gestão da própria população inte-
ressada. No que tange aos demais 
poderes, suprimiu a dicotomia entre 
legislativo e executivo – ao atribuir 
aos membros dos comitês funções 
deliberativas e práticas ao mesmo 
tempo – e transformou a magistra-
tura burguesa, tornando magistra-
dos e juízes igualmente elegíveis e 
demissíveis a qualquer momento.

São realizações dignas de 
registro nos anais da história. A 
Comuna, contudo, foi ainda além 
e instituiu reformas importantes 
também no campo econômico. 
Durante os 72 dias em que esteve de 
pé, decretou a redução da jornada 
de trabalho para 10 horas diárias, a 
proibição da imposição de multas 
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pelos patrões nas fábricas e oficinas, 
a supressão do trabalho noturno 
nas padarias, a entrega das fábricas 
abandonadas por seus donos a con-
selhos operários, a eleição da dire-
ção das fábricas pelos trabalhadores, 
a criação de uma bolsa-trabalho, 
a supressão prática da hierarquia 
entre trabalho intelectual e traba-
lho material (ao propor o rodízio 
dos profissionais entre tarefas dos 
dois tipos) e a expansão do ensino 
profissionalizante.

Por representar a única classe 
com criatividade e potencialidade 
para criar o futuro, a Comuna 
representava os interesses de todas 
as outras classes sociais, com exce-
ção da burguesia em todas as suas 
frações. Ela se propunha, ainda, a 
ser a forma de organização de toda 
a França.

Neste brevíssimo sumário, 
apenas indicativo, percebe-se que a 
Comuna desempenhou tarefas que 
até então eram realizadas apenas 
por uma complexa – e cara – estru-
tura estatal. Ela tornou notório que 
os trabalhadores podem se autogo-
vernar de forma eficaz, organizada e 
mais barata até mesmo nas circuns-
tâncias mais difíceis. Demonstrou, 

adicionalmente, o quanto os patrões 
são dispensáveis e sua classe é 
parasitária.

Estas medidas, entre tan-
tas outras, foram tomadas numa 
cidade cercada havia cinco meses 
por tropas nacionais e estrangeiras, 
bombardeada por tiros de canhão 
e pelas mentiras caluniosas de uma 
burguesia apavorada por ter os seus 
segredos e as suas misérias trazidas 
à tona e contrapostas pela grandio-
sidade da Comuna.  Note-se que, 
dadas as condições adiante men-
cionadas de passagem, a efetivação 
de algumas das decisões tomadas foi 
limitada, incipiente ou ficou apenas 
como declaração de intenções, a 
depender do caso.

É preciso registrar que a 
Comuna nos ensina muito também 
pelo que lamentavelmente deixou 
de fazer, seja em face das limitações 
objetivas, seja pelos erros cometidos 
pelos dirigentes. E é preciso reco-
nhecê-lo, para não cometermos um 
erro similar ao do apagamento das 
lutas dos trabalhadores, mas com 
sinal inverso, ou seja, cairmos na 
sua glorificação acrítica e sua misti-
ficação, que não servem aos interes-
ses da emancipação humana. Assim, 

faz parte do balanço avaliativo da 
Comuna entender também os titu-
beios, os equívocos e os limites 
objetivos que levaram esta experi-
ência à derrota, após a qual houve a 
mais sangrenta repressão (“infâmia 
indescritível”, conforme Marx) e o 
consequente retrocesso das lutas e 
da organização de classe durante 
dezenas de anos. Tais críticas não 
desmerecem o inigualável espírito 
de sacrifício dos comunardos e nem 
apagam as conquistas arroladas, 
mas não podem ser negligenciadas.

Tais erros e limites se devem a 
questões objetivas (a circunscrição 
a uma cidade, a desproporcionali-
dade das forças em enfrentamento) 
e também a questões subjetivas: a 
Comuna era formada por grupos 
ideologicamente heterogêneos, 
que iam de jacobinos e autônomos 
até socialistas de diversas tendên-
cias, especialmente blanquistas e 
prudhonianos. Além de ideologi-
camente heterogêneos, os comu-
nardos não tinham uma direção 
homogênea e um programa de ação 
claro.  Daí que tenha cometido erros 
sérios, entre os quais salienta-se a 
hesitação em relação ao desenca-
deamento da guerra civil que, na 
verdade, já havia sido iniciada pela 

reação e que era a cada dia mais 
inevitável. Assim, deixou de mar-
char imediatamente sobre Versail-
les, lócus da reação, com o que teria 
a possibilidade de se estabelecer e 
eventualmente se expandir, e em vez 
disso perdeu um precioso tempo 
com eleições que não eram prioritá-
rias naquele momento.  A Comuna 
foi excessivamente indulgente com 
seus inimigos e até acreditou inge-
nuamente em supostas intenções 
conciliatórias daqueles que queriam 
destruí-la, como A. Thiers. E, ainda, 
respeitou o dinheiro depositado no 
Banco da França, quando deveria 
tê-lo revertido para a aquisição de 
armas e outros meios de defesa.

Em que pesem tais limitações, 
hesitações e equívocos, trata-se, sem 
dúvidas, de um feito histórico dos 
trabalhadores. Sem repetir as revo-
luções passadas, que labutaram pelo 
aprimoramento e posterior geren-
ciamento do Estado, “este aborto 
prodigioso da sociedade”, a Comuna 
construiu um caminho completa-
mente novo e mais adequado à 
revolução social de sua época: seu 
desmonte. Era-lhe evidente que os 
trabalhadores não podem simples-
mente se apropriar do aparato esta-
tal e utilizá-lo para seus próprios 

fins, mas precisam destruí-lo. Nesse 
processo, as funções legítimas dos 
antigos órgãos estatais foram rea-
propriadas pela sociedade, ao tempo 
em que aquelas de caráter repres-
sivo foram eliminadas. Com isso, a 
Comuna procedia à devolução das 
forças sociais que foram alienadas 
da sociedade, apropriadas pela 
“excrescência parasitária” estatal e 
utilizadas por esta contra a própria 
sociedade, da qual se nutre e cujo 
desenvolvimento freia. Por isso, 
trata-se de uma forma política não 
só nova, mas realmente inovadora, 
produto da única classe com inicia-
tiva histórica, flexível, expansiva, 
despojada de caráter repressivo. A 
Comuna era a forma política da 
emancipação social, o movimento 
propriamente político da revolução 
social, responsável pelo desmonte 
do aparelho estatal.

Estava evidente, contudo, que 
à classe operária não bastava um 
autogoverno que modificasse as 
estruturas formais de dominação 
de classe: era necessário eliminar a 
própria dominação de classe. Assim, 
junto com a transformação política, 
a Comuna principiou uma potente 
reforma econômica que pode-
ria, depois de um longo processo, 

conduzir a eliminação das classes. 
Esta estava imediatamente fora do 
seu alcance – pelos limites objetivos 
já mencionados –, mas a Comuna 
apontou o caminho para a eman-
cipação econômica do trabalho, ou 
seja, para sua generalização pela 
sociedade, quando deixa de ser um 
atributo de classe. Apresenta, por-
tanto, as formas racionais que per-
mitem atravessar as diversas fases 
de tais lutas de modo mais humano 
e racional.

Em síntese, a Comuna se 
mostra como uma primeira etapa da 
emancipação do trabalho na qual se 
conjugam transformação política e 
reforma econômica – dito de outro 
modo, tarefas políticas que visam a 
destruir as bases da própria política, 
estruturada no Estado, por sua vez, 
nascido da dissidência da sociedade 
em classes irreconciliáveis, da qual 
uma – a dos proprietários – é por 
ele apoiada. Nos termos do filósofo 
J. Chasin, a Comuna de Paris pôs 
os pilares de uma ação metapolítica.

A Comuna se torna ainda 
mais importante em contraste com 
o regime que a precedeu: o bonapar-
tismo, este produto nefando da 
burguesia contrarrevolucionária. 
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O regime bonapartista havia sido 
trazido à cena por uma burguesia 
que, diante do pavor provocado 
pelo avanço real e potencial da 
classe trabalhadora, agarrava-se 
ao seu poder sem ter mais como 
recorrer a formas de governo à sua 
vontade. Agora, diante do impe-
rativo de segurança e ordem, via-
-se na contingência de valer-se da 
“única forma de governo possível 
no momento em que a burguesia 
já havia perdido a capacidade para 
governar o país e a classe operá-
ria ainda não a havia adquirido” 
(Marx). Este regime, levando ao 
paroxismo a tendência de auto-
nomia do Estado e sua oposição 
à sociedade civil, subordina todas 
as classes, embora em prol dos 
interesses históricos de uma delas. 
A burguesia despoja seu próprio 
governo de todos os instrumentos 
de que necessita para governar e 
põe à testa do Estado um ditador. 
Assim, liberta de suas preocupações 
políticas, dedica-se apenas aos seus 
negócios.

Na França de então, berço 
histórico do fenômeno do bonapar-
tismo, o pavor da revolução social 
levou a burguesia a ceder o poder 
a um “príncipe lumpenproletário”, 

Luís Napoleão Bonaparte, secun-
dado pelos “lobos, porcos e cães 
sujos da velha sociedade”, nos dize-
res de Marx. Napoleão, o pequeno, 
produziu uma verdadeira anarquia 
em nome da ordem. Sua passagem 
pelo poder, de pouco mais de 20 
anos, foi marcada por toda sorte de 
despotismo, velhacaria, agiotagens, 
milícias, linguagem enfática e tru-
ques chinfrins. Ao mesmo tempo, 
para que a burguesia pudesse encher 
os bolsos com todas as formas de 
negociata e trapaças, valia-se do 
“poder estatal sem piedade e com 
ostentação como de uma máquina 
nacional de guerra do capital con-
tra o trabalho”, à base de “orgias de 
sangue” e “façanhas canibalescas de 
bandidos”, tarefas para as quais os 
piores homens da república eram os 
melhores. Por isso, dizia Marx, é a 
forma de governo mais prostituída 
e, ao mesmo tempo, a última forma 
do poder estatal, o último recurso 
disponível no embornal da bur-
guesia. E, vejam só, a república não 
havia passado por uma completa 
metamorfose para se transformar 
em bonapartismo: sendo ambas for-
mas de dominação burguesa, não 
houve mudança de natureza, mas 
graus diferentes no interior de uma 
mesma escala.

Bonapartismo e Comuna 
representavam duas alternativas 
históricas antagônicas e excluden-
tes. De um lado, o exemplo máximo 
da decadência do poder criador 
burguês, as tendências estranha-
das do estado capitalista levadas ao 
paroxismo, o vetusto e o velhaco; e, 
de outro, uma forma de organização 
nova, elástica, propositiva e pros-
pectiva, inflada pelo vigor da juven-
tude e pela reincorporação das for-
ças sociais outrora extorquidas pelo 
Estado. Que uma tenha sido derro-
tada e que a outra tenha se reprodu-
zido e transplantado para diversas 
áreas do globo é uma das origens 
das misérias contemporâneas.



9594



9796



9998

LEYMAH GBOWEE



101100



103102



105104



107106

1.Bernardo Bertolucci 
dirigiu um filme nos 
anos sessenta, aos 
vinte poucos anos, 
que  se  chamava 

Prima La revoluzzione, ou Antes 
da revolução, uma adaptação atua-
lizada de um livro de Stendhal sobre 
os dilemas do engajamento político 
. O personagem central vive a desi-
lusão da iminência da revolução. 
Não poucos na esquerda brasileira 
mergulharam nessa angústia de 
decepção, desencanto e até frustra-
ção com as possibilidades de trans-
formação da sociedade nos últimos 
dois anos. Mas respiraram com alí-
vio, alguns com emocionada alegria, 
a surpreendente decisão de Fachin 
ao anular as condenações de Lula 
por Sergio Moro. A possibilidade 
de Lula ser candidato à presidência 
em 2022 mudou a relação política 
de forças no Brasil. Foi a maior vitó-
ria política democrática dos últimos 
cinco anos.

 
2.A Lava-Jato viveu uma 

derrota fatal. A narrativa de que o 
governo do PT era uma quadrilha 
corrupta foi, gravemente, ferida 
e agoniza. A ironia da história foi 
que a necessidade de preservar a 
LavaJato explica a decisão de Fachin 

de transferir os processos que con-
denaram Lula em Curitiba para o 
TRF-1 de Brasília, e a anulação das 
condenações. A suspeição de Moro, 
que ainda pode acontecer, mesmo 
com o pedido de vistas feito pelo 
indicado de Bolsonaro, enterraria 
sua possível candidatura. Moro 
ainda é hoje o nome de maior 
popularidade da oposição libe-
ral. Mas parece cada vez mais um 
cadáver insepulto. Sem ele o “giro ao 
centro”, ou seja, a possibilidade de 
uma candidatura de direita liberal, 
como Doria, conquistar a liderança 
da oposição, deslocando uma can-
didatura de esquerda do segundo 
turno é mais duvidosa. O cenário 
de um confronto entre Bolsonaro 
e Lula em 2022, mantidas as atuais 
condições, passou a ser a hipótese 
mais provável. 

3.Há um grão de razão naque-
les que nos recordam que 2020 não 
terminou. Ensina a história que o 
passado, tampouco, ‘acaba’. Quando 
consideramos a dimensão daquilo 
que se transforma, lentamente, e 
somente em longas durações, tudo 
está em processo. Há permanên-
cias, arcaísmos que nos torturam, 
e são uma forma de ‘vingança’ da 
história. A ascensão de Bolsonaro 

e os últimos dois anos nos obrigam 
a refletir em um grau de abstração 
mais elevado que as peripécias da 
luta política. Porque vivemos sob a 
força centrípeta de um terrível ‘pre-
sentismo’, especialmente, cruel, no 
Brasil, diante da tragédia humani-
tária e social. 

4.Morre um brasileiro a 
cada minuto neste terrível mês de 
março de 2021. A falência da ges-
tão da peste levou a um cataclismo 
que colapsou o sistema de saúde, e 
resume o desastre do balanço dos 
últimos dois anos. Mas é inegável 
que estamos diante de um para-
doxo neste início de 2021. Existem 
dados incontroversos que sinali-
zam uma tendência lenta, porém, 
inequívoca de desgaste do apoio 
ao governo. Entretanto, Bolsonaro 
conseguiu duas vitórias políticas ao 
eleger os dois presidentes no Con-
gresso Nacional, tanto na Camara 
dos Deputados quanto no Senado, 
e bloquear as investigações contra 
seu filho senador Flavio no STJ. Este 
desenlace na superestrutura institu-
cional está em contradição com a 
dinâmica de um enfraquecimento 
do governo na sociedade. Não é 
incomum que isto aconteça. Nunca 
há plena sincronia ou alinhamento 

ANTES DA REVOLUÇÃOANTES DA REVOLUÇÃO

VALÉRIO ARCARY
professor aposentado do IFSP. Autor, entre 

outros livros, de O encontro da revolução com a 
história (Xamã)

entre a variação da relação social 
de forças entre as classes e a relação 
política de forças entre os partidos 
e as instituições. 

5.Há sempre pressões ime-
diatistas em qualquer conjuntura. 
Mas o ‘presentismo’ estimula visões 
impressionistas ou até catastrofis-
tas. Ao longo dos últimos dois 
anos, numa hora era iminente o 
autogolpe, ou se previa provável a 
perspectiva de reeleição de Bolso-
naro em 2022. Em outra o impea-
chment estava na próxima esquina, 
ou se antecipava como irreversível 
a vitória de quem conseguir chegar 
ao segundo turno como representa-
ção das oposições. Essa ‘montanha 
russa’ de oscilação de prognósticos 
tinha pouca correspondência com 
as variações na relação social de 
forças. Podemos distinguir o plano 
da avaliação histórica do nível do 
balanço político e sua dinâmica. E 
tentar escapar do perigo de uma 
análise nacional ‘míope’ do fenô-
meno da extrema-direita no poder.

6.Na escala da história uma 
interpretação marxista pode se 
beneficiar da lente oferecida pela 
lei do desenvolvimento desigual e 
combinado, um método dialético 

aplicado á interpretação da situ-
ação mundial. Estamos, desde a 
crise mundial de 2007/08 diante de 
dois grandes conflitos e, portanto, 
de tendências e contra-tendencias 
poderosas que condicionam o lugar 
do Brasil. O primeiro é a perspec-
tiva da estagnação do crescimento 
capitalista nos países centrais na 
longa duração. O crescimento eco-
nômico foi um dos fatores de pre-
servação da coesão social dentro 
das potencias imperialistas. Ela vem 
sendo, parcialmente, mediada pelos 
relaxamentos monetários, na forma 
dos QE ou quantitative easing’s, mas 
não anulada. Prevalece, entretanto, 
uma dinâmica regressiva de latino-
-americanização das relações sociais 
nos EUA e União Europeia, e asia-
tização na America do Sul, ainda 
não consolidadas. O segundo é a 
crescente rivalidade interimperia-
lista entre os EUA e a China. Ela 
tem sido mediada pela orienta-
ção da União Europeia de procu-
rar uma concertação, pressionada 
pelo trauma destrutivo da segunda 
guerra mundial e pela presença da 
Rússia. Mas não parece que a der-
rota de Trump e a eleição de Biden 
signifique uma mudança na cor-
rida armamentista dos EUA para 
disputar a supremacia no sistema 

mundial de Estados. A America do 
Sul parece ser o elo mais fraco da 
cadeia de dominação imperialista 
do mundo nesta terceira década 
do novo século. Foi o Oriente 
Médio durante vinte e cinco anos, 
mas não é mais assim em função 
da estabilização após a derrota da 
onda de revoluções democráticas da 
década passada. Nenhuma nação no 
mundo contemporâneo mergulhou 
na vertigem da decadência nacional 
sem reação. Os exemplos da Argélia, 
do Chile, e Equador em 2019, do 
Peru em 2020, e de Myamar neste 
ano confirmam que, enquanto não 
ocorrer uma derrota histórica que 
desmoralize uma geração, existem 
reservas sociais nas sociedades para 
uma luta enérgica, poderosa, e até 
enfurecida.

7.Biden e o partido demo-
crata não teriam vencido as elei-
ções se a participação do eleitorado 
negro não tivesse sido, qualitativa-
mente, mais elevada, e esse salto 
ocorreu em função da mobilização 
do Black Lives Matter. A vitória da 
chapa Democrata Biden/Harris 
nas eleições norte-americanas vai 
aprofundar, qualitativamente, o iso-
lamento internacional do governo 
Bolsonaro. Ainda que consideremos 
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que Trump obteve uma grande 
votação, e até venceu em alguns 
estados pêndulos, confirmando que 
está em consolidação por dentro do 
partido republicano uma corrente 
política de extrema-direita nos 
EUA, o desenlace do processo fra-
giliza o governo Bolsonaro. A ten-
tação de uma aventura bonapartista 
de Bolsonaro saiu muito enfraque-
cida depois do fiasco do assalto alu-
cinado ao Capitólio em janeiro. 

 
8.Estamos diante da mais 

grave situação econômico-social 
desde o final da ditadura militar 
durante o governo Figueiredo. Os 
últimos dez anos foram uma década 
perdida sinalizando a decadência do 
capitalismo periférico brasileiro. O 
sacrifício de vidas e a destruição de 
destinos gerados por uma pande-
mia a deriva é aterrador. O perigo 
de uma regressão histórica está no 
horizonte. Os dados divulgados pelo 
IBGE sobre a variação do PIB em 
2020 indicam a maior contração dos 
últimos trinta anos. A degradação 
da vida das massas pela combina-
ção de desemprego acima quatorze 
milhões e pressão inflacionária dos 
produtos alimentícios acima de dez 
por cento só pode ser comparável 
com os dois primeiros anos do 

governo Collor. 

9.Nenhuma sociedade mer-
gulha no precipício da decadência 
histórica sem reação, sem luta, sem 
comoção social. Nos últimos trinta 
e cinco anos ocorreram, por três 
vezes, momentos de ruptura social 
e política pela intervenção das mas-
sas, em 1984, em 1992, e em 2013. 
A gestão do governo Figueiredo 
com Delfim Netto foi a antessala 
da mobilização de mais de seis 
milhões em noventa dias nas ruas 
pelas Diretas Já em 1984. A gestão 
do governo Collor e Zélia Cardoso 
de Melo provocou a explosão da 
juventude em 1992 que contagiou 
pelo menos dois milhões a sair ás 
ruas em 1992. Mas tudo é muitís-
simo mais devastador em 2020 pelo 
impacto da desastrosa, monstruosa 
e sinistra gestão da peste por Bol-
sonaro e Guedes. Somos atraídos 
pela ‘beleza estética’ de que possa 
existir uma sincronia entre retração 
econômica e explosão social, mas 
correlação não é causalidade. As 
jornadas de junho de 2013 foram, 
também, uma autentica explosão 
popular mesmo se acéfala, mas não 
podem ser explicadas pela pressão 
vulcânica de uma recessão econô-
mica. Outros fatores precisam estar 

reunidos e maduros. Ainda mais 
quando consideramos que a apro-
vação do orçamento de guerra e do 
auxílio emergencial diminuiu, qua-
litativamente, o impacto da recessão 
e limitou a crise social.

