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EXPEDIENTE

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

um projeto coletivo de intelectuais, acadêmicos, artistas que
tem distribuição gratuita pelo site
revistapasquinagem.com.
Os artigos, ensaios, crônicas, análises políticas, econômicas e filosóficas são de responsabilidades de seus respectivos
autores.

A revista pasquinagem
conta com o apoio solidário da
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A Revista PASQUINAGEM aceita para publicação
trabalhos inéditos, de autoria
individual ou coletiva de pesquisadores, intelectuais, ensaístas, 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 respectivos autores, de preferência
em português, espanhol, francês e inglês entre 8 e 40 páginas. Quanto às resenhas o texto
deverá ter dimensão variável
entre 2 a 5 páginas, contendo o
registro e a crítica de livros, teses
e dissertações publicados nos
últimos anos. Os ensaios fotográficos, poesias e crônicas podem
serem individuais e coletivos.
A publicação de artigos
está condicionada a pareceres de
membros do Conselho editorial
ou de colaboradores ad hoc. A
seleção de artigos para publicação toma como critérios básicos
sua contribuição à comunicação
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E
POLÍTICA à linha editorial da
PASQUINAGEMT, a DIVERSIDADE TEMÁTICA. Eventuais modificações de estrutura
ou de conteúdo, sugeridas pelos
pareceristas ou pela Comissão
Científica, só serão incorporadas
mediante concordância dos autores. Os revisores dos originais
poderão ajustá-los aos padrões
da convenção escrita de modo a
contribuir para a adequação do
texto ao periódico.
O autor deve também fornecer dados relativos à sua maior
titulação, instituição e área em
que atua, bem como indicar o
endereço eletrônico e o endereço

completo, para correspondência.
Orientações para formatação e normalização
O texto deve ser digitado
em fonte Times New Roman,
corpo 12, com 1,5. O recurso itálico, no corpo do texto, deve ser
utilizado somente para palavras
estrangeiras. Para apresentação
dos elementos que constituem
o artigo utilizar as normas da
ABNT em vigor. Sugerimos não
acrescentar destaques, grifos
e etc. em citações diretas, pois
são informações ou detalhes
que podem desaparecer após a
normalização e/ou diagramação
final.
• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informação e documentação. Artigo em
publicação periódica científica
impressa. Apresentação;
NBR 6023, 2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração;
NBR 6024, 2003 – Informação e documentação –
Numeração progressiva das
seções de um documento escrito
- Apresentação;
NBR 6028, 2003 – Informação e documentação – Resumos - Apresentação;
N BR 1 0 5 2 0 , 2 0 0 2 –
Informação e documentação
– Citações em documentos
– Apresentação;
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de
Janeiro, 1993.
• Responsabilidades
É de responsabilidade do
autor a correção ortográfica,
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sintática e a revisão de digitação do texto que será publicado
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 publicação na Revista PASQUINAGEM
em CREATIVE COMMONS,
com menção obrigatória da autoria (BY) e atribuição Não Comercial (NC) para ACESSO LIVRE
E IRRESTRITO, sendo vedada
a derivação (reescrita) dos trabalhos publicados por terceiros
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NOTA DE
DENÚNCIA
São Luís, 18 de novembro de 2021.

A

s e nt i d a d e s
abaixo subscritas vêm
a público
denunciar a
prisão arbitrária de cerca de 20
indígenas do povo Akroá-Gamella, em Viana, Maranhão. Dentre os indígenas, está o agente da
Comissão Pastoral da Terra (CPT-MA), Kum’Tum Akroa Gamella.
De acordo com informações que
chegam do território, a situação se
iniciou na manhã de hoje, 18/11,
devido à tentativa de instalação

de linhões de energia elétrica da
Empresa Equatorial Energia no
território indígena sem a devida
consulta prévia ou autorização dos
Akroá-Gamella, que tentaram a via
da negociação e foram totalmente
ignorados pela referida empresa.

Cáritas Brasileira Regional Maranhão
Conselho Pastoral dos Pescadores-MA
Aliança Palestina-Maranhão
Policiais Antifascismo
Comissão Pastoral da Terra-MA
Comissão Pastoral da Terra Nacional
Conselho Indigenista Missionário-MA
Sociedade Maranhense de Direitos
Humanos
Agência Tambor
Fórum Popular de Educação do
Campo do Maranhão
Rede de Agroecologia do Maranhão
Laboratório de Estudos Vulnerabilidades e Processos de Subjetivação/
UFMA
Núcleo de Estudos Afro-BrasileirosNEAB/UFMA
Coordenação do Curso de Ciências
Sociais da UFMA

Geiima - Grupo de Estudos Indígenas
e Indigenistas no Maranhão/UFMA
APRUMA
Movimento de Defesa da Ilha
Grupo de Estudos Desenvolvimento,
Modernidade e Meio Ambiente/
UFMA
Movimento dos Atingidos pela Base
Espacial de Alcântara (MABE)
Associação Comunitária de Educação
em Saúde e Agricultura- Acesa
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra - MST.
TIJUPÁ
NURUNI/UFMA
ANAÍ
União de moradores do Taim
Rede de mulheres das Águas e das
Marés e dos Manguezais do Maranhão e do Piaui (Remumama)
Conselho Gestor da Resex Tauá-Mirim

Além da prisão realizada pela Polícia Militar do Maranhão, foram
recolhidos celulares e câmeras fotográficas que registravam a presença
ilegal de equipes para instalação dos
linhões. Desde ontem o ambiente
é de tensão, devido a presença de
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jagunços armados contratados pela
concessionaria de energia na região.
A situação é de extrema violência, por parte de jagunços
e da Polícia Militar, com casas
invadidas e tiros disparados.
Exigimos liberdade imediata aos
indígenas presos, a apuração rigorosa das ações arbitrárias de instituições do Estado do Maranhão,
assim como da empresa Equatorial contra os Akroa-Gamella.