 
10.Nenhum governo ‘cai 

de maduro’. Governos devem ser 
social e, politicamente, derrotados 
para que possam ser derrubados 
nas ruas ou nas urnas. Explosões 
sociais são, essencialmente, mobi-
lizações espontâneas. Mas não são 
um acidente histórico. Quando uma 
sociedade mergulha em decadên-
cia histórica, e a geração mais jovem 
chega a conclusão que será inesca-
pável, pelos seus esforços individu-
ais, pelo menos manter o padrão de 
vida de seus pais, ela se colocará em 
movimento. Não sabemos quando, 
mas enquanto não ocorrer uma 
derrota histórica, é inexorável. Se a 
classe dominante não for capaz de 
resolver suas crises através de pro-
cessos políticos de negociação, as 
massas irromperão na vida política 
com disposição revolucionária de 
luta. Nesse contexto devemos nos 
perguntar por que Bolsonaro man-
tém posições. As irreconciliáveis 
diferenças dentro da oposição de 
esquerda, e entre ela e a oposição 

liberal ao governo da extrema-di-
reita não são a única e, provavel-
mente, sequer a principal chave 
de contenção da atual situação. As 
oposições aos governos Figueiredo e 
Collor estavam, também, profunda 
e até, dramaticamente, divididas. 

11.Pelo menos outros cinco 
fatores merecem atenção. Em pri-
meiro lugar, há que considerar 
que a massa da burguesia apoia o 
governo, e isso conta muito. Mesmo 
o núcleo duro da classe dominante 
que tem descontentamentos cres-
centes, ainda avalia que Bolsonaro 
deve cumprir o seu mandato e 
até pode se instrumental, porque 
confia nas instituições do regime, 
como o Congresso e os Tribunais, 
para estabelecer limites a pulsão 
bonapartista. Em segundo lugar, 
o governo mantém apoio de um 
terço da população, em especial, 
nas camadas médias que gira-
ram para a extrema-direita, mas, 
também, depois do auxílio emer-
gencial, em setores das camadas 
populares mais pauperizadas. Em 
terceiro lugar, ainda pesa muito na 
consciência da classe trabalhadora 
os efeitos desmoralizadores das 
derrotas acumuladas. Em quarto 
lugar, mas não menos importante, 

a fragilidade das alternativas a Bol-
sonaro. O PT tinha um apelo entre 
o fim da ditadura e a eleição de Lula 
em 2002, mas perdeu o encanto. 
Depois de treze anos o desgaste e 
desconfiança no PT foi vertiginoso. 
O PT ainda é o maior partido de 
esquerda, mas perdeu autoridade. 
É verdade que devemos considerar 
que os últimos cinco anos foram 
amargos e, em comparação, muito 
piores. Mas é, também, verdade que 
assistimos a uma transição geracio-
nal na esquerda que se expressa no 
vigor de novos movimentos entre 
a juventude, os negros e as mulhe-
res, e no fortalecimento do PSol. A 
esquerda terá que lutar muito para 
conquistar a liderança da oposi-
ção. O PT e o Lula-lá deixaram de 
ser atrativos, e o PSol ainda parece 
imaturo para o exercício do poder. 
Finalmente, outro fator é a própria 
pandemia. Ela assusta e incide, ao 
mesmo tempo, como razão de um 
crescente descontentamento e mal 
estar social, mas impõe a limita-
ção sanitária da mobilização social 
popular pelo perigo do contágio.

12. Resumo da ópera; as 
condições objetivas para derrotar 
o governo de extrema-direita estão 

amadurecendo, lentamente, porém, 
mais rápido que as subjetivas. O 
governo poderá ser desafiado por 
mobilizações de massas na medida 
em que as restrições impostas pela 
pandemia sejam atenuadas. Man-
tidas as atuais tendências de evo-
lução Bolsonaro deve conseguir 
um lugar no segundo turno. Não 
é possível prever se perdeu ou não 
a condição de favorito para a ree-
leição. Não está descartado que o 
processo de vacinação passe por 
alguma aceleração, que ocorra, em 
concomitância, uma normalização 
econômica, ou que o novo auxílio 
emergencial ofereça algum grau de 
proteção social, e que uma sensação 
de alívio surja o final do ano. Não 
é possível, portanto, qualquer pro-
jeção sobre o desfecho das eleições 
de 2022. Tão longe, tão perto. Tudo 
está em disputa.



111110



113112

Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensi-
nou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista.

CORA CORALINA
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O dia da prole-
tária inaugura 
a semana da 
S o c i a l - D e -
mocracia(1). 

O partido dos deserdados coloca 
a sua coluna feminina no front ao 
partir para a dura luta pela jornada 
de oito horas, a fim de espalhar a 
semente do socialismo sobre novas 
terras. E a igualdade de direitos 
políticos das mulheres é o primeiro 
mote que ela levanta, ao se prestar a 
recrutar novas seguidoras em prol 
das reivindicações de toda a classe 
trabalhadora.

Hoje, a proletária assalariada 
moderna pisa no palco público 
tanto como a protagonista da classe 
trabalhadora quanto, ao mesmo 
tempo, de todo o gênero feminino, 
a primeira protagonista em milha-
res de anos.

A mulher do povo teve de 
trabalhar pesado desde sempre. Na 
horda bárbara ela carrega o peso, 
coleta alimentos; no povoado primi-
tivo, planta e mói o cereal, faz pane-
las; na Antiguidade, como escrava, 

serve os senhores e amamenta os 
rebentos; na Idade Média, fiava 
para o senhor feudal. Mas, desde 
que existe a propriedade privada, na 
maioria das vezes a mulher do povo 
trabalha separada da grande oficina 
na produção social, ou seja, sepa-
rada também da cultura, encurra-
lada na estreiteza doméstica de uma 
pobre existência familiar. Foi apenas 
capitalismo que a arrancou da sua 
família e a colocou sob o fardo da 
produção social, empurrou-a para 
as lavouras de outrem, para as ofici-
nas, construções, escritórios e lojas. 
Como mulher burguesa, a mulher 
é uma parasita da sociedade, sua 
função consiste apenas em auxiliar 
no consumo dos frutos da explora-
ção; como pequeno-burguesa, ela 
é o animal de carga da família. E 
apenas na proletária moderna que 
a mulher se toma um ser humano, 
pois e apenas a luta que produz o ser 
humano, a participação no trabalho 
cultural, na história da humanidade.

Para a mulher burguesa pro-
prietária, sua casa e o mundo. Para 
proletária, todo o mundo é a sua 
casa, o mundo com o seu sofrimento 
e sua alegria, com sua atrocidade 
fria e seu tamanho. A proletária 

ROSA LUXEMBURGO
5 de Março de 1914

vaga com o trabalhador do túnel 
que liga a Itália a Suíça, acampa em 
barracas e seca, enquanto canta-
rola, a roupa dos bebês ao lado de 
rochas explodindo. Como trabalha-
dora sazonal do campo, no início do 
ano, ela encontra-se no barulho das 
estações de trem, sentada sobre os 
seus humildes pertences, um lenci-
nho cobrindo o penteado simples 
aguarda pacientemente para ser 
transportada do leste para o oeste 
No deque do navio a vapor ela se 
desloca com as ondas que levam a 
mi séria da crise da Europa para a 
América, em um amontoado de e 
idiomas de proletários famintos, 
para, quando a onda de ref1uxo 
uma crise americana se fizer pre-
sente, retomar para a miséria fami-
liar da Europa, para novas esperan-
ças e decepções, para uma nova caça 
por trabalho e pão.

A mulher burguesa não tem 
nenhum interesse real em direi-
tos políticos pois não exerce uma 
função econômica na sociedade, 
pois usufrui dos frutos acabados 
da dominação de classe. A reivin-
dicação, por igualdade de direitos 
femininos é, onde ela se manifesta 
nas mulheres burguesas, mera ide-
ologia de alguns grupos fracos, 

sem raízes materiais, um fantasma 
da oposição entre a mulher e o 
homem, uma esquisitice. Por isso, 
o caráter anedótico do movimento 
das sufragetes(2).

A proletária precisa de direi-
tos políticos, pois exerce a mesma 
função econômica que o proletário 
masculino na sociedade, se sacrifica 
igualmente para o capital, mantém 
igualmente o Estado, e igualmente 
sugada e subjugada por ele. Ela 
tem os mesmos interesses e, pre-
cisa, para sua defesa, das mesmas 
armas. Suas reivindicações políti-
cas estão profundamente enraiza-
das no abismo social que separa a 
classe dos explorados da classe dos 
exploradores; não na oposição entre 
o homem e a mulher, mas na oposi-
ção entre o capital e o trabalho.

Formalmente, o direito polí-
tico da mulher insere-se harmo-
nicamente no Estado burguês. O 
exemplo da Finlândia, dos Estados 
americanos, de comunidades isola-
das, prova que a igualdade de direi-
tos das mulheres ainda não derruba 
o Estado, não toca na dominação do 
capital. Mas como o direito político 
da mulher e, hoje, uma reivindica-
ção de classe puramente proletária, 

então, para a atual Alemanha capi-
talista, ele e como o sopro do juízo 
final. Como a república, como a 
milícia, como a jornada de oito 
horas, o direito de voto das mulhe-
res apenas pode vencer ou sucumbir 
junto com toda a luta de classes do 
proletariado, apenas pode ser defen-
dido com os métodos proletários de 
luta e os seus meios de poder.

Defensoras burguesas dos 
direitos das mulheres querem 
adquirir direitos políticos para 
então tomarem parte na vida polí-
tica. A mulher proletária apenas 
pode seguir o caminho da luta 
trabalhadora, que, inversamente, 
conquista cada palmo de poder 
efetivo para, apenas assim, adqui-
rir os direitos escritos. No princípio 
de toda ascensão social era a ação. 
As mulheres proletárias precisam 
fincar pé na vida política por meio 
de sua participação em todos os 
domínios, apenas assim e que elas 
criam um fundamento para os seus 
direitos. A sociedade dominante 
lhes recusa o acesso aos templos 
de seus fóruns deliberativos, outra 
potência dessa época lhes escancara 
as portas — o Partido Social-Demo-
crata. Aqui, em fileiras e membros 
da organização, estende-se diante da 

A PROLETÁRIAA PROLETÁRIA
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mulher proletária um campo incal-
culável de trabalho político e poder 
político. Apenas aqui a mulher e um 
fator no que se refere a igualdade de 
direitos. Ela e introduzida na oficina 
da história por meio da social-de-
mocracia, e aqui, onde agem forças 
ciclópicas, ela alcança a igualdade 
de direitos efetiva, ainda que o 
direito escrito de uma constituição 
burguesa lhe seja negado. Aqui, ao 
lado do homem, a mulher trabalha-
dora sacode as colunas da ordem 
social vigente e, antes que esta lhe 
conceda um direito aparente, ela ira 
ajudar a pôr em ruínas essa ordem 
social.

A oficina do futuro neces-
sita de muitas mãos e de bastante 
fôlego. Um mundo de lamúria 
feminina aguarda libertação. A 
mulher do pequeno camponês 
suspira a beira do colapso sob o 
fardo da vida. Ali, na África alemã, 
no deserto do Kalahari, permane-
cem os ossos de mulheres Hereros 
indefesas, que foram levadas pelos 
soldados alemães a pavorosa morte 
de fome e sede. Do outro lado do 
oceano, nos altos rochedos de 
Putumayo, perdem-se, inaudíveis 
para o mundo, gritos de morte de 
mulheres indígenas torturadas nas 

plantações de borracha de capitalis-
tas internacionais.

Proletária, a mais pobre dos 
pobres, a mais injustiçada dos injus-
tiçados, vá a luta pela libertação do 
gênero das mulheres e do gênero 
humano do horror da domina-
ção do capital. A social-democra-
cia concedeu a você um lugar de 
honra. Corra para o front, para a 
trincheira!

Primeira Edição: Di Proleta-
rierin. Publicado originalmente em 
Sozialdemokartische Korrespondez, 
Nº 27, 5 de março de 1914.

Fonte: Publicado no Brasil 
ROSA LUXEMBURGO: textos 
escolbidos vol. I, organizado por 
Isabel Loureiro - Editora UNESP, 
páginas 493-496

Notas de rodapé:

(1) No ano de 1914 o Dia 
Internacional da Mulher, 8 de 
março esteve sob o signo da luta 
pelo direito de voto e pela igual-
dade de direitos da mulher. Com 
esse dia da mulher social-demo-
crata, foi inaugurada a “Semana 
Vermelha” do partido de 8 a 15 
de março de 1914, que serviu à 

agitação da social-democracia e 
da sua imprensa. Como resultado, 
pôde ser registrado um crescimento 
significativo de membros e de um 
aumento do número de assinantes 
da imprensa. (retornar ao texto)

(2) Como “sufragetes” fica-
ram conhecidas, na Grã-Bretanha, 
em primeiro lugar, as lutadoras pela 
igualdade politica de direitos das 
mulheres e, também, as seguidoras 
do movimento de direito de voto 
das mulheres. 

VAMOS TROCAR IDEIAS SOBRE VAMOS TROCAR IDEIAS SOBRE 
MULHERES E A PANDEMIA NA MULHERES E A PANDEMIA NA 

AMAZÔNIA, NO CANAL @CON-AMAZÔNIA, NO CANAL @CON-
VERSACOESFILOSOFICASVERSACOESFILOSOFICAS
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Filme-carta, vídeo-
-car ta  ou car-
tas-visuais  são 
sinônimos que 
compartilham da 

ideia de uma mensagem gravada 
ou filmada, destinada a alguém 
conhecido ou mesmo às pessoas 
desconhecidas, que não necessaria-
mente possuem a esperança de uma 
resposta, mas cultivam o desejo de 
compartilhar.

Coraci Ruiz, junto com seu 
companheiro Julio Matos, possuem 
um sólido trabalho onde investigam 
as potências das vídeo-cartas. Entre 
suas principais realizações estão os 
curtas Olhos negros: comparti-
lhando imagens (2003), Saudade, 
vídeo-cartas para Cuba (2005), 
Outra Cidade (2009) e o longa-me-
tragem Cartas para Angola (2013)1.

Na academia, Coraci Ruiz 
escreve uma dissertação de mes-
trado, intitulada Documentário 
dispositivo e vídeo-cartas: aproxi-
mações (2009), a autora investiga as 

linhas de relações possíveis entre o 
conceito de documentário-dispo-
sitivo e algumas experiências com 
vídeo-cartas. O conceito de filme-
-dispositivo do professor da UFF, 
Cesar Migliron (2005; 2008), é 
invocado a fim de dar conta des-
sas aproximações, as quais a autora 
defende como sendo um cinema 
documental “que não se relaciona 
com um real dado nem com iden-
tidades estagnadas, que não busca 
a verdade e que não tem certezas. 
Este cinema deseja falar de proces-
sos e transformações, de encontros 
e relações.” (RUIZ, 2009, p. 8).

A professora Christine Mello 
da PUC-SP, em seu livro Extremi-
dade do Vídeo (2008) pensa o diá-
logo entre as linguagens pelo proce-
dimento de contaminação, segundo 
o qual o vídeo se potencializa a par-
tir do contato com outras lingua-
gens, ampliando os diálogos nos 
quais o código videográfico afeta e é 
afetado pela linguagem em diálogo. 

POSSIBILIDADES PARA SE POSSIBILIDADES PARA SE 
PENSAR OS FILMES-CARTASPENSAR OS FILMES-CARTAS

professor mestre em comunicação e semiótica pela 
PUC-SP, possui especialização lato senso em cinema e 
vídeo e bacharelado em comunicação social com ha-
bilitação em rádio e TV, atua como realizador audio-
visual, fotografo e documentarista. Entre seus últimos 
trabalhos realizou o Documentário ABCiber 10 anos 
(2018), com o coletivo Quarta Pessoa do Singular o 
documentário Trilogia Incompleta e um conjunto de 
Super 8 em tomada única e Found Footage. Participa 
da organização do Festival de Cinema Super 8 de São 
Paulo o Super Off. Edita o Blog Estudos Audiovisuais.

FELIPE FERREIRA NEVES

É a lógica do vídeo +, 
ou o vídeo que soma seus sen-
tidos aos sentidos de outras 
linguagens (como no video-
clipe, na videodança, no vide-
oteatro, na videoperformance, 
na videocarta, na videopoe-
sia, na videoinstalação e nas 
intervenções midiáticas no 
espaço público) de tal forma 
que uma linguagem não pode 
mais ser lida dissociada da 
outra. (MELLO, 2008, p. 137)

A utilização da vídeo-carta 
no documentário é um exemplo 
de como o dispositivo – entendido 
aqui como uma estratégia de criação 
que gera um campo de tensão entre 
os diferentes elementos que o com-
põem 2 – ultrapassa os limites do 
filme ao criar ações e movimentos 
no mundo, fazendo do trabalho de 
Coraci uma experiência contempo-
rânea que tem lugar nas fronteiras, 
nos atravessamentos entre espaço 
sociais, ações artísticas e linguagens 

midiáticas. 
Em Das crianças Ikpeng para 

o mundo (2001), trabalho realizado 
nas oficinas da ONG Vídeo nas 
Aldeias3, quatro crianças da tribo 
Ikpeng apresentam suas vidas na 
aldeia. Apesar de o trabalho surgir 
como uma resposta à vídeo-carta 
das crianças de Sierra Maestra, em 
Cuba, esta não se destina exclusiva-
mente a elas, como indica o próprio 
nome do vídeo. Essa característica 
de obra aberta possibilita diferentes 
respostas, como o trabalho Outra 
cidade (2009), produção que inte-
gra a pesquisa de Ruiz e parte da 
necessidade de pensar os trabalhos 
anteriores Olhos negros e Saudade, 
nos quais a elaboração das vídeo-
-cartas, como estratégia de realiza-
ção, deu-se de forma muito intui-
tiva, como menciona a autora em 
sua dissertação.

A troca de mensagens de 
vídeo pode também ser pensada 
pelo procedimento poético do 
compartilhamento:

O compartilhamento do 
vídeo representa sua passagem de 
uma narrativa acabada para a cons-
trução dinâmica e interativa da 
narrativa. Esse compartilhamento 
marca a confluência do vídeo com o 
hipertexto e com as redes de comu-
nicação. Tal fenômeno de ressigni-
ficação da linguagem é encontrado, 
por exemplo, nos circuitos das web-
-câmeras, que são concebidos como 
instrumentos de acesso indiscrimi-
nado a informações audiovisuais 
(via Google, YouTube, telefones 
celulares conectados à TV digital 
e programas de trocas de arquivos 
na rede virtual). (MELLO, 2008, p. 
196)

Podemos ver a criação de 
uma rede de comunicação audio-
visual no documentário Saudade, 
vídeo-cartas para Cuba (2005, 25 
min). O filme, realizado por Coraci 
Ruiz e Julio Matos, é resultado de 
uma viagem na qual cursaram o 
Taller de Realización de Docu-
mentales [Oficinas de realização de 
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documentários]  na Escuela Inter-
nacional de Cine y TV de San Anto-
nio de Los Baños (EICTV). O filme 
utiliza-se da troca de vídeo-cartas 
entre amigos do Brasil e de Cuba 
para construir sua narrativa. A pro-
posta (dispositivo) dos realizado-
res foi gravar mensagens em vídeo 
com pessoas conhecidas no Brasil 
e entregar essas vídeo-cartas para 
os respectivos amigos em Havana, 
onde gravariam suas respostas.

Os encontros proporciona-
dos pelas trocas de vídeo-cartas 
no documentário são o coração do 
trabalho, criando movimentos no 
mundo e revelando afetos e rela-
ções. Não deixem de assistir ao 
filme, e caso houver interesse, veja 
também o Projeto Vídeo-Cartas4  
organizado pelo autor deste texto.

Figura 1: Juana, Cibel e Patri 
assistindo à mensagem de Ireô. 
(Fonte: Saudade, vídeo-cartas para 
Cuba, 2005
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Eles eram poucos.
E nem puderam cantar muito alto a Internacional.
Naquela casa de Niterói em 1922.
Mas cantaram e fundaram o partido.
Eles eram apenas nove, o jornalista Atrogildo, o conta-
dor Cordeiro, o gráfico Pimenta, o sapateiro José Elias, 
o vassoureiro Luís Peres, os alfaiates Cendon e Barbo-
sa, o ferroviário Hermogênio.
E ainda o barbeiro Nequete, que citava Lênin a três 
por dois.
Em todo o país eles eram mais de setenta.
Sabiam pouco de marxismo, mas tinham sede de justi-
ça e estavam dispostos a lutar por ela.
Faz sessenta anos que isso aconteceu, o PCB não se 
tornou o maior partido do ocidente, nem mesmo do 
Brasil.
Mas quem contar a história de nosso povo e seus he-
róis tem que falar dele.
Ou estará mentindo.
Ferreira Gullar
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Mestre João Grande 
Eu sou fruta madura 

que cai do pé lentamente 
na queda larga semente 

procura uma terra fresca 
para ser fruta novamente. 

Na ro d a  de 
c a p o e i r a 
como simu-
lacro da vida, 
do jogo que 

envolve a brincadeira, elementos 
da plástica do corpo, da alegria 
que transmuta num giro de luta, 
defesa, desvio e fuga. O entrelaçar 
de corpos alarga o ritmo, o jogo do 
corpo está na dobra e redobra, que 
expõem marcas, gestos da leveza da 
alma, um transe lusco-fusco, que ao 
mesmo tempo revela as estratégias 
da vida, uma composição do movi-
mento de corpos, com gestos, traços 
e vestígios que são transduções1 da 
cultura. 

O jogo de capoeira inventa 
tramas de sabedoria capaz de con-
viver num movimento sinestésico 
entre dança, luta, expressão cor-
poral, na troca e na assimilação de 
elementos novos que se reinven-
tam no jogo, numa convergência 
e interação da plástica dos corpos, 

que compõem música, roda, canto, 
energia das palmas e canção, per-
nadas e esquivas na peleja. Enfim, 
num movimento de enlaçar corpos 
num jogo performativo, que mescla 
o dentro e fora do jogo, com man-
dinga, malandragem, ritmo, dança 
etc. Esse movimento demonstra o 
que Mestre João Grande compre-
ende a capoeira, como jogo da vida, 
pois: 

O capoerista é capoe-
rista 24 horas por dia. Ele tem 
aqueles princípios incorpo-
rados ao seu cotidiano inde-
pendente de ser uma roda. 
Essa roda, onde o jogo físico 
acontece, é um estado de espí-
rito. É por exemplo, ir em um 
restaurante ou em qualquer 
lugar e não sentar nunca de 
costa para porta, estar sem-
pre atento ao que está aconte-
cendo como ensinava o Mes-
tre Bimba, que se você estiver 
caminhando na rua à noite, 
nunca ande pela calçada, vá 
sempre pelo meio da rua, 
porque na esquina pode ter 
alguém que quer te pegar. Isso 
não está na roda, está na con-
cepção de mundo, na filosofia 
da vida deles, passado dia a 

Urbano Nobre Nojosa é dou-
tor do programa de Comunicação e 
Semiótica da PUC/SP 

NEGATIVA, A ARTE DE VIVER...NEGATIVA, A ARTE DE VIVER...

MESTTRE JOÃO GRANDE

dia pelo mestre a seu aluno, 
a seu discípulo e vai sendo 
incorporado no dia a dia de 
cada um… (João Grande 
mestre de capoeira angola in 
https://www.youtube.com/
watch?v=rOBFo0UAE88) 

O jogo na roda segue uma 
narrativa gestual e corpórea em 
discursos sincréticos entre as ladai-
nhas, sons de berimbau, tensão e 
composição do ritmo do jogo. As 
ladainhas na capoeira de angola 
é uma iniciação rítmica do jogo, 
somente depois dos cantos intro-
dutórios começa o jogo. Num outro 
campo de expressão da capoeira 
regional ocorre no mesmo com-
passo o jogo e o canto. Elementos 
ritualísticos envolvem-se na trama 
dos corpos, instrumentos, cantos 
etc. Naquilo que João Grande revela 
na roda como o “movimento de 
parada de pé… o gesto do golpe… 
os avisos antecipados da esquiva, a 
narrativa dos olhares… o jogo de 
sedução das mãos e o compasso dos 
jogos dentro de jogos.”2 O trôpego 
cambalear dos corpos revelam as 
esquivas como um movimento que 
desmastream o ritmo enrijecido dos 
corpos, num movimento complexo 
de arranjos entre várias linguagens 

num processo transdutório entre 
gestos, corpos, danças, ritmo, etc. 

Dentro do jogo, os compas-
sos e interrupções para teatralizar 
os gestos da vadiagem do cotidiano, 
as pequenas narrativas do cenário 
do cotidiano, do lustre do sapato, ao 
abrir a porta, o puxar da cadeira, os 
jogos de esquivas. Esse movimento 
de incorporação cria uma rela-
ção íntima com a natureza, para o 
mestre João Grande, “a capoeira é 
nascida de bicho, é de macaco, car-
neiro, da maré. A onda que vai e 
vem…”3 Esse nascimento de bicho 
se expande na própria identifica-
ção dos golpes na roda: escorpião, 
meia-lua, vôo do morcego, rabo de 
arraia, aú beija-flor em mão, salto 
do peixe, arco-íris, raiz, cavalo, 
macaco, macaco prancha, gato 
trançado, gato reverso, bananeira, 
pião carpado. Esse movimento de 
diálogo e tradução com a natureza 
está no batizado dos mestres, que 
assumem características físicas de 
animais e paisagens: Mestre Gato 
Fêlix, Mestre Ganso, Mestre Cobri-
nha Verde, Mestre Limão, Mestre 
Gato Preto, Mestre Curió, Mestre 
Canjiquinha, Mestre Urubu, Mes-
tre Camaleão, Mestre Roxinho, etc. 
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A música e canto durante a 
roda inflacionam esse movimento 
de sinestesia, pois Mestre João 
Grande diz que

 (…) para aprender 
capoeira tem que ter muito 
dendê, tem que saber ensinar, 
saber todo regulamento que 
tem na capoeira, saber tocar 
berimbau, fazer berimbau, 
caxixi, tocar atabaque, can-
tar.. 4 
A sinestesia das linguagens 

do corpo acontece em várias mes-
clas, desde a artesania dos materiais, 
na formação dos instrumentos, na 
harmonia dos cantos da ladainha, 
no aprendizado dos ritmos dos ins-
trumentos musicais até nos jogos 
complexos da vadiagem, mandinga 
e brincadeira. 

Essa sinergia de linguagem 
e materiais na roda extrapola para 
uma cosmovisão da capoeira que 
articula a mandinga como elemento 
místico entre capoeira e candom-
blé. Esse entrelaçar da mandinga 
na roda de capoeira envolve-se 
num jogo capaz de revelar e omitir 
segredos das estratégias dos golpes, 
fazendo desse momento um cons-
tante movimento acontecimental, 
em que ataque-defesa se apresenta 

como um contínuo de bricolagens 
de gestos, que são remontados na 
brincadeira. Segundo João Grande, 
a mandinga faz parte da roda, pois, 

Vamos vadiar, vamos 
para mandinga, vamos para 
brincadeira. A mandinga 
sai do nosso corpo no pé do 
berimbau. O nego faz toda 
mandinga. Numa roda de 
capoeira, vai sair para o jogo, 
tem que se concentrar, cha-
mar para o santo dele, para 
ninguém saber o que está 
fazendo. É segredo! São duas 
forças: terra e céu. (https://
www.youtube.com/watch?-
v=rOBFo0UAE88 — Docu-
mentário: João Grande Mes-
tre de Capoeira Angola) 

A mandinga cria uma mística 
na trama da capoeira como arte, 
luta, dança, cultura e religiosidade. 
Essa mística revela a performance 
da capoeira num jogo de revelar e 
omitir, evidenciar e esconder, que 
faz parte da narrativa da capoeira 
como também da religião do can-
domblé. Segundo Mestre Vino: 

tem uma dança cha-
mada agapi, que é uma dança 

entre Xangô e Ogúm, eles 
jogam uma espécie de capo-
eira. Xangô vem e Ogun vem 
para dançar nesse dia, que 
dá uma movimentação com 
traço de capoeira. Ai as coisas 
se encontram muito, o branco 
a roda, o sentido anti-horário. 
(https://www.youtube.com/
watch?v=MM6L3XexBL4 
- MES-TRE TIMBÓ TVE - 
CAPOEIRA E RELIGIÃO - 
GRANDES MESTRES) 

Essa mescla entre a capoeira e 
o candomblé no encontro da man-
dinga, na plástica do ritmo da dança 
de Xangô e Ogum, faz com que a 
capoeira possa ser vista como uma 
vertente do candomblé.5 Tata Kwá 
Nikise Muta Imd diz que: 

A capoeira é uma 
das vertentes do candom-
blé. Ele está se ligando ao 
movimento natural da vida. 
A capoeira também tem 
esse sentido, de movimento 
ligado a natureza e animais. 
Ligado ao vento batendo 
numa árvore. A própria pala-
vra dos cânticos está muito 
associada ao candomblé. 
(https://www.youtube.com/
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watch?v=MM6L3XexBL4 
- MESTRE TIMBÓ TVE - 
CAPOEIRA E RELIGIÃO - 
GRANDES MESTRES) 

A mandinga faz parte do 
imaginário constituinte tanto da 
religiosidade do candomblé, como 
também, do jogo da capoeira. O 
elemento da mandinga suaviza os 
gestos da capoeira, trazendo uma 
plástica que enfraquece o elemento 
da força física, enaltecendo a camu-
flagem, a capacidade tradutória do 
corpo com a paisagem, desprezando 
a lógica antagônica, de oposições 
determinadas, gestando um des-
locar corporal que revela no jogo 
o jeito, jinga e malícia. Conforme 
Mestre Satélite: 

Se você jogar capoeira e não 
tiver jogo de corpo, você não tem 
mandinga. A mandinga é do jeito 
de jogar capoeira, o jeito que você 
se desloca, de fazer no seu corpo. A 
capoeira mas maliciosa e perversa 
não é a capoeira de força, é a capo-
eira de jeito, jinga, malícia”.6 

Essa relação entre jogo e reli-
gião foi pensada por Platão como 
expressão de uma atividade abran-
gente das relações entre o homem e 

a divindade. Por isso, o jogo sagrado 
expressa a mediação dos cultos ao 
divino como atividade complexa. 
Para Huizinga, o mistério do jogo e 
religião está em compreender o jogo 
do sagrado, os atos de cultos como 
mediações dos jogos simbólicos do 
sagrado, pois: 

Segundo a concepção 
de Platão, a religião é essen-
cialmente constituída pelos 
jogos dedicados à divindade, 
os quais são para os homens 
a mais elevada atividade 
possível. Seguir esta concep-
ção não implica de maneira 
alguma que se abandone o 
mistério sagrado, ou que se 
deixe de considerar este a 
mais alta expressão possível 
daquilo que escapa às regras 
da lógica. Os atos de culto, 
pelo menos sob uma parte 
importante de seus aspec-
tos, serão sempre abrangidos 
pela categoria de jogo, mas 
esta aparente subordinação 
em nada implica o não reco-
nhecimento de seu caráter 
sagrado. (HUIZINGA, 2000, 
p. 19) 

Diante desse arranjo entre a 

mandinga e a religiosidade do can-
domblé o Mestre Timbó diz que: “A 
capoeira é filosofia de vida e o can-
domblé é uma religião.”7 A questão 
é que o jogo é percebido segundo 
Huizinga com uma atividade que 
“é impossível separar a competição, 
como função cultural, do complexo 
“jogo-festa-ritual”.8 Essa mescla 
dimensiona o movimento com-
plexo de qualquer jogo. Por isso, 
de acordo com Huizinga: “O jogo 
sagrado, pelo fato de ser indispen-
sável ao bem-estar da comunidade e 
um germe de intuição cósmica e de 
desenvolvimento social, não deixa 
de ser um jogo que, como dizia 
Platão, se processa fora e acima das 
austeras necessidades da vida quoti-
diana.”9 O jogo assume a dimensão 
de suspender 

o cotidiano, como atividade 
lúdica, que reinventa o mundo, 
numa trama entre (im)possível, (i)
material, sonhar, brincar, confabu-
lar e romper com a programação e 
regularidade social de controle da 
vida. Enfim, naquilo que Huizinga 
identifica coma a capacidade de 
romper com o cotidiano. Huizinga 
defende que: 

Esta identidade do 

ritual e do jogo era reco-
nhecida sem reservas por 
Platão, que não hesitava em 
incluir o sagrado na catego-
ria de jogo. “É preciso tratar 
com seriedade aquilo que 
é sério”, diz ele. “Só Deus é 
digno da suprema seriedade, 
e o homem não passa de um 
joguete de Deus, e é esse o 
melhor aspecto de sua natu-
reza. Portanto, todo homem 
e mulher devem viver a vida 
de acordo com essa natureza, 
jogando os jogos mais nobres, 
contrariando suas inclinações 
atuais. Pois eles consideram 
a guerra uma coisa séria, 
embora não haja na guerra 
jogo ou cultura dignos desse 
nome, justamente as coisas 
que nós consideramos mais 
sérias. Portanto, todos devem 
esforçar-se ao máximo por 
viver em paz. Qual é, então, a 
maneira mais certa de viver? 
A vida deve ser vivida como 
jogo, jogando certos jogos, 
fazendo sacrifícios, cantando 
e dançando, e assim o homem 
poderá conquistar o favor 
dos deuses e defender-se de 
seus inimigos, triunfando no 
combate. (HUIZINGA, 2000, 
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p. 17) 

Esse triunfo no combate como 
manifestação de que a vida deve ser 
vivida como jogo. Na articulação 
entre sacrifício, dança, canto para 
esforçar-se em viver como jogo de 
estratégia. No poema “Olá! Negro”- 
Jorge de Lima traz esse movimento 
de tensão entre força e jeito, malícia, 
violência e as mediações do cantar, 
sorrir, gargalhar e nascer do dia, 
esperança etc. 

Apanhavam com von-
tade de cantar, choravas com 
vontade de sorrir, com von-
tade de fazer mandinga para o 
branco ficar bom, para o chi-
cote doer menos, para o dia 
acabar e negro dormir! 

Não basta iluminares 
hoje as noites dos brancos 
com teus jazzes,  com tuas 
danças, com tuas gargalhadas! 

Olá, negro! O dia está 
nascendo! 

O dia está nascendo ou 
será tua gargalhada que vem 
vindo? 

O jogo de capoeira pode exis-
tir como negativa e esquiva para 
enfrentar o controle da vida social, 

como projeto político capaz de não 
reproduzir e preencher a vida de 
forma sistêmica a partir de mode-
los construídos e inventados, como 
negação dos contratos sociais. 

O exercício político de con-
trole da vida esboçada por Gior-
gio Agambem no projeto político 
editorial de pensar as categorias 
históricas-sociais do Homo Sacer 
e o Estado de Exceção, em que o 
controle da vida forjado pela Repú-
blica cria mecanismos verticais de 
subordinação capaz de controlar a 
vida familiar, profissional, estética, 
social etc. Esse ritmo do  controle 
político e social da vida precisa 
cotidianamente ser reinventado, 
como uma ilusão de novidade 
etc10. Para que esse mecanismo 
político se consolide é necessário 
agenciar a imprensa na trama polí-
tica de mecanismo de controle total 
da vida. O poder do Estado como 
violência organizada e institucional 
precisa mediar a força e  o consenso. 
O uso da força está na própria con-
dição de se tornar um homem um 
ser matável, fazê-lo não se sentir 
semente para ser fruta novamente, 
pois no processo violento de impor 
o consenso é necessário aparar ares-
tas, em que qualquer expressão do 

dissenso deve ser agenciada para 
alinhar-se a partir das diretrizes 
políticas da norma, da regra na 
força da lei. 

A extensão desse processo 
transmuta no cotidiano impregnado 
de regularidades e programação 
capaz de reduzir as paixões alegres 
(Espinoza), expressiva de ritmos e 

paisagens tradutoras das expressões 
lúdicas e eróticas da vida, numa 
expressão necrófila. A ênfase polí-
tica acontece no agenciamento de 
controle social do corpo, através de 
uma mediação midiática capaz de 
configurar o consenso social, mas 
caso forças intempestivas da cul-
tura rompam esse condicionamento 

redutor, de rigidez, seriedade e 
rigor, repentinamente romper a 
cena da normalidade, para um 
processo tensivo, violento e mortal 
de resolução de problemas sociais, 
políticos, econômicos e cultural — a 
violência. 

A violência do estado movi-
menta um aparato institucional de 
castração lúdica, censura, confina-
mento das periferias urbanas. Uma 
violência capaz de tornar parcelas 
da sociedade vítima da opressão e 
assédio, fragilizando-as diante de 
tanta violência física, moral e cul-
tural. Esse segmento populacional, 
que se encontra nas periferias dos 
centros urbanos estão expostos 
cotidianamente à violência insti-
tucional, identificada com rótulos 
de excluídos ou a(bando)nados 
socialmente, pessoas que não per-
tencem às redes de proteção social e 
não serão incluídas. Esse abandono 
chega ao limite da morte, tornan-
do-as figuras jurídicas institucio-
nalizadas como Home Sacer, que 
remetem à história do direito, em 
particular do direito romano, que 
seria a figura jurídica do “homem 
matável e não sacrificável”, que 
apesar de ser possível ser matável 
por qualquer cidadão romano, não 
poderia ser ofertado aos rituais de 

sacralidade, pois tratava-se de uma 
corporeidade impura, inferior, bes-
tializada, abandonados a sorte do 
seu senhor, munida somente de sua 
“vida nua”, da corporeidade, res-
trito a sua condição natural como 
ser vivente, restrito a corporeidade 
matável. Esse  hibridismo tensivo 
dessa condição humana ocorre na 
simbiose entre zoé-bios, inclusão-
-exclusão, identificado por Giorgio 
Agambem como: 

A politização da vida 
nua é a tarefa metafísica por 
excelência, na qual se decide 
da humanidade do vivente 
homem, e, assumindo essa 
tarefa, a modernidade não 
faz mais do que declarar a 
própria fidelidade à estru-
tura essencial da tradição 
metafísica. A dupla catego-
rial fundamental da política 
ocidental não é aquela ami-
go-inimigo, mas vida nua — 
existência política, zoé-bios, 
exclusão—inclusão. A polí-
tica existe porque o homem 
é o vivente que, na linguagem, 
separa e opõe a si a própria 
vida nua e, ao mesmo tempo, 
se mantém em relação com 
ela numa exclusão inclusiva. 
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(AGAMBEM, 2002, p. 16) 

Essa existência política da 
tensão zoé-bios traz ao relevo da 
vida social uma figura do debate 
jurídico, da norma e da regra social 
e política da violência, reduz a vida 
humana a sua condição de nativi-
dade, uma vida naturalizada, uma 
vida nua — portanto, matável. O 
limite da vida, ou sua extensão radi-
cal está na normatização da morte, 
máquinas de guerra foram fabula-
das no século passado, entretanto, 
a engenharia do controle total da 
vida, nos campos de concentra-
ção ainda perduram nas práticas 
de segurança pública, de confina-
mento social, político e cultural das 
periferias. 

A restrição do território, com 
práticas de confinamento ocorre em 
sua radicalidade nas periferias do 
mundo. Isso ocorre com o aparato 
da força militar, em consonância 
com o jogo midiático e político. 
Essa forma de controlar a vida numa 
totalidade revela a trama do meca-
nismo biopolítico do poder polí-
tico.11 Na contemporaneidade, essa 
questão foi iniciada com o debate 
de Michel Foucault na trama da 
formação da genealogia do poder, 
nas fissuras da microfísica do poder. 

Para Michel Foucault, no livro His-
tória da sexualidade I - Vontade de 
saber, defende que o biopoder surge 
como maquinação político-econô-
mico do desenvolvimento do capi-
talismo, pois: 

Este biopoder, sem a 
menor dúvida, foi elemento 
indispensável ao desenvolvi-
mento do capitalismo, que só 
pôde ser garantido à custa da 
inserção controlada dos cor-
pos no aparelho de produção 
e por meio de um ajusta-
mento dos fenômenos de 
população aos processos eco-
nômicos. Mas, o capitalismo 
exigiu mais do que isso; foi-
-lhe necessário o crescimento 
tanto de seu reforço quanto 
de sua utilidade e sua docili-
dade; foram-lhe necessários 
métodos de poder capazes 
de majorar as forças, as apti-
dões, a vida em geral, sem por 
isto, torná-las mais difíceis de 
sujeitar; se o desenvolvimento 
dos grandes aparelhos de 
Estado, como instituições de 
poder, garantiu a manutenção 
das relações de produção, os 
rudimentos de anátomo e de 
biopolitica, inventados no 

século XVIII como técnica de 
poder presente em todos os 
níveis do corpo social e uti-
lizadas por instituições bem 
diversas (a família, o Exército, 
a escola, a polícia, a medicina 
individual ou a administração 
das coletividades), agiram 
no nível dos processos eco-
nômicos do seu desenrolar 
das forças que estão em ação 

em tais processos e os sus-
tentam; operaram, também, 
como fatores de segregação 
e de hierarquização social, 
agindo sobre as forças res-
pectivas tanto de uns como 
de outros, garantindo rela-
ções de dominação e efeitos 
de hegemonia; o ajustamento 
da acumulação dos homens 
a do capital, a articulação 

do crescimento dos grupos 
humanos à expressão das for-
ças produtivas e a repartição 
diferencial do lucro, foram, 
em parte, tornados possíveis 
pelos exercícios do biopoder 
com suas formas e proce-
dimentos múltiplos. (FOU-
CAULT, 1994, p. 132) 

Apesar da multiplicidade de 
exercícios do biopoder como meca-
nismo de controle e poder da vio-
lência, na relação força e consenso, 
como constituinte da formação da 
hegemonia política e cultural, ela-
bora um processo clínico de justifi-
cação da violência do estado. Esses 
excluídos, como a(bando)nados 
são rotulados como uma patologia 
social. Os excluídos são as multi-
dões, pertencentes de bandos, — 
banidos e bandidos. Os excluídos 
são incluídos como exceção, como 
defende Agambem, ao dizer que: 

A relação de exceção é 
uma relação de bando. Aquele 
que foi banido não é, na ver-
dade, simplesmente posto 
fora da lei e indiferente a esta, 
mas é abandonado por ela, ou 
seja, exposto e colocado em 
risco no limiar em que a vida 

e direito, externo e interno, 
se confundem. Dele não é 
literalmente possível dizer 
que esteja fora ou dentro do 
ordenamento (por isto, em 
sua origem, in bando, a ban-
dono significam em italiano 
tanto “a mercê de” quanto 
“a seu talante, livremente”, 
como expressão correre a 
bandono, e bandito quer 
dizer tanto excluído, posto 
de lado” quanto “aberto a 
todos, livre”, como em pensa 
bandita e a redina bandita). É 
neste sentido que o paradoxo 
da soberania pode assumir a 
forma: “não existe um fora da 
lei”. A relação originária da lei 
com a vida não é a aplicação, 
mas o Abandono. A potên-
cia insuperável do nómos, a 
sua originária “força da lei”, 
é que ele mantém a vida em 
seu bando abandonando-a. 
(AGAMBEM, 2002, p. 36) 

A contradição paradoxal dos 
abandonados cristaliza-se na dico-
tômica: vida-morte, inclusão-exclu-
são, zoé-bios, oikos-pólis. A lógica 
da dicotomia social reduz a vida 
ao jogo de oposição determinada, 
em que não consegue superar essa 
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oposição em si, pois só existe em 
um jogo fatigado por uma natu-
ralização e normatização que gera 
uma incapacidade de resolução do 
conflito, expressos na linguagem, 
na percepção da natureza e nos 
vínculos sociais. Esse impedimento 
forja um caminho de padronizações 
identitárias, como algo fixo, rígido e 
imutável, implicando numa natura-
lização ou biologização da política, 
cultura e da vida. Reduzindo tudo 
a uma vida nua, como expressão de 
enunciados genéricos: humanidade, 
sociedade, homem. Essa capacidade 
de generalizar decorre numa inca-
pacidade de mesclas e traduções, 
que segundo Bruno Latour, em 
Jamais formos modernos, identifica 
em três movimentos de decodifica-
ção do mundo: 

Os críticos desenvolveram 
três repertórios distintos para falar 
de nosso mundo: a naturalização, a 
socialização, a desconstrução. Diga-
mos, de forma rápida e sendo um 
pouco injustos, Changeux, Bour-
dieu, Derrida. Quando o primeiro 
fala de fatos 

... naturalizados, não ha 
mais sociedade, nem sujeito, 
nem forma do discurso. 

Quando o segundo fala de 
poder sociologizado, não há 
mais ciência, nem técnica, 
nem texto, nem conteúdo. 
Quando o terceiro fala de 
efeitos de verdade, seria um 
atestado de grande ingenui-
dade acreditar na existência 
real dos neurônios do cérebro 
ou dos jogos de poder. Cada 
uma destas formas de crítica 
é potente em si mesma, mas 
não pode ser combinada com 
as outras. Podemos imaginar 
um estudo que tornasse o 
buraco de ozônio algo natu-
ralizado, sociologizado e des-
construído? (LATOUR, 1994 
p.11) 

A incapacidade da crítica 
em tentar complexificar o mundo, 
nega o movimento de expansão 
horizontal, de conexões e relações, 
pois implica num movimento de 
dividir, isolar e excluir. Tudo isso, 
cria uma separação entre o mundo 
da linguagem, natureza e socie-
dade, decorrendo na incapacidade 
de mediar relações complexas, que 
exigem ferramentas cognitivas, 
afetivas e de linguagem mistu-
radas, miscigenadas com exube-
rante força em criar arranjos nas 

variações e combinações díspares. 
A decorrência desse movimento de 
separação e purificação alimenta 
a perspectiva política e estética da 
fragmentação, de pensar o mundo 
isoladamente como ilhas autôno-
mas, sem a extensão do continente 
e das relações complexas de trocas, 
que acontecem nas bordas, nas 
superfícies etc. Para configurar um 
outro mundo possível, numa outra 
faceta, para enfrentar o problema da 
fragmentação e purificação preci-
samos ter a capacidade de ampliar 
os laços e vínculos entre linguagem, 
natureza, cultura e sociedade, que 
sugerem o envolver-se com o outro 
(étnico, linguagem, gênero, etc) de 
forma coabitada, plural e tradu-
tória, capaz de expandir ritmos e 
paisagens complexas num jogo de 
esquivas, propor um movimento 
cognitivo, político, estético, cultu-
ral fora da oposição e antagonismo 
dos pares reação/superação e inclu-
são/exclusão. Esses movimentos são 
identificados como um esforço de 
tradução, que desloca o conjunto de 
práticas de purificação. Para Bruno 
Latour, essa questão é posta nos 
seguintes termos: 

O primeiro conjunto de 
práticas cria, por “tradução”, 

misturas entre gêneros de 
seres completamente novos, 
híbridos de natureza e cultura. 
O segundo cria, por “purifica-
ção”, duas zonas ontológicas 
inteiramente distintas, a dos 
humanos de um lado, e a dos 
não-humanos, de outro. Sem 
primeiro conjunto, as prá-
ticas de purificação seriam 
vazias ou supérfluas. Sem o 
segundo, o trabalho da tra-
dução seria freado, limitado 
ou mesmo interditado. O pri-
meiro conjunto corresponde 
aquilo que chamei de redes, 
o segundo ao que chamei 
de crítica. O primeiro, por 
exemplo, conectaria em uma 
cadeia continua a química da 
alta atmosfera, as estratégias 
cientificas e industriais, as 
preocupações dos chefes de 
Estado, as angústias dos eco-
logistas; o segundo estabele-
ceria uma partição entre um 
mundo natural que sempre 
esteve aqui, uma sociedade 
com interesses e questões 
previsíveis e estáveis, e um 
discurso independente tanto 
da referência quanto da socie-
dade. (LATOUR, 1994 p.16) 

Uma decorrência desse 
debate, encontra-se nos momen-
tos de crise econômica e política, 
propício a lógica de exclusão e vio-
lência, numa mesma crescente res-
sonância, o predomínio de valores 
culturais imbuídos de um pensar 
purificantes, isolacionistas e natu-
ralizados. A crítica  que predomina 
nesses momentos políticos alimenta 
o apetite da intolerância, ódio e 
regularidade da vida. Num mesmo 
movimento, numa fina sintonia, 
temos o uso da força e consenso. 
A naturalização traz o imaginário 
do determinismo social, em que as 
categorias do mundo da cultura e 
do jogo da sociabilidade são redu-
zidas ao plano linear da superfície, 
ao determinismo e a imutabilidade 
dos comportamentos individu-
ais, manifestados na cultura e nos 
contratos sociais. Essa naturaliza-
ção reduz a complexidade da vida 
social ao plano da objetividade 
rígida, em um universalismo abs-
trato, moralistas e de baixa com-
plexidade nas expressões políticas, 
levando ao aumento da intolerân-
cia, sectarismo e ódio. Essa radica-
lidade expressa no ódio da cultura 
reduz a linguagem ao pensamento 
linear e ortogonal, de circunscrever 
a vida à lógica capitalista do valor, 

produção de mercadoria e capital. 
Esse empobrecimento das relações 
sociais imposto pelo discurso da 
biologização social cria um hori-
zonte político de higienismo social, 
neo-darwinismo social e finalmente 
numa eugenia. O sociólogo alemão 
Robert Kurz enfrenta esse debate 
nos seguintes parâmetros: 

A última década viu 
o biologismo de uma nova 
“ciência natural” insinuar-se 
a passos de lobo no discurso 
acadêmico, que cada vez mais 
espelha a herança da moda 
lúdica e “pós-sociológica” 
do desconstrutivismo. À pri-
meira vista, tudo indicava que 
a pesquisa genética consegui-
ria desbancar os despropósi-
tos racistas com argumentos 
científicos. Pesquisadores 
como o geneticista molecular 
sueco Svante Pããbo provaram 
que homens das mais diver-
sas nações, em virtude de suas 
sequências de DNA, podem 
ser geneticamente mais “apa-
rentados” entre si do que 
com seus vizinhos de pare-
de-meia. Mas tais constata-
ções curvam-se hoje cada vez 
mais sob o peso de uma nova 
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“biologização” da conduta 
social, para a qual, aliás, os 
próprios geneticistas se apres-
tam em fornecer a munição. 
O neurologista norte-ame-
ricano Steven Pinker afirma 
que a língua é “congênita ao 
homem como a tromba ao 
elefante”, e que por isso deve 
existir certo “gene gramatical”. 
Para o ganhador do Prêmio 
Nobel Francis Crick, de San 
Diego, o próprio livre-arbí-
trio não passa de “reações 
neurológicas”. Cientistas do 
Instituto Robert Koch, em 
Berlim, dizem ter encontrado 
um vírus que supostamente 
desencadeia a melancolia e é 
transmitido por gatos domés-
ticos. E Dean Hammer, bió-
logo molecular norte-ameri-
cano, reduz mais uma vez a 
homossexualidade ao gene 
Xq28, situado na extremidade 
do cromossomo sexual X. [ ] 
Os cientistas sociais norte-
-americanos Richard Herr-
nstein e Charles Murray, no 
estudo intitulado “The Bell 
Curve”, já haviam criado uma 
correlação entre “raça, genes 
e QI” que excluía, à maneira 
pseudobiológica, os negros 

americanos da “elite cogni-
tiva”. Em breve nos brindarão 
os malfadados cientistas com 
um “gene de criminalidade” 
ou um “gene da pobreza”. 
(http://www1.folha.uol.com.
br/fsp/1996/7/07/mais!/13.
html) 

Para Kurtz a biologização do 
social faz parte do projeto político 
neoliberal, que envolto de disfar-
ces, mentiras e fingimentos aca-
bam revelando a lógica ideológica 
das “leis de mercado”, como uma 
naturalização da vida, a partir de 
modelos irracionais mascarados em 
um cientificismo social, que decor-
rem nas bestializações das relações 
sociais, criando um regresso ao 
purgatório de um passado recente 
de máquinas de guerra e violência, 
em que a lógica do campo de con-
centração, como espaço de controle 
total da vida, em que o cotidiano 
era expresso  pela pulsão de morte 
exacerbada, de medo, ausência de 
perspectiva de mudança e espe-
rança, em que se manter vivo era 
um trabalho de Sísifo (em grego: 
Σίσυφος, transl.: Sísyphos). 

O extremo da biologização 
social da vida está em alimentar os 
monstros da irracionalidade, num 

movimento constante, de orquestrar 
o cotidiano numa sintonia entre a 
lógica opressora do Estado, do mer-
cado e da vida cotidiana, numa sim-
biose entre a Pólis (cidade) e Oiko 
(casa e família). 

A política autoritária expressa 
pelo Estado invade e alimenta as 
relações de afetos, sentimentos e 
paixões da vida ordinária, numa 
dinâmica de sobrevivência, em que 
as pulsões de morte são escancara-
das e pulsantes no massacrar das 
manifestações de paixões alegres 
e festivas. Homogeneizando um 
clima de insegurança, violência e 
incerteza. 

Num passado recente, o uso 
das máquinas de guerra do nazismo, 
fascismo e dos governos milita-
res ditatoriais foram mecanismos 
políticos para tratar desses impas-
ses, conflitos e estratégias, com a 
articulação do discurso biopolítico 
do darwinismo social para justifi-
car a exclusão social, com rótulo de 
perdedores, inábeis, incompetente, 
desqualificados etc. Essa matriz 
política autoritária empobrece o 
debate sobre os efeitos sociais da 
crise econômica e política, pois 
simplifica esses efeitos à esfera da 
individualidade do cidadão comum. 

A capoeira como movimento 

de transdução deve ser ampliada 
para capacidade plástica de pen-
sar e fazer uma política dinâmica, 
capaz de criar negativas e esquivas, 
trazer mandingas performativas 
para dissuadir as ilusões ideológi-
cas, enfrentar e romper a programa-
ção de discursos e práticas da nor-
matização social. Para Huizinga, o 
jogo transforma-se num ambiente 
estável, pois “a qualquer momento 
é possível à “vida quotidiana” rea-
firmar seus direitos, seja devido a 
um impacto exterior, que venha 
interromper o jogo, ou devido a 
uma quebra das regras, ou então 
do interior, devido ao afrouxamento 
do espírito do jogo, a uma desilu-
são, um desencanto.” (HUIZINGA, 
2000, p. 19) Em momento de crise 
econômica e política devemos 
construir o movimento de dobra 
e redobra, de negativas e esquivas 
elaboradas a partir de jogo corpó-
reo, naquilo que Manuel Bandeira 
identifica no poema Arte de amar: 

Se queres sentir a felicidade 
de amar, esquece a tua alma. / A 
alma é que estraga o amor. / Só em 
Deus ela pode encontrar satisfação. 
/ Não noutra alma. / Só em Deus - 
ou fora do mundo. / As almas são 
incomunicáveis. / Deixa o teu corpo 

entender-se com outro corpo. / Por-
que os corpos se entendem, mas as 
almas não.12 

Na letra da música Alma 
Nova, Zeca Baleiro narra sobre 
a trama da disputa ente a alma e 
corpo, que no refrão - Afinal o amor 
é tão carnal, expõe a condição cor-
poral do amor, que é um sentimento 
do afeto, das relações corporais, que 
são plásticos, eróticos e alegres: 

Então ficamos 
Minha alma e eu 
Olhando o corpo teu 
Sem entender... 
Como é que a alma 
Entra nessa história 
Afinal o amor 
É tão carnal... 
Eu bem que tento 
Tento entender 
Mas a minha alma 
Não quer nem saber 
Só quer entrar em você 
Como tantas vezes 

Os corpos da capoeira são 
corpos da diáspora, que consegui-
ram se reinventar de forma perfor-
mativa num jogo-festa-ritual, que 
apesar de toda violência do processo 
escravocrata, como constituinte da 
lógica da escravidão à exploração do 

capital, na matriz produtiva colonial 
brasileira, conseguiu fazer arranjos 
complexos, imbricados na formação 
do tecido social da cultura no Brasil 
e América Latina. Para Mestre Roxi-
nho a capoeira é um espírito vivo 
que não precisa de passaporte, pois: 

A capoeira nasce com 
cunho social, nasce pela diás-
pora. Os negros que faziam 
capoeira eram do Congo, 
Rebolo, Angola. Já eram 
negros de etnias diferentes na 
Bahia. Ela (capoeira) já é diás-
pora, já nasce para muitos, já 
se abre ai… Quando ela nasce 
como luta direta leal, nunca 
foi desleal. Ela queria capa-
citar e fortalecer o oprimido, 
pois quando ela fortalece o 
oprimido, consequentemente 
também o fortalece como um 
multiplicador. A capoeira 
também tem essa capacidade 
de ser multiplicador desde 
o seu nascimento. (https://
www.youtube.com/watch?-
v=hPTLkK_cLzk — MESTRE 
ROXI-NHO - CAPOEIRA 
ANGOLA - ENTREVISTA) 

Uma das manifestações 
da resistência à programação e 
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regularidade de controle sobre os 
corpos, a partir de referenciais da 
capoeira foi a construção da tera-
pia corporal proposta pelo coletivo 
SOMA, que numa mescla permite 
mediar a teoria reichiana, com a 
Gestalt-terapia e a pragmática dos 
estudos de Antipsiquiatria, como 
estratégia de superar o autorita-
rismo nas relações interpessoais. 
Propondo práticas de experimen-
tação libertária, com exercícios de  
convivência em coletivos e práticas 
de produção autogestiva. As sessões 
de terapia buscam exercícios bioe-
nergéticos através da mediação da 
capoeira de angola. 

A capoeira como filosofia traz 
uma percepção de um corpo pen-
sante, que diante das adversões da 
vida cotidiana expressam negativas 
e esquivas. Esse jogo de negar expõe 
os limites da ideia platônica-carte-
siana de separação entre corpo e 
mente, material e puro, natureza e 
cultura. A irreverência da capoeira 
acontece pela capacidade imediata 
de dobrar e redobrar a política, de 
forma imediata, criando uma plás-
tica capaz de romper com a pro-
gramação da violência, ao propor 
o sorriso, aquele “gargalhar do ama-
nhecer” de que fala o poeta Jorge 
de Lima. Em um movimento que 

conecta a capacidade performa-
tiva narrada por Paul Zumthor,  ao 
defender a reinteirabilidade, ou a 
capacidade de se reinventar inin-
terruptamente diante da tradição. 
Enfim, a negativa da capoeira como 
jogo-festa-ritual torna-se possível 
responder as adversidades do con-
trole social e político. 

notas:

1 Transdução, segundo 
Simondon (1989), é uma operação 
física, biológica, mental, ou social, 
pela qual uma atividade se propaga 
gradativamente no interior de um 
domínio. A operação transdutiva é 
definida ainda como uma individu-
ação em progresso. 

2 (https://www.youtube.com/
watch?v=rOBFo0UAE88 — Docu-
mentario : João Grande Mestre de 
Capoeira Angola) 

3 Idem 
4 Ibidem 
5 Mestre Moraes — A capo-

eira não é uma religião. Mas ela tem 
elementos que vão me confundir e 
eu vou ter que aceitá-la também 
como religião. A depender do tipo 
de relação que eu tenho com ela. 
Eu posso ver um mestre Bimba, 

Pastilha como orixás, como ligar 
ao ancestral. Aliás eles são ances-
trais. (https://www.youtube.com/
watch?v=MM6L3XexBL4 - Mestre 
Timbó TVE — Capoeira e religião 
- Grandes mestres.)) 

6 (https://www.youtube.com/
watch?v=MM6L3XexBL4 - Mestre 
Timbó TVE — Capoeira e religião 
- Grandes mestres.) 

7 (https://www.youtube.
com/watch?v=MM6L3XexBL4 - 
MESTRE TIMBÓ TVE - CAPO-
EIRA E RELIGIÃO - GRANDES 
MESTRES) 

8 (HUIZINGA, 2000, p. 26) 
9 (HUIZINGA, 2000, p. 22) 
10 O homem ocidental 

aprende pouco a pouco o que é 
ser uma espécie viva num mundo 
vivo, ter um corpo, condições de 
existência, probabilidade de vida, 
saúde individual e coletiva, for-
ças que se podem modificar, e um 
espaço em que se pode reparti-las 
de modo ótimo. Pela primeira vez 
na história, sem dúvida, o biológico 
reflete-se no político; o fato de viver 
não é mais esse sustentáculo inaces-
sível que só emerge de tempos em 
tempos, no acaso da morte e de sua 
fatalidade: cai, em parte, no campo 
de controle do saber e de interven-
ção do poder. ((FOUCAULT, 1994 

p. 134) 
11 O homem, durante milê-

nios, permaneceu o que antes para 
Aristóteles: um animal vivo e, além 
disso, capaz de existência política; 
o homem moderno é um animal, 
em cuja a política, sua vida de ser 
vivo está em questão. (FOUCAULT, 
1994 p. 134) 

12 BANDEIRA, Manuel. 
Meus Poemas Preferidos. Rio de 
Janeiro: Ediouro
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A festa do preto: 
M a c a p á  e 
Man au s  no 
abiss a l s e i ro 
d o  mu n d o. 

Antes fosse aquele branco zunido. 
Não zumbe mais. Por hora, parece 
que nada... La Manchita Blanca del 
Negro. Acredoce ralogosto benfa-
zejo imigrante caos. Zumzum prá 
lá e pra cá. O flerte do rabisco sinér-
gico luzinforme chuvisqueiro, raiou, 
pa pum guaraná pão doce. A bola 
da vez jogatina dupla visão, viver ou 
morrer. Manchetagem, a bola iso-
lada pelo atacante. Mirrou a janta, 
o trabalho, a série, o leito. A vida?

Nada vejo, e por isso imagino. 
Não sou cego, muito pelo contrário, 
vejo bem. Observo coisas passadas 
à frente como quem vê, enquanto 
ora miro um detalhinho de fiapo 
cotidiano nas relvas calçadas, bocas 
de lobo e pequenos campos mina-
dos de rachaduras. A imprensa, 
como sabem, tem falado por nós 
há algum tempo multifocal, atra-
vés da escuridão, pela falta de ar, 
crimes de assassinato, blocos de 
nota e racismos plurais... Devido 
problema. Leio revistas e jornais, 
impressos e digitais, radiofônicos e 
televisionados... Agora, não mais... 
Nada vejo, apenas ouço. E por esse 

detalhe específico de parcela ínfima, 
tudo vago; palavras me faltam...Vou 
falar algo e perco-me, dissolvo-me. 
Isso pesou ao primeiro dia, senti 
uma curiosidade afeita de deter-
minação, coragem. Certamente, 
fui e voltei. Tudo escuro. De pala-
vra certeira; nada vi. Mas à porta 
de minha casa, pelos poucos vultos 
que posso conceber ou daqueles 
que eu poderia ter concebido, ino-
culei a presença ínfima de um uma 
pirotecnia sem olhos, um ruído 
jongueiro. E mesmo sem nada ver, 
começaram-me as pedradas. Son-
senso. Primeiro à cabeça tinida e 
pastorada ao pomo, rasgando. A dor 
sagrada. Deixei porque sou cristão 
e porque não haveria outro jeito de 
manifestar a fé a não ser pelo fla-
gelo da salvação própria. As cascas 
caiam leves, como as plumas dolo-
ridas da invisibilidade. Melhor, de 
um sentimento invisível e refeito. 
Até porque, quando caiam as las-
cas, parecia que algo melhorava, o 
que é, e que logo atingia um novo 
grau neste mundo escuro que havia 
de ver. Adiante. Pouco; mas melho-
rava. Continuei tateando oscuro 
escurecido por uma nova onda de 
normalidade natural e o que mais 
estivesse ali, pois sabia que algo 
vivia prenhe, bem perto, naquele 

local. Bastava trocar a manivela afi-
velada da máquina desconsciente. E 
mesmo que eu não pudesse tocá-lo, 
o vivente perto e prenhe de mim; 
eu sabia que era vivo e barulhava. 
E pelo meio da sensação medrada, 
não vi. Simplesmente, não vi. Um 
rato! 

Marcelo sentia as cascas se 
entre olharem aos dedos em farelos 
resquícios dentre as palmas suadas 
e gordurosas pelos que saboreavam 
a mão, o delírio real da pele, doce 
chamego, chumbo pisado. E ainda 
que aos vultos poríferos... Eu podia 
falar: era delírio? Feitio no pisante, 
na pisada, no calço de energia do 
murundu. Delíriolvido. Mas não 
desses ocos neuróticos cheios de 
alfinetes sádicos pelas miragens des-
miradas esquecidas. Era um rato de 
subestação energética e um ponto 
a mais que fosse linha o circuns-
crito da fossa florida chorumosa, 
sem qualquer jargão da época, seja 
necropolítica vazia ou a identidade 
em ponto morto. E eu sabia que rato 
era. Tinha som de rato, voz de rato, 
jeito de rato, simplicidade de rato. 
Podia até ver o jeito que morria. 
De rato! E por essa hora, a sensa-
ção empedrada da escura película 
de vidro que me cercava promoveu 
renque as costas outro sentimento 
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instante e secreto. Adiante, como 
doía o astuto coração. E logo pen-
sei Nele, na imagem iconófila de 
dias outros e cotidianadados. Jesus 
imagista movido à diesel no capô do 
celta frente à lataria, no toque pneu 
da avenida, solto e enlatado no pro-
cesso de receptação contínua entre 
o asfalto, a roda, o roubo e a rabeira, 
para não citar o resto do dicionário. 
Atropelou viveu, ditado. A variação: 
Jesus a tiracolo costurando a frente 
da raiada vista no folclore cotidiano 
zum zum, estampado na viseira 
de borbulha fornalha mirando os 
olhos dos pedestres, os colírios dos 
comércios e a pupila dos desespe-
rados curiosos. Ele, todo colorido. 
Mas eu ali na lembrança nova do 
escuro revelado, pelo coração desin-
tegrado, como doía esta cristandade 
sem fim... Deixei. Deixei que as 
pedras caíssem, porque a certeza 
do merecimento desta justa paixão 
teria de se fazer maior que a vida 
momentânea, e por isso, deveria a 
vida continuar assim, junto a todos 
os bagaços? Continuar sem o riso? 
Continuar seriamente, soava a can-
tata uníssona. Continuar seriamente 
pela mudança, sem questionar o ato. 
Junto a todos os golpes. Faltava o 
cheiro, o beijo, a língua. Es por claro 
motivo, acabei me tornando mais 

cristiano que instantes passados ou 
passeiros. Ilusão ou realidade, reza 
vibracional. Quero dizer que a cris-
tandade de nada importaria, se com 
isso, eu não quisesse mesmo dizer 
que, por escuro motivo, tornei-me 
ainda mais humano e desumani-
zado. O rato me comovia como 
ninguém, de a pouco e de ante-
rioridades. Paradoxalmente, eu 
também era menos desse jeito ao 
tempo entre as bilhões camadas de 
reconhecer o prognóstico da vida. 
Muito mais rato e demasiado menos 
algo sem substância. Seria errado 
pensar assim? E fazê-lo assim? Pois 
para conhecer o rato ouvido, deve-
ria haver algo de humano natural 
ali, como as cores de um dia reve-
lado pela escuridão. Uma nova 
ordem de significados infinitos. E 
pelo que justamente eu via, era visto 
também. Passagens de muro e força 
de trabalho.

Não via nada na festa do 
preto.

Continuei tateando leve, 
molusco sinuoso meio as pedras de 
calcários marítimos e seixos prati-
cados nas biroscas do chão. Senti os 
pés, meus. E por mais impossível 
que fosse um infinito, a cada passo 
que eu dava, parecia que o redor de 
mim, e dos outros, escureciam-se, 

mais e mais. Decidi voltar. Aquilo 
que fissurava adentro, mais afora, 
mas adentro, fora o suficiente? Para 
o que vi. Sim e não. A vida, cada vez 
mais dual. E... O rato. Ele e a sua 
particularidade funcional de rato. 

No segundo dia, quando 
retornei para aquele ponto estático 
em que estive, voltei-me desespe-
rado ao antigo movimento da vida 
cotidiana. O rato havia sumido e o 
novo também. Tudo normal, a não 
ser a ablepsia, o pisca olho eterno. A 
minha rua vivia estirada por postes 
maestros de fios enraizados a cada 
rachadura em tropel, que mais dia 
a dia, avançava-se por um milíme-
tro. E as casas, cada qual barroca em 
seus excessos, estavam mínimas de 
explosões geofísicas ao modo feito e 
desfeito de como cada qual decidiria 
a vida, no prazer varado, no traba-
lho enérgico ou lazer viral; emper-
tigavam-se de portões, alguns com 
enfeites jônicos, outros arabizados 
em muxarabis parodizados em suas 
sinuosidades e manias, até as pare-
des, coloridas ao redor, de barrei-
ras férreas esmaecidas em cinzas 
chumbo, detalhadas; outras verme-
lhas de um sabre esmaecido há dias, 
depois de uma derradeira apunha-
lada sem vitória – a forma revolu-
cionária para a ação revolucionaria 
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–, portões retilíneos formados à 
padronização industrial da época e 
a formação dos amarelos migrantes 
e encrostados pelos mais variados 
tons de carvão que se formavam em 
manchas junto às nuvens nos secos 
dias de surdas neblinas, época que, 
também, hoje em particular e agora 
mesmo, vivia como vive a estátua de 
máscara ao rosto cravada à ladeira 
da praça após o terceiro quartei-
rão de cá para lá, ou praça-ladeira. 
Seria tudo isso existente à eterna 
meia noite? Existente o arremate 
dos tijolos lutadores contra os dias 
tal qual o semblante do pagamento 
mensal, tampouco os alaranjados de 
relevos em argamassas fundidas e 
findadas pelo sumo do tempo, na 
consciência concreta daquela rua 
e o concreto passado em planície 
no suor pedreiro nivelado de gam-
biarras, vivos aquém das decom-
posições plumárias da erosão bulí-
mica. Eróticas. Mais cotidianas. As 
rachaduras que eram, mais e menos, 
e o entre, eram as rachaduras defor-
mantes de vida e aquém vida. E 
como saber? E o rato? Cadê? Pois 
quando tudo escurecia, uma luz 
alaranjada de finura pupilar jorrava 
com força entre as coisas projeta-
das por uma sombra no escuro, o 
escurão da rabiola de um tempo, 

a fita que estirou do pipa o cerol 
e à linha chilena, o tequinho de 
sacola que foi degolado, tudo isso, 
sim, anterior à escuridão, o moto-
queiro morrido pela aorta, o porte 
da posse do porte, o comentário 
vão e confortável do amável geno-
cida... De algo que tirava a beleza do 
dia, que era tudo de escuro a mais, 
mas que de modo algum se findava 
pela feiura na volúpia da noite. Se 
havia o belo, seria somente porque 
disseram que era o que havia de 
ser feito, o necessário pela feiura. 
Triste oposição. Alguns lutavam 
em vão pelo que existia, da limita-
ção à potência, outros, racionaliza-
dos por uma ideologia discursiva, 
travavam o mundo de formagem 
uniforme e exuberados pela facili-
dade em que os mistérios éticos da 
natureza eram resolvidos. Disso, se 
há alguma dúvida de que certas coi-
sas nos sabem mais que segredos, 
perguntem aos tijolos. Que?

Voz abstrata, gritada. Seria o 
homem do sapato branco?

- Quem foi espancado? 
- Aquele neguinho, filho da 

puta! 
Mereceu?!
A reportagem começa:
O jovem estirado ao chão, 

Everton, de 22 anos, está ferido e 

sem ar pelas chusmas do spray de 
pimenta atacado fronte ao seu rosto. 
Chama-se: a pulverização infernal 
da “contenção”. Sempre em aspas, o 
sentimento forjado. Quase abatido. 

Para eles, seria cara; nem 
bicho. Na caruda e na bala da 
barbárie. 

Mas aqui e para Everton, 
está o rosto jovem do jovem negro 
e o corpo povoado de hematomas 
racializados. 

No dia 20 de novembro, os 
seguranças de uma festa rave no 
Clube Almirante, em Guarulhos, 
espancaram o cidadão devido a 
um desentendimento na entrada 
do evento. 

Por essa hora, a trilha sonora, 
quase como um pedido educado de 
supressão primitivista, ficou entre 
um samba de tristeza esperança:

O nosso amor é tão bonito 
Você finge que me ama 
E eu finjo que acredito 
(Falso Amor Sincero – Nelson 

Sargento)

E o falso retorno da tragédia 
grega em contrarresposta à banali-
zação e a exposição da violência. O 
tempo de vida como comporta para 
um alqueire republicano, banana 

maça, banana nanica, laranja 
madura. 

O rato estirado nas palavras 
encocadas de asfixia, nas palavras 
de um rap:

Hoje Deus 
Anda de blindado 
Cercado e protegido 
Por dez anjos armados

A POMBA BRANCA TEM 
DOIS TIROS NO PEITO. PA. PA.

(Facção Central – Hoje Deus 
Anda de Blindado)

 
“Mano, teve uma hora que eu 

tava no chão, passando mal com o 
spray de

pimenta... Eles fizeram uma 
rodinha e começaram a trocar ideia; 
tipo”:

- E agora, o que a gente faz 
com esse neguinho?

- Bora jogar ele no mato... 
 - Bora subir esse moleque. 
Preto.
Neguinho do caralho!
A voz abstrata, agora, vista a 

olho nu. Revelada. 
“Vai se foder, tio, racistas pra 

porra!”.
E na situação da variável, a 

ameaça bateu ao telefone no dia 

seguinte: 
- Logo um policial civil, tran-

queira de todos os tipos, segurança 
de festa rave, mano... Cê ta ligado... 
É a galera que não presta meeesmo. 

E por lá, Everton de Jesus 
Santos ficou durante uma hora até 
ser encontrado pelo seu primo. 
Seria ele se não fosse João Alberto? 

Até aqui, eu poderia vibrar 
o belo das finuras e detalhes ou as 
cracas de sangue escorridas pelos 
murros, como aquele motoqueiro 
morrido, o exame hematográfico 
por um fetiche de tragédia sem 
humanidade, e depois, com um 
beijo de IML aos lábios, a descrição 
de cada passado buraco em desenho 
e voltagem elétrica aos postes fin-
dos em fundição a toda gente, que... 
Mudando de assunto, o cotidiano de 
fato normal fato também assim se 
sabe... Antes normal? Havia de pés 
nas calçadas e no asfalto, sentados 
adultos, velhos dominós, bicicle-
tas crianças, mulheres de meio fio, 
pipas de voz, cobranças de arranca 
rabo em obraria, o digestivo da 
noite em roda mansa de risada nos 
escoamentos de escadarias ou traje-
tos, a música batida dos pés, o grau 
da magrela no sonho da meiota, 
até a deserção de cada um após o 
horário certo em sua canção de 

noite seresta, na espera do samba 
amanhã... Mais corrido; cadenciado. 
Poderia tudo isso. Claro. Ainda 
que escuro e já um pouco sem ar. 
Suspiro teatral. Mas o rato havia 
sumido. E com ele, a possibilidade 
de inovar o moderno pela tradição 
antiga. 

No escuro, a minha rua ficava 
mais viúva a cada dia de um escuro 
maior, não pela própria escuridão, 
que evolava de um confim oxige-
nado de luz no mundo, mas pelo 
ódio violento intrincado de sangria 
ferrosa de pessoas que obscuraram 
à vida em um certo fanatismo sem 
forma, nonsense fascista, melhor 
dizendo, o cadáver de um bom dia 
em cada DNA poético junto a outro 
antipoético, a síntese da realidade, 
uma forma de governo que por base 
destina-se, por um voo direto em 
escalas mil, a passagem do escuro 
sistêmico para a asfixia nos hospi-
tais, do oxigênio para a partícula 
óbvia da luz escura, da química 
vacinante para a profecia política da 
morte, do estado de exceção para 
enfim a exceção do estado de exce-
ção. Vachina macarthista plano de 
governo lava jato chaga a lambida. 
Virou banho de gato. Uma cor a 
menos, uma viuvez a mais. Um 
escuro a menos, uma viuvez 
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virótica. E a parede que se somava 
em tijolos, ora em muro ora em 
ligação atômica público política, 
piava baixinho a cantata por um 
Bem Te Vi desregulado em meio a 
cidade, o relógio adiantado da cro-
nobiologia. E fosse o que fosse, eu 
passarinho havia de cantar? Era 
madrugada. O escuro no escuro... 
Outro escuro no escuro aqui. Outro 
escuro... E mais uma viuvinha verde 
demorada em brechas palhocinhas 
de mato nascidas ao chão, pois 
quando um se tornava à morte, se 
avultava o que havia em volta, e de 
pouco a pouco, naquele detalhe 
gigantesco que teria de morrer pelas 
circunstâncias sociais, havia de con-
trapor uma força duplamente mais 
longa e mais horizontal para que o 
ato da criação nascesse novamente, 
para que aí, sim, as coisas começas-
sem aos sentidos vivos em um prin-
cípio. De novo e novamente, como 
um sinônimo em paradoxo até a 
devida superação do ciclo. Mas tudo 
aquilo que nascia era perdido sem 
causa e sem destino, por ideologia. 
E pelo que parecia, o nascimento 
necessitava ser perdoado ao mesmo 
tempo em que clamava pelo perdão. 
Ainda bem que apenas parecia. A 
sorte do que foi falado aqui, é que 
nada desbotara da cor e vida, no 

fundo da superfície. Havia um novo 
normal! Senti. Por isso a história. O 
rato se transformara em um coco 
verde, que após um chute desengon-
çado rolou pela ladeira em meio às 
gargalhadas batidas de minha voz, 
ou talvez por  uma corda vocal a 
mais, inventada, nas ruelas escan-
galhadas das ruas carbônicas de 
asfaltos. Fio solto. Os tijolinhos 
riram aos rebocos e às pedrarias. Se 
eu não me engano, segui o coco 
esverdeado, maduro e vazio, verde 
escuro. Eu e o coco verde, por 
aquele escuro que ia tomando as 
regiões ao lado-escuro vazio por 
sobreposição. O rato encocado 
agora andava. E junto a isso, por 
bem ou mal, outras lascas acabavam 
por estilhaços de um eu ao chão. 
Rolhávamos. E pelo movimento sal-
timbanco de rolamento, o reverde-
cido coco oval tomava um tiro 
brando. Pá. Espancado bruto. Coco 
negro. Cheio de eletricidade para as 
notícias de pronto em vida coti-
diana e sem oxigênio para o plural 
dinheiro deste novo significado 
retornável do que seria “viver”, só 
algum ali e outro cá: fiquei com as 
notícias da frescura de um ontem e 
ante ontem que por aí corriam em 
automotivas rodas de oralidade. 
Mas o que me importava mesmo, 

era o agora, afeito louco neste tiro 
reluzente e coral açucarado. A más-
cara dificultava o ouvido, mas de 
nada impossibilitava o sorriso ou a 
revolta de dizer aquilo que se tem 
construído junto com o mundo e as 
palavras em uma materialidade sem 
fim. Injustiças? Ainda... Também... 
Que nada... De todas maneiras e 
toadas. Porque após o tiro e o 
punho, tem-se a variável: a editoria 
dos olhos nos falha, e muito. Quero 
dizer que sem um proceder do 
outro, nós não existimos porque nos 
preocupamos com o que outro eu 
seria. Mas que outro seria esse? O 
ódio ou a cultura natureza, as matas 
ou as espinhas de peixe noveladas 
aos desmatamentos promovidos 
pelos caboclos, ongs e autóctones 
deste Brasil risonho, irônico para-
lelo; a gente ou essa gente que se 
transfoma-transformada em gente 
outra humano amor de canibaliza-
ção sem ritual e fome de vida? A dor 
da panacéia voltava, aos poucos, as 
lascas continuavam em solamento 
ao solo e caiam mais e mais pelos 
ralados da queda, ao peso monote-
ísta de um fruto bruto. De novo, a 
falha sem conserto, o acidente sem 
a provocação de um outro maior. E 
não pelos olhos que por ora nada 
enxergam; como disse, miram bem. 

Mas pela compulsão arranhada de 
um sentimento cristão guttembe-
guiano atracado de uma miragem 
elétrica para a cristalização infindá-
vel da informação, estátua de ruído, 
ruído estatualizado, a tradição está-
tica, o marco zero do progresso 
esturricado, a palavra acessível 
como produto enlatado para uma 
estética sutil e autoritária, a falsa 
militância, a crocodilagem política 
e o falso jornalismo, , assimilados 
como verdade pelo capitalismo edi-
torial do cancelamento jus natura-
lista, ou seja, tão natural como o 
nascer do sol e o correr dos rios, tão 
belos e pornográficos semelhantes 
às mortes por vinganças e sexos 
varados, frutos de uma linguagem 
oficial do sistema e traduzidos pelo 
poder bocudo incendioso da pala-
vra falada. Em outro tom, o mesmo 
sentimento do sujeito estátua à 
praça localizado a três quarteirões 
a frente. Parou-se a lembrança ins-
tantânea dos sonidos. Neste ins-
tante, fantasiado Deus mitomaníaco 
passava na garupa da garapa, meio 
a carreata, fazia trocadilho fonofá-
lico e usava a camiseta do Brasil 
num sete a um invertido pra inglês 
ver, fuzilar a petralhada mimimi de 
correnteza, campanha eterna, quem 
entendia, pegava a rabeira, com ele 

e outros santos incorporados em 
misturas estéticas parecidas. Aos 
que ali estavam, serviam a Ele mais 
do que massa fortificada pela boca 
de um êxtase político, agiam como 
discípulos santificados pelo mestre, 
mas ao fundo, como todo bom mes-
tre, agraciava a hora certa para que 
os súditos pudessem pôr-se santos 
em autodeclarações punitivas de 
salvação, com dizeres escárnios de 
certezas absolutas e titânicas de um 
leviatã camuflado, casulo autofabri-
cado na falsidade de uma consciên-
cia própria. Porém, destas mestiça-
gens políticas de óbito entre 
rastilhos culturais enfueirados à 
rua, existiam outras de morredouro 
risinho envergonhadas em sem-re-
morso, veladas de mistérios em 
balanços de pagamento, ocultações 
de cadáveres, movimentos de priva-
tização, a falta de demarcações de 
terra, plantações latifundiárias de 
laranja, policiais de espetáculo em 
becos privê, ladrão, bandido, traba-
lhador e camelô... Caminho de 
entrada direta pela caçamba dos 
discursos ouvidos, gorgulhos 
variantes em vozes timbradas entre 
a oficialidade moral e a ilegalidade 
cidadã, com isso, a presença vip de 
alguns escravos forjados para a 
diversão dos artistas da fome de um 

novo século, presos como orixás 
pertencentes aos broches titulados 
da tigrada e facilmente transferíveis 
de orgulho para os seus cordões de 
centopeia. Orixás sem adereços, 
rostos e palavras. Sem defesas; sem 
álibis. Enquanto todos ficavam por 
ali mesmo à discussão do indiscu-
tível. Porodizavam o funk e as mar-
chinhas, da pele ao corpo. Toca raiz 
forte. E o mestre, quase feito um 
guerreiro humilde e reservado, mas 
combatente a todo custo quando o 
mau lhe necessitasse... Ele, como se 
parte fizesse da Nova Coluna Pres-
tesDesmonte de Associados à 
Novíssima Ordem Mundial, ban-
guela e dissidente de movimentos 
sólidos, MiliciQanon Revolution, e 
torrenciais aos impulsos óticos e 
abismais da eletricidade sufragista 
das redes sociais, formavam-se ao 
produto ordeiro de um nepotismo 
transcendente, verdadeiros espíritos 
livres e viventes a espalharem o 
vírus abortivo de cidadania e mul-
tiplicidade afetuosa para cada con-
cisa palavra ativada pelo Demiurgo 
Nacionalista, diretamente disparado 
em simultânea, o fuzil, a mensagem 
e a cultura poética de um novo 
gênero literário e oficial, o óbito fato 
além do fato óbvio. E de modo 
quase certeiro, desconexos com o 
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país do nonsense sem sentido sen-
sual e violento, junto aos lapsos fur-
tivos e morais de um bom senso 
delirante da norma própria, uma 
boa parte da mídia, rígida pelos 
modelos herdados e não traduzidos, 
caminhavam felizmente à procura 
de um culpado de bancada. Um dis-
curso morto. Alguém para enforcar 
ao vivo e expô-la a bel prazer sobre 
a velocidade tecnológica junto a 
presunção institucional de que se 
existe um inocente, somos nós, o 
álibi do crime que acabamos de 
cometer em torno da Lei.

Cartaz comercial dos novos 
contratados: vingadores da virose, 
empresa terceirizada de segurança 
pessoal ou empresarial, unidade 
penha, tática israelense, o politi-
zador de vacinas em meio à guerra 
biológica, o homem sem boca, 
mudinho, o morto em 3x4 sorrindo, 
a cova cristã do bom cidadão, a vela 
do cemitério, o espírito escravocrata 
e o anti qualquer coisa. Quero dizer, 
que após a morte de um homem 
negro, discute-se o não escuro, o 
não negro, o nada preto; nada pela 
cor ou tom, pela cultura ou tradição, 
mas a margem de lucro do assas-
sino, do carrasco. 

O coco estirado. E o útero, 
quase apodrecido. 

Everton ainda nos conta: 
“Inclusive, antes de eu ir pra esse 
rolê, mano, eu ainda pensei em levar 
o livro do Rota 66 (Livro reporta-
gem de Caco Barcelos sobre a vio-
lência policial em São Paulo), mas 
aí eu falei: ‘ah, nem vou entrar nessa 
vibe de ler esse livro porque eu tô 
indo pro final de semana, pra ter um 
pensamento positivo”, no direito a 
quebra do lazer depois de uma jor-
nada de trabalho: “Aí eu levei outro 
livro, pá, mas aí quando eu cheguei 
em casa (após o ocorrido) ele tava 
assim, Ó, 

Me olhando... 
Do guarda roupa.

Falei...
- Caralho, mano! Realmente... 

Esses caras são podres pra caralho!
A variável da opinião...
Continua a colunista em 

ruínas: 
Um dia antes da consciência 

negra, o Brasil bovarista, aquele 
que não se reconhece, lembrou-se 
de um curioso fato, o de que em 
algum canto remoto – e nem tão 
remoto assim – haveria um velado 
incômodo marcado ao rosto negro 
e mestiço, um experimento colo-
nizador racista de miragens. Seria 
delírio? Melhor, na tradução para o 

vocabulário de hoje: um empreen-
dimento sustentável para o “cidadão 
de cor”, em contraposto ao “cidadão 
de bem”, andante e vivente em um 
país ficcional de igualdades consti-
tucionais e estados democráticos de 
direito. Que se faça luz! 

A regra é clara, Arnaldo: 
quanto mais bonito o nome em 
direito, mais bonita a morte, mais 
harmônico o golpe. É por isso que o 
poder fala difícil, mas quando mata, 
aniquila pela gíria, pelo vocábulo, 
pela linguagem acessível.

E a voz se repete: 
 - Bora “subir” esse moleque, 

neguinho do caralho!
Preto.
Sempre às aspas...
Mas para o estado democrá-

tico de direit... Pá... PÁ.
Para que a variável conti-

nue: dois dias antes do ocorrido 
com Everton (19 de novembro), o 
cidadão de nome João Alberto Sil-
veira Freitas, 40, foi brutalmente 
assassinado por dois seguranças no 
estacionamento do supermercado 
Carreffour. 

Atesta-se a ironia em um 
cartaz: o Dia da Consciência 
Negra finalmente será celebrado! 
Um deles, dos assassinos, pode-
ria ter clamado, pensado. Enfim, a 

democracia em sua plenitude! As 
velas se apagam, corta-se o bolo. No 
viés da retórica, a malandragem do 
fato, mais um caso de racismo con-
sumido e consumado. No mês da 
Consciência Negra, a branquitude 
se abala sismicamente. 

Porém, desde os tempos de 
colônia, a margem, para um mundo 
terreirizado em discussões comu-
nicacionais-políticas de um Exu, se 
abre ao horizonte fluído, na luta viva 
contra o sentimento de impunidade 
e injustiça. 

E agora, o que a gente faz? 
Basta um texto? 
Basta dar nome? 
Saiu a lista dos aprovados, 

o anti-herói, vingadores patropi, 
segue em anexo, decreto, tudo o 
mais: bala de fuzil nos sabores, 
morango, frutas cítricas, limão, fru-
tas vermelhas... Tudo isso, sem dei-
xar de homenagear o caráter Frutal 
de uma América Latina livre. Sim! 
viva as palavras de ordem em liber-
dade! Viva a nação!

Volta-se a ironia. 
Diz-nos a antropóloga e mili-

tante do movimento negro, Lélia 
Gonzales, no que poderia ser uma 
suposta resposta ao vice-presidente 
da Bruzundanga, o general... 

Este general nos diz: 

- No Brasil não existe racismo.
E Lélia Gonzales responde: 
- Racismo? No Brasil? Quem 

foi que disse? Isso é coisa de ame-
ricano. Aqui não tem diferença 
porque todo mundo é brasileiro 
acima de tudo, graças a Deus. Preto 
aqui é bem tratado, tem o mesmo 
direito que a gente tem. Tanto é que, 
quando se esforça, ele sobe na vida 
como qualquer um. Conheço um 
que é médico; educadíssimo, culto, 
elegante e com umas feições tão 
finas... Nem parece preto.

 E pelos urros na face 
daquele escuro, ora clamados de 
conteúdos por novas formas, antevi 
o claustro do movimento, parecido 
como o irmão do instante e tão 
astuto quanto a decadência da ver-
dade, isso que é isso que é isso que 
é isso. 

Toca a raiz forte autóctone
Toca a raiz negra

Atravessei o mar a nado 
Foi por cima de dois barril 
Foi para ver a Juremeira 
E os Caboclos do Brasil
(Ponto de Umbanda – Atra-

vessei o Mar a Nado)

Toca latinoamérica! 
Parodizada no susto:

Dou para CUT 
Pão com mortadela 
E pras feminista (sic), 
Ração na tigela. 
As mina de direita 
são as top mais belas 
Qnquanto as de esquerda 
têm mais pelos que as cadelas”
(Paródia do funk, Baile de 

Favela. Mc João)

E a rua, atravessada. 
A variável esquecida: jorna-

lismo e literatura de movimento 
frestim cotidiano, pela fresta do 
festim, sem a naturalização tacanha 
e demagógica de preenchimentos 
ocos em favor da informação, como 
se o fato construtor do mundo em 
contraposição a desinformação 
fosse diferente, ou de outro encanto 
e natureza, dos gêneros e conteúdos 
que formatam as Fake News, as poe-
sias e as literaturas. Melhor dizendo: 

- Marcelo, a diferença é a 
mesma...

A desinformação e as Fake 
News não passam de uma forma de 
falar a poesia corrida e rotineira, no 
caso: política e mortuária por ação 
verbal e prosaica.

Oposição cria do erro
Erro cria da criação 
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E a criação da justa certeza 
Jogando com a regra da 

contramão
O rato escuro, estava lá. E o 

sol continuava a nascer todos os 
dias pelo nascedouro zoológico da 
luz. O que nós queremos? Um lugar 
ao sol! O que nós queremos? Um 
lugar diante a luz artificial deste sol 
negro.

Amém.
Atravessei a rua. Os murros 

urravam à face do homem que não-
-observava o coco. Ser ele alguém 
que não tinha o coco como a finali-
dade última para a chacina da sede 
amanhã. Pensava Marcelo. Devemos 
à urgência, a urgência. Assim como 
Nietzsche cunhou a possibilidade 
inovadora de galgarmos a terra por 
uma religião sem Deus, este homem 
observou o coco apena pelo vivo 
signo do sentido, a urgência mate-
rial da realidade! Não a palavra 
sem coco, mas o coco sem palavra, 
nome sustenido a viver criatura de 
vida nova diante aquele ambiente. O 
germe da urgência. Pecado: trans-
formar o xadrez e a sinuca em um 
jogo neoliberal. Melhor que a proa 
de um sentimento religioso. Rua. 
Marcelo... Apesar de todo o pen-
samento, esqueceu-se do passado. 
A necessidade franca e concreta de 

um jornalismo sem qualquer tipo 
de editorial ou editoria, de uma vida 
sem um propósito final e ungido. E 
surdo digo isso justamente para que 
o novo álibi em nome da desinfor-
mação, a própria informação deri-
vada, pelos redutos latifúndios da 
Big Data e do zap em Fake News, 
não sejam usadas em constantes 
variáveis para a construção de um 
novo exercício de poder concentra-
dor, ou seja, para que a língua aces-
sível do jornalismo e da literatura 
combatente não assimile e construa 
um novo campo de concentração 
em utopia ao futuro e movimen-
tação de esperança, para que um 
lado se veja como certo e o outro 
como errado. O coco ainda esti-
rado no escuro, seringal de tempos 
menos, tão menos, tão mais; cala-
mitosos. Urgên... tuuuuu... De um 
aquém para a explosão da bomba 
de Hiroshima, um aquém sobre 
os pedaços de carne com a força 
humana daquilo que provocara 
o sangue em Guernica, o aquém 
para o genocídio empreendedor 
das Américas Latinas. Um aquém 
para a conservação usada do útero 
deste rato para a vestimenta sincera 
de cada manhã! Não para retorna-
mos a um bom tempo, mas para 
sangrarmos de passado o fazer fazer 

da alegria política, o que fazer, véu 
uterino da ratazana, na certeza e 
sem resperanças? Tecer as linhas 
deste couro viço sem formol. Mas 
quem seria eu junto a eles? Se eu 
experimentasse o álibi desta solidão 
autoritária e de moral tranquila, 
felicitadora do ódio e da alegria 
simples, conseguiria abster-me da 
loucura seca e de aparência óbvia, 
da razão descentralizada, digo, vive-
ria a vida normalmente pelo novo 
normal clamado de hedonismos?

O rato morto! 
Num suspiro combatente, 

porque talvez eu não enxergue tão 
bem como havia falado a vocês 
e tudo isso seja uma grande farsa 
entre o eu e o outro, vide o bem e 
o mal, cheguei bem perto do tiro, 
do estampido fascinante e mora-
lizador da politização poliniza-
dora de calvários, dos mimimis 
macrófagos, e percebi que pode-
ria vestir-me de um novo alguém, 
ou pelo menos, em partes, como 
uma revolução, de mim fazer para 
eu mesmo, que errado esteja, e 
por fim, cessar aquela negação 
nefasta de uma antipolítica a face 
pelos murros... Poderia eu, cheios 
de mordaças, gritar pela salvação 
e pelo novo cotidiano de um ter-
reno reformado? Mas pelo útil do 

instrumento corporal constelador, 
preso estaria em duas opções: fazer 
parte do tiro estampado ou do jorro 
de sangue cristalino que jorrava, 
fazer parte do conservadorismo e da 
revolução, simultaneamente! Como 
jogar com a regra sem fazer parte do 
jogo? Peguei a fina pele que servia 
aquele coco enratado, diretamente 
ao útero podre do fruto, e antes que 
eu colocasse a placenta fria e desgas-
tada daquele rato mulher ao rosto, 
como um véu, retirei a bala que ali 
se alojara, sozinha, porque sim, ela 
estava só, sem trajeto, sem crime ou 
perícia, e necessitava de carinho, de 
tesão. Senti tudo. Tudo pelo gosto 
metálico e liso, com as reticências 
numéricas em seus sulcos de iden-
tidade que, aos poucos, desmorona-
va-se em um gosto férreo de amora 
às batidas de meus dentes em meio 
as chupadas de minha língua, em 
um irrefreado bruxismo epiléptico. 
Porque, agora é ilegal comer a bala 
da morte? É o meu direito! Obvia-
mente, com o véu desmonte em 
meu rosto já colocado, assim, para 
a clara distinção entre um dia sim e 
um dia não. Um minuto de querer 
e outra hora de abstenção. Quando 
eu quisesse, afinal, a ficção do 
direito estaria presente. E quando 
em nada mais eu quisesse acreditar, 

ainda havia a retirada em um dis-
curso outro daquela máscara sem 
fim, costurada por Hércules em seu 
labirinto. A placenta seca, há dias, e 
o cheiro desfibrilador da ironia bor-
bulha de uma batida ao coração de 
viela e periferia, revindo, o gostinho 
de amora do sulco da bala, pelo que 
agora era visto diretamente pela face 
da sorte em viciada roleta russa, 
sempre, sempre, dilatado e explo-
sivo ao mesmo número, do estra-
gado sobrosso ao alvo anti nega-
cionista. Da rele pele. Sobre quem 
estiver a frente. A partir daí, tudo 
ficou claro, da mesma cor de antes, 
mas como aquele tempo jamais 
voltaria e o mundo claramente 
deveria simplificar-se em um novo 
normal, algumas coisas mudaram, 
pequenas, para um sempre bem 
perto das futuras gerações, entre um 
recorde necrolímpico aqui e outro 
ali pudesse ser comemorado com 
gozo, e porque aquele velho sonho 
de colocar o Brasil em um pata-
mar internacional pulsaria como 
nunca, dentro e fora do País. A cor 
do véu já estava afeita há dias, para 
muitos, deste jeito: o escuro exis-
tia para quem o acreditasse. Jorge, 
da quitanda, foi ao médico. Voltou 
dizendo que o sujeito era da oposi-
ção. Para ele, o escuro não existia. 

Sendo assim, como crer em um mal 
que não há, como combater a dor de 
uma pancada se nos autos do inqué-
rito a pancada não foi dada.

Para mim também, este sem-
pre seria eterno, pela constante 
brincadeira de cidades sitiadas em 
apelos fantasmagóricos. 

Para mim e para ele, Marcelo, 
que brincava junto ao filho com os 
corpos mortos, matados e recicla-
dos, devido a nova edição especial 
de bonecos paraolímpicos para 
diversão em família. O eterno sem-
pre! Dizia junto à embalagem, como 
se o menino que estava a sua frente, 
vestido metaforicamente de azul, 
nada pudesse entender. O cheiro 
podre, o escracho sinuoso, o sargaço 
do rato no rosto, a risada embalada, 
os corpos piruetas, a voz de seu pai 
engrolada, a bala de amora entre os 
dentes e as bochechas... Que beleza! 
Ouvia-o exclamando, sorridente e 
sem malícia de obviedades. 

Imagine o que mais pode-
ríamos fazer em um mundo sem 
variação? Celebrava a forte imagi-
nação cedida às imagens do tele-
jornal mesclado aos brinquedos 
simbólicos do filho, agora falava-se 
dos políticos e suas politicagens, 
logo depois, sobre o vírus, daqui 
a pouco, sobre o bem estar, mais 
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dali, sobre um assalto ou um aten-
tado, política internacional, um 
outro apelo denunciador sobre as 
questões básicas, educação, saúde, 
segurança, economia, mais a frente, 
sobre a tramitação de alguma PL, 
tudo mais ou menos desconexo, 
para chegar ao laço, a superação da 
pandemia pelo trabalho, não um 
exemplo de vida, mas o exemplo 
de vida. E com os corpos amansa-
dos, o pênalti, o gramado verdinho, 
a raça e o sangue no olho. Sim. O 
futuro seria eterno, como o presente 
puro daquele momento despreocu-
pado e metido a um apelo fajuto de 
liberdade meio a prole em família. 
O menino acabara de atacar o pai 
com o boneco. Pois, ainda... E quase 
como um lamento, a salvação per-
tencia àquele lugar, à urgência do 
epicurismo político! Seria agora ou 
nunca.

Normalmente, para não dar 
bandeira, Marcelo levantou-se e 
gritou algumas frases pela janela 
ao vasto de pouca imensidão vista, 
aos prédios da frente, a não ser 
as pequenas frestas quadráticas 
dos cupinzeiros especulativos em 
metros quadrados e retangulares 
das varandas acesas. O homem 
pensou por um momento que esti-
vesse sendo dublado, traduzido ou 

parodizado... Mas deixou isso rapi-
damente de lado em algum reduto 
de autocriação, entre a lei e a ordem, 
inconsciente de adivinhação futura. 
Estava em êxtase pelo contexto. A 
imaginação vadia, a brincadeira, 
o gosto e a textura das coisas mal 
regradas e preenchidas, as palavras 
de ordem vindas de fora... Não sei 
como que estes filhos da puta ainda 
estão vivos. 

E pela forma como consta-
tou a vida, bradou piamente como 
se aquele que falasse e fizesse da 
vida, feito ele, não existisse, ainda... 
Olhou para o filho. E finalmente 
conseguiu imaginar o futuro da 
Nação que tanto lhe desejava.
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Cada vez mais 
diversos Institu-
tos e ONGs vêm 
t r a b a l h a n d o 
para a sedimen-

tação da consciência social acerca 
dos impactos e danos da explora-
ção comercial infantil, de crianças 
com menos de 12 anos de idade, 
no Brasil e no mundo, o que ocorre 
no foro privilegiado da publicidade 
e marketing dirigido, em todos os 
tipos de meios de comunicação, 
mas com destaque no ambiente 
digital, por trazer a utilização de 
um maior número de tecnologias 
de persuasão com maior potencial 
lesivo, em razão, em especial, da 
interatividade, como iremos abor-
dar. Apesar da presença maciça 
de crianças na internet, sendo tal 
público 1/3 de todas as pessoas que 
se utilizam do meio digital, já que 
somente no Brasil 86% das crianças 
de 10 a 17 anos têm acesso à inter-
net e 75% acessam a rede mais de 
uma vez ao dia (Fonte: TIC Kids 

Online 2018), ainda não há uma 
suficiente e abrangente regulamen-
tação jurídica até o momento, como 
se observa dos poucos dispositivos 
legais relativos a crianças e adoles-
centes na legislação nacional, como 
a LGPD – Lei Geral de Proteção de 
Dados -, o Marco Civil da Internet, 
o ECA, com destaque para a Reso-
lução 163/2014 do CONANDA 
-  Conselho Nacional  dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Há, 
contudo, o projeto de Decreto 
Legislativo n° 1460/2014 visando 
sustar os efeitos da mencionada 
Resolução, em trâmite na Câmara 
dos Deputados.

A Resolução163/2014 coíbe 
a abusividade do direcionamento 
de publicidade e de comunicação 
mercadológica à criança e ao ado-
lescente, em conformidade com a 
política nacional de atendimento 
da criança e do adolescente, abran-
gendo toda comunicação merca-
dológica, ou seja, qualquer ativi-
dade de comunicação comercial, 

inclusive publicidade, para a divul-
gação de produtos, serviços, mar-
cas e empresas independentemente 
do suporte, da mídia ou do meio 
utilizado, portanto, abrangendo 
a área digital. Apesar de abranger 
o meio digital, contudo, nada dis-
põe acerca da utilização da inteli-
gência artificial, nem tampouco da 
comunicação mercadológica (art. 
1º, § 2º) através de tal ferramenta, 
ou de brinquedos inteligentes que 
podem direcionar a  criança para 
publicidade durante sua utilização 
ou depois, por meio de criação de 
perfis comportamentais, tomada de 
decisões automatizadas e comparti-
lhamento dos dados pessoais com 
fins comerciais e publicitários. 

Diante do grande potencial 
persuasivo das novas tecnologias, 
com destaque para a inteligência 
artificial e demais que se utilizam 
de interatividade, não é suficiente 
tal regulamentação, a qual concen-
tra-se basicamente em princípios 
jurídicos, nos termos do seu artigo 
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3º. Também a LGPD, no que se 
refere à revisão das decisões auto-
matizadas, ao contrário do GDPR 
europeu, não torna obrigatória a 
revisão humana, e em assim sendo 
não traz a necessidade de um con-
trole humano da tecnologia, tal 
como vem sendo ressaltado por 
diversos Organismos Internacionais 
e regulamentações internacionais, e 
sequer prevê o direito de oposição a 
tais decisões. Há ainda outras omis-
sões e antinomias da LGPD, como, 
por exemplo, a questão da neces-
sidade de consentimento por pelo 
menos um dos pais no caso de ado-
lescente, em razão da falta de téc-
nica legislativa do artigo 14 caput e 
parágrafo 1º. Isto porque, enquanto 
o caput do art. 14 refere-se a crian-
ças e adolescentes, condicionando o 
tratamento de dados ao seu melhor 
interesse, nos termos deste artigo e 
da legislação pertinente, o § 1º faz 
menção apenas às crianças, quando 
exige o consentimento específico e 
em destaque dado por pelo menos 
um dos pais ou pelo responsável 
legal. Tal falta de técnica legislativa 
causou diversos entendimentos na 
doutrina, havendo posicionamen-
tos contraditórios no sentido de 
ser necessário também no caso do 
adolescente o consentimento de um 

dos pais, já que a legislação espe-
cial não poderia alterar conceitos e 
a natureza jurídica de institutos do 
Direito Civil, como o da capacidade 
civil, sendo certo que o adolescente, 
pessoa dos 12 anos até os 18 anos 
incompletos, se enquadraria par-
cialmente no conceito de relativa-
mente incapaz, que se daria até os 
16 anos incompletos.

A importância e urgência de 
tais temáticas são incrementadas 
diante da fragilidade, insuficiência 
e não atualização da legislação em 
vigor no Brasil e mesmo no mundo, 
uma vez que além das omissões e 
contradições da LGPD no Brasil, 
também já há diversas críticas ao 
GDPR - Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, considerando-o 
ultrapassado em vários pontos. 

A publicidade direcionada 
à criança é considerada abusiva 
nos termos da Resolução 163, em 
consonância com os artigos 36 e 
37 do CDC, que traz a necessidade 
de qualquer forma de publicidade 
ser rápida e facilmente reconhecida 
pelo seu público, proibindo a publi-
cidade enganosa ou abusiva, como 
aquela que se aproveita da inexpe-
riência e julgamento das crianças.

Apesar de tal proibição, em 
razão da presença das crianças nas 

mídias digitais, elas estão expostas 
e sujeitas às tecnologias de persua-
são, às novas práticas de marketing 
e formas de publicidade veladas, 
sendo que as crianças de 6 a 8 anos 
de idade não fazem distinção entre 
publicidade e conteúdo, nem têm 
o discernimento necessário para 
distinguir a ficção da realidade e, 
até aos 12 anos, não compreendem 
a natureza persuasiva da publici-
dade. As novas formas de publici-
dade envolvem sua disseminação 

por meio de influenciadores digi-
tais, sem transparência e com maior 
poder apelativo para as crianças. A 
diferença entre anúncio e entrete-
nimento se perde nas redes sociais, 
já que há uma mistura de produ-
tos, brinquedos, e demais conteúdos 
produzidos pelos influenciadores 
digitais.

Há ainda diversos projetos 
de leis em trâmite, a sua grande 
maioria na Câmara dos Deputa-
dos, alguns desde 2001, ou seja, 

com uma demora desarrazoada 
em matéria da mais suma impor-
tância, dos quais se destacam: PL 
1.746/2015 (proteção da criança 
e do adolescente na internet), PL 
5.608/2013 (regulamenta a publi-
cidade infantil de alimentos), PL 
5.921/2001 (proíbe a publicidade 
dirigida à criança e regulamenta 
publicidade dirigida a adoles-
centes), PL 4.815/2009 (veda 
a comercialização de lanches 
acompanhados de brinquedos), 
PL 244/2011 (veda a publicidade 
que possa induzir a criança a 
desrespeitar os valores éticos e 
sociais da pessoa e da família), PL 
702/2011 (visa restringir a veicu-
lação de propaganda de produtos 
infantis), PL 493/2013 (visa regu-
lamentar a emissão de conteúdos 

voltados ao público infanto-juvenil 
e proibir a publicidade direcionada 
a crianças no horário diurno), PL 
360/2012 (altera o CDC para dis-
ciplinar a publicidade dirigida a 
crianças e adolescentes). 

Merece destaque, na consulta 
pública realizada pela Relatoria 
Especial do Direito à Privacidade 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), democratizando a discus-
são acerca do direito à privacidade 
e demais direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes, as con-
tribuições do Instituto Alana, por 
meio do programa Criança e Con-
sumo, e do InternetLab, entregues 
à ONU em 30.09.2020.

Um dos pontos centrais 
de preocupação, devido ao alto 
impacto ao direito das crianças a um 
desenvolvimento pleno, é o caso das 
práticas de exploração comercial no 
ambiente digital, seja em razão da 
não regulamentação de tal matéria 
a contento, seja pela grande quan-
tidade de crianças com acesso aos 
meios digitais, ou ainda em razão 
de um aumento da sua vulnerabi-
lidade, por conta do maior poten-
cial das tecnologias persuasivas 
no ambiente digital, com destaque 
para a inteligência artificial (IA), 
que poderá ser utilizada com tal 
fim. Trata-se do conceito denomi-
nado por “captologia”,1  significando 
a utilização de tecnologias com 
potencial persuasivo, havendo um 
incremento de seu potencial lesivo, 
em razão agora da utilização do 
“big data” e do “machine learning”, 
sendo urgente a análise dos limites 
jurídicos e éticos de tal utilização, 
com fins de controle e manipulação 
comportamental, visando objetivos 
econômicos e/ou políticos. 

A utilização da tecnologia 
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persuasiva tornou-se mais diversi-
ficada, e “invisível”, já que acompa-
nha a característica da ubiquidade 
da IA, ou seja, se integram e se 
misturam ao dia-a-dia de todas as 
pessoas que possuem acesso à Inter-
net, em especial com a internet das 
coisas e a internet dos brinquedos2.  

Outro ponto preocupante é 
a ampla coleta de dados pessoais 
e dados pessoais sensíveis, como 
dados biométricos infantis, com 
a utilização do reconhecimento 
facial/voz. Quanto à utilização da 
inteligência artificial, contudo, 
ainda restam sem solução as proble-
máticas da opacidade, ubiquidade, 
falta de transparência e de uma IA 
explicável, caixa preta dos algorit-
mos de IA, a par da impossibilidade 
de um real direito de explicação e 
revisão de decisões automatizadas. 
Também há falta de segurança digi-
tal, ocorrendo diariamente diversos 
vazamentos de dados e outros inci-
dentes de segurança da informação. 

Embora haja a prerrogativa de 
sigilo judicial de casos envolvendo 
crianças, uma simples busca nos 
sites de alguns TJ estaduais, como 
o de São Paulo, nos leva a verificar a 
fragilidade de tal garantia também, 
já que se consegue acessar proces-
sos judiciais e dados relacionados 

mesmo com segredo de justiça por 
terceiros que não são as partes ou 
os advogados das partes, além de 
outras possibilidades de se identifi-
car os menores, mesmo em casos de 
sigilo judicial, em flagrante afronta 
ao Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (artigos 45, 70 e 100) e à Lei 
nº 13.431/2017.

Quando se observa as polí-
ticas de privacidade das empresas 
que oferecem produtos e aplicativos 
às crianças, verificam-se diversas 
falhas graves, permitindo a utiliza-
ção de seus dados para criação de 
perfis comportamentais, com fins 
de exploração comercial, com a 
publicidade direcionada, segmen-
tação e personalização de conteú-
dos e publicidade, em detrimento 
de direitos fundamentais como a 
privacidade e do desenvolvimento 
de crianças e adolescentes. É o que 
se observa em diversos aplicativos 
dos mais populares utilizados pelas 
crianças, podendo ser apontadas as 
seguintes falhas: não há informação 
clara, objetiva em linguagem de fácil 
entendimento acerca de todos os 
dados que são coletados, nem sobre 
quais as finalidades específicas e 
determinadas de cada tratamento 
de dados, e ainda se há comparti-
lhamento ou não, quais as medidas 

de segurança adotadas, bem como 
não é suficiente se falar em um 
consentimento no caso, já por não 
ser válido, muito provavelmente, 
na maior parte dos casos, uma 
vez que não informado, pois para 
isso dependeria das informações a 
serem prestadas de forma qualita-
tiva e quantitativa adequada, o que 
não ocorre na quase totalidade dos 
casos, além também da não adoção 
de medidas de proteção e limitação 
da coleta de dados, de forma auto-
mática, como padrão e de forma a 
estar embutida desde a concepção 
dos produtos, serviços e negócios. 
Tais medidas poderiam comple-
mentar a proteção por parte do 
Estado, a qual se verifica sem difi-
culdade ser insuficiente nesta seara. 

Por exemplo, ao se observar 
as políticas e privacidade de apli-
cativos como Galinha Pintadinha: 
Músicas e Jogos para Crianças,  ou 
Patati Patatá e Os Pequerruchos, 
não há qualquer destas informações 
essenciais, apenas se limitando a 
mencionar que os aplicativos “cole-
tam suas informações”. 

Como destaca a pesquisa 
realizada pelo Internetlab, de 2017, 
denominada “Dados pessoais de 
crianças! Pra quê?”, diversos apli-
cativos não tratam de medidas de 

segurança em suas políticas de pri-
vacidade, como os aplicativos Snack 
vs. Block, PlayKids: Aprender Brin-
cando, Pou, Slither.io, Meu Talking 
Tom, Jogos Boutique Princesa Tai-
lor, e a maior parte dos aplicativos 
são omissos quanto à exclusão de 
dados, em clara afronta ao Marco 
Civil da Internet, que determina a 
exclusão definitiva dos dados pes-
soais ao término da relação jurídica 
entre as partes (art. 7º, X). Ocorre a 
utilização de cookies com o poste-
rior compartilhamento dos dados 
pessoais de crianças, criando-se 
perfis comportamentais (biometria 
comportamental), que abrangem 
hábitos de uso, preferências, e fun-
cionalidades, para fins de comparti-
lhamento com anunciantes, empre-
sas de análise de dados agregados 
ou empresas coligadas, com o fim 
de publicidade direcionada (https://
www.internetlab.org.br/pt/privaci-
dade-e-vigilancia/especial-dados-
-pessoais-de-criancas-pra-que/). 
Há, pois, afronta ao artigo 14, p. 1º 
da LGPD, ao dispor que deverão 
ser mantidas públicas as informa-
ções acerca dos dados coletados, as 
formas de utilização e os procedi-
mentos para o exercício dos direitos 
previstos nos artigos 18 e 20. 

Em termos de legislação 

nacional vemos que ainda há muito 
a se fazer, já que as principais leis 
relacionadas à temática da publi-
cidade infantil tratam da questão 
de forma indireta ou pontual, sem 
qualquer observação acerca da uti-
lização da IA, com destaque para a 
Lei n°: 8985/2012 (veda a comer-
cialização de lanche acompanhado 
de brinde ou brinquedo), Lei nº: 
8.069/1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA); Resolução 
nº 163/2014 do Conanda - Dispõe 
sobre a abusividade do direciona-
mento de publicidade e de comu-
nicação mercadológica à criança 
e ao adolescente; Marco Civil da 
Internet, Lei n° 12.965/2014; e 
LGPD – Lei Geral de Proteção de 
Dados, Lei nº 13.709/2018. Outra 
regulamentação mais específica é 
realizada pelo Código Brasileiro 
de Auto-Regulamentação Publici-
tária, pelo CONAR – Conselho de 
Auto-regulamentação Publicitária, 
contudo, as normas são de obser-
vância voluntária, e não há qualquer 
sanção jurídica no caso de sua não 
observância.

Há um crescente uso da IA 
nos brinquedos, dando origem ao 
termo “Internet of toys”, e brinque-
dos inteligentes, os quais em muitos 
casos se utilizam de reconhecimento 

facial e de voz, ou seja, há a utiliza-
ção de uma tecnologia com um alto 
potencial de causar danos. Neste 
sentido, a “German Data Ethics 
Commission” da Alemanha criou 
um sistema de regulação de inteli-
gência artificial baseada em cinco 
níveis de risco, do mais inócuo ao 
mais perigoso. A União Europeia, 
por meio da Comissão Europeia, 
visando uniformizar a regulação 
na matéria, publicou o White Paper, 
“Artificial Intelligence – an Euro-
pean approach to excellence and 
trust”, prevendo medidas específicas 
para tecnologias de alto risco, não 
sendo aqui suficiente a certificação 
voluntária (voluntary labelling), por 
exemplo, por recomendável uma 
separação, para fins regulatórios, 
entre as tecnologias de inteligência 
artificial “comuns” e as que ofere-
cem um alto risco.

Pela utilização da IA e da tec-
nologia do reconhecimento facial 
há a possibilidade de auferir dados 
sensíveis e dados pessoais a partir de 
interferências sobre o estado emo-
cional, bem como de padrões de 
digitação ou expressões faciais, fala 
e linguagem corporal, conseguindo 
assim captar dados sensíveis, como 
preferências sexuais, problemas de 
saúde, entre outros.
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Algumas propostas mere-
cem ser destacadas, ao trazerem 
uma maior proteção à privacidade 
e demais direitos fundamentais das 
crianças no âmbito digital, como o 
“children´s right by design”, envol-
vendo o desenvolvimento dos “direi-
tos da criança por design”, previsto 
na proposta elaborada pelo Instituto 
Alana para o Novo Comentário 
Geral da lavra do Comitê dos Direi-
tos da Criança (Committee on the 
Rights of the Child – CRC) da ONU, 
com foco nos direitos da criança em 
relação ao ambiente digital. Sempre 
deverá ser considerado, em pri-
meiro lugar, o melhor interesse da 
criança em ambiente digital – inclu-
sive no desenvolvimento e concep-
ção de seus produtos ou serviços. 
Abrange todo e qualquer produto 
ou serviço que crianças tenham 
contato direta ou indiretamente 
(ainda que não tenham sido desen-
volvidos especificamente para esse 
público), os quais deverão trazer um 
design que respeite e promova seus 
direitos e melhor interesse, desde a 
concepção. Também seria impor-
tante acrescentar que tal proteção 
se dê de forma padrão (privacy by 
design + privacy by default). Um 
dos principais pontos seria a proi-
bição como padrão da publicidade 

infantil e exploração econômica a 
partir de dados pessoais infantis. 
Outro ponto a ser destacado é a 
necessidade da regulamentação da 
publicidade infantil direcionada 
para criança em ambiente digital.

 A vulnerabilidade das crian-
ças é aumentada pela utilização de 
publicidade infantil de forma velada 
dentro de conteúdos, como no 
caso de vídeos de unboxing e dos 
advergames, violando os direitos 
das crianças, ao se beneficiarem de 
sua maior fragilidade e menor pos-
sibilidade de defesa, introduzindo 
valores consumistas e de forma 
não transparente. É utilizado o 
design persuasivo e tecnologias 
persuasivas na comunicação mer-
cadológica e estratégia de marke-
ting direcionado, após uma prévia 
seleção comportamental, através da 
criação de perfis das crianças, com 
fins de melhor direcionamento dos 
produtos e serviços, em uma espiral 
de efeitos danosos às crianças.

É o que se observa na estra-
tégia de marketing utilizada em 
diversos brinquedos com inteli-
gência artificial como no caso da 
boneca “Hello Barbie”, produzida 
pela Mattel, com alto potencial de 
vigilância da criança, ao ser enfa-
tizado que os “fabricantes esperam 

persuadir as crianças de que ela 
é bem mais do que apenas uma 
“boneca inanimada” (...), que a 
boneca seria “como uma verda-
deira amiga” da criança, como enfa-
tiza Oren Jacob, CEO da ToyTalk, 
parceira da Mattel em tal iniciativa 
(Fonte: https://www.gazetadopovo.
com.br/economia/nova-economia/
mattel-cancela-brinquedo-que-co-
locaria-a-privacidade-de-criancas-
-em-risco-avd6lray1hx99cmz78y-
88fu1j/ ). Com isso, já se denota o 
alto potencial de modificação de 
valores humanos e familiares, rela-
cionados com a dignidade humana, 
ao serem embutidos novos valores, 
com base em tecnologia e inte-
ligência artificial, em um ser em 
desenvolvimento, que não possui 
qualquer possibilidade de defesa. 
Ou seja, ao invés de valorizar um 
amigo humano, o convívio de fami-
liares, é criado um novo valor, até 
mesmo em áreas relacionadas à 
amizade e ao amor, tão próprias 
do ser humano, sendo substituídos 
pelos artefatos da tecnologia, como 
no brinquedo seus fabricantes que-
rem demonstrar. 

Outro ponto preocupante é a 
grande quantidade de dados pesso-
ais e dados pessoais sensíveis grava-
dos e transmitidos via Wi-Fi para 

os servidores da empresa, onde são 
armazenados e utilizados para fins 
comerciais, muito além do melhor 
interesse da criança. Entendemos 
que tal prática afronta o artigo 2º, 
III da Resolução Conanda, já que 
poderá exercer influência em crian-
ças e adolescentes, ao constranger 
seus responsáveis e familiares, ao 
conduzi-los a uma posição social-
mente inferior, no sentido de ter sua 
posição parental e responsabilida-
des repassadas para um autômato. 
Afrontam outrossim, o artigo 32, p. 
1º da Convenção sobre os Direitos 
da Criança, que protege as crianças 
de qualquer tipo de exploração eco-
nômica, além de violar o já mencio-
nado princípio do melhor interesse 
da criança. 

Em razão da total vulnera-
bilidade da criança, no que tange 
à publicidade, e em maior escala 
com a utilização de tecnologias 
persuasivas, qualquer estratégia de 
marketing destinada a crianças é 
por natureza antiética e abusiva.

notas:

1. O termo captologia foi 
cunhado pela primeira vez por B.J. 
Fogg, quando de seu doutorado, em 
meados de 1990, sendo fundado 
um laboratório na Universidade de 
Stanford/EUA vinculado a tais pes-
quisas, denominado de “Persuasive 
Tech Lab”.

2.  Com a crescente utilização 
da internet das coisas e dos serviços, 
sendo incorporada à IA em todos os 
objetos do quotidiano e em todos 
os ambientes, há um potencial de 
intervenção de forma precisa, no 
momento e local certos, amplian-
do-se seu poder persuasivo. A uti-
lização da tecnologia persuasiva 
abrange cada vez mais áreas, tais 
como publicidade, marketing, ven-
das, relações de trabalho, com uso 
político e econômico em geral. Há 
um maior potencial intrusivo e um 
maior potencial para danos no caso 
das novas formas de persuasão, em 
especial com a utilização da IA, do 
“big data” e do “machine learning”, 
já que como regra geral, as técni-
cas de persuasão são mais eficazes 
quando são interativas, possibili-
tando a adequação das tácticas de 
influência à medida que a situação 
concreta vai se alterando e evolui, 

isto é, de acordo com o feedback 
obtido em tempo real. É uma forma 
de personalização possível, diferen-
ciando-se neste aspecto dos meios 
de comunicação social tradicionais, 
que desde há muito vêm utilizando 
táticas de manipulação comporta-
mental, já que estes não conseguem 
trazer um resultado personalizado.  
A capacidade dos computadores, 
em termos de uma grande análise 
de dados (mineração), permite 
mais facilmente adotar as técnicas 
de persuasão, por exemplo, ao fazer 
sugestões, simplificações de enten-
dimentos, e outras táticas utilizadas 
como medidas persuasivas.
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A IGREJA DO DIABOA IGREJA DO DIABO

MACHADO DE ASSIS

Capítulo I
De uma idéia mirífica
Conta um velho manuscrito 

beneditino que o Diabo, em certo 
dia, teve a idéia de fundar uma 
igreja. Embora os seus lucros fos-
sem contínuos e grandes, sentia-se 
humilhado com o papel avulso que 
exercia desde séculos, sem orga-
nização, sem regras, sem cânones, 
sem ritual, sem nada. Vivia, por 
assim dizer, dos remanescentes 
divinos, dos descuidos e obséquios 
humanos. Nada fixo, nada regular. 
Por que não teria ele a sua igreja? 
Uma igreja do Diabo era o meio efi-
caz de combater as outras religiões, 
e destruí-las de uma vez.

— Vá, pois, uma igreja, con-
cluiu ele. Escritura contra Escritura, 
breviário contra breviário. Terei a 
minha missa, com vinho e pão à 
farta, as minhas prédicas, bulas, 
novenas e todo o demais apare-
lho eclesiástico. O meu credo será 
o núcleo universal dos espíritos, a 
minha igreja uma tenda de Abraão. 
E depois, enquanto as outras reli-
giões se combatem e se dividem, a 
minha igreja será única; não acharei 
diante de mim, nem Maomé, nem 
Lutero.

Há muitos modos de afirmar; 
há só um de negar tudo.

Dizendo isto, o Diabo sacudiu 
a cabeça e estendeu os braços, com 
um gesto magnífico e varonil. Em 
seguida, lembrou-se de ir ter com 
Deus para comunicar-lhe a idéia, e 
desafiá-lo; levantou os olhos, acesos 
de ódio, ásperos de vingança, e disse 
consigo:

 — Vamos, é tempo. E rápido, 
batendo as asas, com tal estrondo 
que abalou todas as províncias do 
abismo, arrancou da sombra para 
o infinito azul.

Capítulo II

Entre Deus e o Diabo
Deus recolhia um ancião, 

quando o Diabo chegou ao céu. 
Os serafins que engrinaldavam o 
recém-chegado, detiveram-se logo, 
e o Diabo deixou-se estar à entrada 
com os olhos no Senhor.

— Que me queres tu? pergun-
tou este.

— Não venho pelo vosso 
servo Fausto, respondeu o Diabo 
rindo, mas por todos os Faustos do 
século e dos séculos.

— Explica-te.
— Senhor, a explicação é fácil; 

mas permiti que vos diga: recolhei 
primeiro esse bom velho; dai-lhe o 
melhor lugar, mandai que as mais 

afinadas cítaras e alaúdes o recebam 
com os mais divinos coros...

— Sabes o que ele fez? per-
guntou o Senhor, com os olhos 
cheios de doçura.

— Não, mas provavelmente 
é dos últimos que virão ter con-
vosco. Não tarda muito que o céu 
fique semelhante a uma casa vazia, 
por causa do preço, que é alto. Vou 
edificar uma hospedaria barata; 
em duas palavras, vou fundar uma 
igreja. Estou cansado da minha 
desorganização, do meu reinado 
casual e adventício. É tempo de 
obter a vitória final e completa. E 
então vim dizer-vos isto, com leal-
dade, para que me não acuseis de 
dissimulação... Boa idéia, não vos 
parece?

— Vieste dizê-la, não legiti-
má-la, advertiu o Senhor.

— Tendes razão, acudiu o 
Diabo; mas o amor-próprio gosta 
de ouvir o aplauso dos mestres. 
Verdade é que neste caso seria o 
aplauso de um mestre vencido, e 
uma tal exigência... Senhor, desço 
à terra; vou lançar a minha pedra 
fundamental.

— Vai.
— Quereis que venha anun-

ciar-vos o remate da obra?
— Não é preciso; basta que 
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me digas desde já por que 
motivo, cansado há tanto da tua 
desorganização, só agora pensaste 
em fundar uma igreja.

O Diabo sorriu com certo ar 
de escárnio e triunfo. Tinha alguma 
idéia cruel no espírito, algum reparo 
picante no alforje de memória, qual-
quer coisa que, nesse breve instante 
de eternidade, o fazia crer superior 
ao próprio Deus. Mas recolheu o 
riso, e disse:

— Só agora concluí uma 
observação, começada desde alguns 
séculos, e é que as virtudes, filhas 
do céu, são em grande número 
comparáveis a rainhas, cujo manto 
de veludo rematasse em franjas de 
algodão. Ora, eu proponho-me a 
puxá-las por essa franja, e trazêlas 
todas para minha igreja; atrás delas 
virão as de seda pura...

— Velho retórico! murmurou 
o Senhor.

— Olhai bem. Muitos cor-
pos que ajoelham aos vossos pés, 
nos templos do mundo, trazem as 
anquinhas da sala e da rua, os rostos 
tingem-se do mesmo pó, os lenços 
cheiram aos mesmos cheiros, as 
pupilas centelham de curiosidade 
e devoção entre o livro santo e o 
bigode do pecado. Vede o ardor, 
— a indiferença, ao menos, — com 

que esse cavalheiro põe em letras 
públicas os benefícios que liberal-
mente espalha, — ou sejam roupas 
ou botas, ou moedas, ou quaisquer 
dessas matérias necessárias à vida... 
Mas não quero parecer que me dete-
nho em coisas miúdas; não falo, por 
exemplo, da placidez com que este 
juiz de irmandade, nas procissões, 
carrega piedosamente ao peito o 
vosso amor e uma comenda...

Vou a negócios mais altos...
Nisto os serafins agitaram 

as asas pesadas de fastio e sono. 
Miguel e Gabriel fitaram no Senhor 
um olhar de súplica. Deus interrom-
peu o Diabo.

— Tu és vulgar, que é o pior 
que pode acontecer a um espírito da 
tua espécie, replicou-lhe o Senhor. 
Tudo o que dizes ou digas está dito 
e redito pelos moralistas do mundo. 
É assunto gasto; e se não tens força, 
nem originalidade para renovar um 
assunto gasto, melhor é que te cales 
e te retires. Olha; todas as minhas 
legiões mostram no rosto os sinais 
vivos do tédio que lhes dás. Esse 
mesmo ancião parece enjoado; e 
sabes tu o que ele fez?

— Já vos disse que não.
— Depois de uma vida 

honesta, teve uma morte sublime. 
Colhido em um naufrágio, ia 

salvar-se numa tábua; mas viu um 
casal de noivos, na flor da vida, que 
se debatiam já com a morte; deu-
-lhes a tábua de salvação e mer-
gulhou na eternidade. Nenhum 
público: a água e o céu por cima. 
Onde achas aí a franja de algodão?

— Senhor, eu sou, como 
sabeis, o espírito que nega.

— Negas esta morte?
— Nego tudo. A misantro-

pia pode tomar aspecto de cari-
dade; deixar a vida aos outros, 
para um misantropo, é realmente 
aborrecê-los...

— Retórico e sutil! exclamou 
o Senhor. Vai, vai, funda a tua igreja; 
chama todas as virtudes, recolhe 
todas as franjas, convoca todos os 
homens... Mas, vai! vai!

Debalde o Diabo tentou 
proferir alguma coisa mais. Deus 
impusera-lhe silêncio; os serafins, 
a um sinal divino, encheram o céu 
com as harmonias de seus cânticos. 
O Diabo sentiu, de repente, que se 
achava no ar; dobrou as asas, e, 
como um raio, caiu na terra.

Capítulo III
A boa nova aos homens 
Uma vez na terra, o Diabo não 

perdeu um minuto. Deu-se pressa 
em enfiar a cogula beneditina, como 

hábito de boa fama, e entrou a espa-
lhar uma doutrina nova e extraordi-
nária, com uma voz que reboava nas 
entranhas do século. Ele prometia 
aos seus discípulos e fiéis as delícias 
da terra, todas as glórias, os deleites 
mais íntimos. Confessava que era o 
Diabo; mas confessava-o para reti-
ficar a noção que os homens tinham 
dele e desmentir as histórias que a 
seu respeito contavam as velhas 
beatas.

— Sim, sou o Diabo, repetia 
ele; não o Diabo das noites sul-
fúreas, dos contos soníferos, terror 
das crianças, mas o Diabo verda-
deiro e único, o próprio gênio da 
natureza, a que se deu aquele nome 
para arredá-lo do coração dos 
homens. Vede-me gentil e airoso.

Sou o vosso verdadeiro pai. 
Vamos lá: tomai daquele nome, 
inventado para meu desdouro, fazei 
dele um troféu e um lábaro, e eu vos 
darei tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, 
tudo...

Era assim que falava, a prin-
cípio, para excitar o entusiasmo, 
espertar os indiferentes, congregar, 
em suma, as multidões ao pé de si. 
E elas vieram; e logo que vieram, o 
Diabo passou a definir a doutrina. 
A doutrina era a que podia ser na 
boca de um espírito de negação. 

Isso quanto à substância, porque, 
acerca da forma, era umas vezes 
sutil, outras cínica e deslavada.

Clamava ele que as virtudes 
aceitas deviam ser substituídas por 
outras, que eram as naturais e legí-
timas. A soberba, a luxúria, a pre-
guiça foram reabilitadas, e assim 
também a avareza, que declarou 
não ser mais do que a mãe da eco-
nomia, com a diferença que a mãe 
era robusta, e a filha uma esgalgada. 
A ira tinha a melhor defesa na exis-
tência de Homero; sem o furor de 
Aquiles, não haveria a Ilíada: “Musa, 
canta a cólera de Aquiles, filho de 
Peleu...” O mesmo disse da gula, 
que produziu as melhores páginas 
de Rabelais, e muitos

bons versos de Hissope; vir-
tude tão superior, que ninguém se 
lembra das batalhas de

Luculo, mas das suas ceias; foi 
a gula que realmente o fez imortal. 
Mas, ainda pondo de lado essas 
razões de ordem literária ou histó-
rica, para só mostrar o valor intrín-
seco daquela virtude, quem nega-
ria que era muito melhor sentir na 
boca e no ventre os bons manjares, 
em grande cópia, do que os maus 
bocados, ou a saliva do jejum? Pela 
sua parte o Diabo prometia substi-
tuir a vinha do Senhor, expressão 

metafórica, pela vinha do Diabo, 
locução direta e verdadeira, pois 
não faltaria nunca aos seus com 
o fruto das mais belas cepas do 
mundo. Quanto à inveja, pregou 
friamente que era a virtude princi-
pal, origem de propriedades infini-
tas; virtude preciosa, que chegava a 
suprir todas as outras, e ao próprio 
talento.

As turbas corriam atrás dele 
entusiasmadas. O Diabo incutia-
-lhes, a grandes golpes de eloqüên-
cia, toda a nova ordem de coisas, 
trocando a noção delas, fazendo 
amar as perversas e detestar as sãs.

Nada mais curioso, por 
exemplo, do que a definição que 
ele dava da fraude. Chamava-lhe o 
braço esquerdo do homem; o braço 
direito era a força; e concluía: Mui-
tos homens são canhotos, eis tudo. 
Ora, ele não exigia que todos fossem 
canhotos; não era exclusivista. Que 
uns fossem canhotos, outros des-
tros; aceitava a todos, menos os que 
não fossem nada. A demonstração, 
porém, mais rigorosa e profunda, 
foi a da venalidade. Um casuísta do 
tempo chegou a confessar que era 
um monumento de lógica. A vena-
lidade, disse o Diabo, era o exercício 
de um direito superior a todos os 
direitos. Se tu podes vender a tua 



189188

casa, o teu boi, o teu sapato, o 
teu chapéu, coisas que são tuas por 
uma razão jurídica e legal, mas que, 
em todo caso, estão fora de ti, como 
é que não podes vender a tua opi-
nião, o teu voto, a tua palavra, a tua 
fé, coisas que são mais do que tuas, 
porque são a tua própria consciên-
cia, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair 
no absurdo e no contraditório. Pois 
não há mulheres que vendem os 
cabelos? não pode um homem ven-
der uma parte do seu sangue para 
transfundi-lo a outro homem anê-
mico? e o sangue e os cabelos, par-
tes físicas, terão um privilégio que 
se nega ao caráter, à porção moral 
do homem? Demonstrado assim o 
princípio, o Diabo não se demorou 
em expor as vantagens de ordem 
temporal ou pecuniária; depois, 
mostrou ainda que, à vista do pre-
conceito social, conviria dissimular 
o exercício de um direito tão legí-
timo, o que era exercer ao mesmo 
tempo a venalidade e a hipocrisia, 
isto é, merecer duplicadamente.

E descia, e subia, examinava 
tudo, retificava tudo. Está claro que 
combateu o perdão das injúrias e 
outras máximas de brandura e cor-
dialidade. Não proibiu formalmente 
a calúnia gratuita, mas induziu a 
exercê-la mediante retribuição, ou 

pecuniária, ou de outra espécie; nos 
casos, porém, em que ela fosse uma 
expansão imperiosa da força ima-
ginativa, e nada mais, proibia rece-
ber nenhum salário, pois equivalia 
a fazer pagar a transpiração.

Todas as formas de respeito 
foram condenadas por ele, como 
elementos possíveis de um certo 
decoro social e pessoal; salva, toda-
via, a única exceção do interesse. 
Mas essa mesma exceção foi logo 
eliminada, pela consideração de 
que o interesse, convertendo o res-
peito em simples adulação, era este 
o sentimento aplicado e não aquele.

Para rematar a obra, entendeu 
o Diabo que lhe cumpria cortar por 
toda a solidariedade humana. Com 
efeito, o amor do próximo era um 
obstáculo grave à nova instituição. 
Ele mostrou que essa regra era 
uma simples invenção de parasitas 
e negociantes insolváveis; não se 
devia dar ao próximo senão indife-
rença; em alguns casos, ódio ou des-
prezo. Chegou mesmo à demons-
tração de que a noção de próximo 
era errada, e citava esta frase de 
um padre de Nápoles, aquele fino e 
letrado Galiani, que escrevia a uma 
das marquesas do antigo regime: 
“Leve a breca o próximo! Não há 
próximo!” A única hipótese em 

que ele permitia amar ao próximo 
era quando se tratasse de amar as 
damas alheias, porque essa espécie 
de amor tinha a particularidade de 
não ser outra coisa mais do que o 
amor do indivíduo a si mesmo. E 
como alguns discípulos achassem 
que uma tal explicação,  por meta-
física, escapava à compreensão 
das turbas, o Diabo recorreu a um 
apólogo:

 — Cem pessoas tomam ações 
de um banco, para as operações 
comuns; mas cada acionista não 
cuida realmente senão nos seus 
dividendos: é o que acontece aos 
adúlteros. Este apólogo foi incluído 
no livro da sabedoria.

Capítulo IV

Franjas e franjas

A previsão do Diabo veri-
ficou-se. Todas as virtudes cuja 
capa de veludo acabava em franja 
de algodão, uma vez puxadas pela 
franja, deitavam a capa às urtigas 
e vinham alistar-se na igreja nova. 
Atrás foram chegando as outras, e o 
tempo abençoou a instituição.

A igreja fundara-se; a dou-
trina propagava-se; não havia 
uma região do globo que não a 

conhecesse, uma língua que não 
a traduzisse, uma raça que não a 
amasse. O Diabo alçou brados de 
triunfo.

Um dia, porém, longos anos 
depois notou o Diabo que muitos 
dos seus fiéis, às escondidas, prati-
cavam as antigas virtudes. Não as 
praticavam todas, nem integral-
mente, mas algumas, por partes, e, 
como digo, às ocultas. Certos glu-
tões recolhiam-se a comer frugal-
mente três ou quatro vezes por ano, 
justamente em dias de preceito cató-
lico; muitos avaros davam esmolas, 
à noite, ou nas ruas mal povoadas; 
vários dilapidadores do erário res-
tituíam-lhe pequenas quantias; os 
fraudulentos falavam, uma ou outra 
vez, com o coração nas mãos, mas 
com o mesmo rosto dissimulado, 
para fazer crer que estavam emba-
çando os outros.

A descoberta assombrou 
o Diabo. Meteu-se a conhecer 
mais diretamente o mal, e viu que 
lavrava muito. Alguns casos eram 
até incompreensíveis, como o de 
um droguista do Levante, que enve-
nenara longamente uma geração 
inteira, e, com o produto das dro-
gas, socorria os filhos das vítimas. 
No Cairo achou um perfeito ladrão 
de camelos, que tapava a cara para 

ir às mesquitas. O Diabo deu com 
ele à entrada de uma, lançou-lhe em 
rosto o procedimento; ele negou, 
dizendo que ia ali roubar o camelo 
de um drogomano; roubou-o, com 
efeito, à vista do Diabo e foi dá-lo de 
presente a um muezim, que rezou 
por ele a Alá.

O manuscrito beneditino cita 
muitas outras descobertas extraor-
dinárias, entre elas esta, que deso-
rientou completamente o Diabo. 
Um dos seus melhores apóstolos 
era um calabrês, varão de cinqüenta 
anos, insigne falsificador de docu-
mentos, que possuía uma bela casa 
na campanha romana, telas, está-
tuas, biblioteca, etc. Era a fraude 
em pessoa; chegava a meterse na 
cama para não confessar que estava 
são. Pois esse homem, não só não 
furtava ao jogo, como ainda dava 
gratificações aos criados. Tendo 
angariado a amizade de um cônego, 
ia todas as semanas confessar-se 
com ele, numa capela solitária; e, 
conquanto não lhe desvendasse 
nenhuma das suas ações secretas, 
benzia-se duas vezes, ao ajoelhar-
-se, e ao levantar-se. O Diabo mal 
pôde crer tamanha aleivosia. Mas 
não havia que duvidar; o caso era 
verdadeiro.

Não se deteve um instante. O 

pasmo não lhe deu tempo de refle-
tir, comparar e concluir do espetá-
culo presente alguma coisa análoga 
ao passado. Voou de novo ao céu, 
trêmulo de raiva, ansioso de conhe-
cer a causa secreta de tão singular 
fenômeno. Deus ouviu-o com infi-
nita complacência; não o interrom-
peu, não o repreendeu, não triun-
fou, sequer, daquela agonia satânica. 
Pôs os olhos nele, e disse-lhe:

— Que queres tu, meu pobre 
Diabo? As capas de algodão têm 
agora franjas de seda, como as de 
veludo tiveram franjas de algodão. 
Que queres tu? É a eterna contradi-
ção humana.
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