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e MPU
no Maranhão - SINTRAJUFE/MA
Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão - FETAEMA
Partido Comunista Brasileiro - MA
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DESCONTAMINAR A
LINGUAGEM DO CAPITAL
URBANO NOBRE NOJOSA

O

materialismo
histórico resgata a idéia
do f ilós ofo
it a l i ano G .
B. Vico, do lema Vero ipsum factum, — Verdadeiro é o fato. Vico
foi o precursor, já no período pré-moderno, a reconhecer o homem
como sujeito histórico. Ao concebê-lo como ser que constrói, através
de sua ação mundana, a sua própria
realidade. Esse pressuposto teórico foi decisivo para configuração
futura do materialismo histórico
pensado por Karl Marx.
O materialismo histórico
redefiniu o conceito de filosofia, ao
postular o caráter transformador e
histórico dos projetos teóricos de
sociedade. Diante do predomínio do
Idealismo Alemão, principalmente
pelas idéias de Hegel, do Espírito
Absoluto, como sendo a grande
máxima da filosofia, mediada a partir da relação entre autoconsciência
e consciência, Karl Marx desmistifica essas idéias transcendentais do
homem e da sociedade, ao definir a
filosofia como condição para uma
interpretação transformadora do
mundo.
A concepção teórica de Marx

de conceber um método analíticoe, a partir de seu processo
-expositivo, que constrói suas catede vida real, expõe-se tamgorias de análise da realidade, a parbém o desenvolvimento
tir um referencial histórico-social.
dos reflexos ideológicos e
A base conceitual da pergunta filodos ecos desse processo de
sófica de Marx encontra-se numa
vida. E mesmo as formações
conexão entre a idéia e a realidade,
nebulosas no cérebro dos
homens são sublimações
ou melhor, a conexão entre a crítica filosófica e o seu próprio meio
necessárias do seu processo
material da realidade. Por isso a
de vida material, empiricareferência teórica marxista de primente constatável e ligado
vilegiar a “mundaneidade”, desde as
a pressupostos materiais.
obras do jovem Marx, em particu(MARX, 1988. p 37.)
lar com A Ideologia Alemão (1988),
sobre as idéias transcendentais da
filosofia alemã, como constata a
A crítica filosófica marxiana
citação abaixo:
estabelece um esclarecimento histórico-social sobre o mundo filosóTotalmente ao con- fico, em que desmistifica o discurso
trário do que ocorre na da filosofia como algo transcendenfilosofia alemã, que desce tal, distante do mundo de vida da
do céu à terra, aqui se sociedade e sem uma temporaliascende da terra ao céu. dade histórica. Ao criar essa nova
Ou, em outras palavras: perspectiva histórica de conceber
não se parte daquilo que os o debate filosófico, Marx cria preshomens dizem, imaginam supostos de análise sobre o mundo,
ou representam, e tampouco não a partir de referenciais dogmádos homens pensados, ima- ticos, que fazem parte da reflexão
ginados e representados dominante no idealismo transcenpara, a partir daí, chegar dental alemão, principalmente com
aos homens em carne e osso; o movimento hegeliano. Por isso,
parte-se dos homens real- Marx insiste em afirmar que:
mente ativos
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Os pressupostos de
que partimos não são arbitrários, nem dogmas. São
pressupostos reais de que
não se pode fazer abstração
a não ser na imaginação. São
os indivíduos reais, sua ação
e suas condições materiais
de vida, tanto aquelas por
eles já encontradas, como
as produzidas por sua própria ação. Estes pressupostos são, pois, verificáveis
por via puramente empírica.
(MARX, 1988. p 37.)
As mediações entre formação
de consciência, idéia, conhecimento
e conceito, numa visão marxiana,
somente podem ser compreendidas a partir da ação cotidiana dos
indivíduos, pois são elementos
definidores da vida social. Nesse
aspecto, as categorias e/ou conceitos são compreendidos como
determinações histórico-sociais.
Essa premissa rompe com a tradição de conceber o mundo filosófico,
a partir de parâmetros teóricos de
autoconsciência, que permeou por
toda modernidade.
Marx ao expor sobre a gênese

da consciência individual e social
nega qualquer pressuposto abstrato
para mediar a relação entre homem
e mundo. Toda existência humana é
concebida como uma condição histórica, em que primeiro “os homens
devem estar em condições de viver
para fazer história”. Depois, precisa
criar “a ação de satisfazê-la, e o instrumento de satisfação já adquirido
conduzem a novas necessidades — e
esta produção de novas necessidades é o primeiro ato histórico.” Num
momento posterior, em que supera
a condição primaria de viver, e além
de suprir suas novas necessidades
precisa relacionar-se com outros
homens para criar um processo
coletivo de procriação e reprodução
social. Entretanto, para a concepção
marxista, esses três momentos da
atividade social coexistem simultaneamente desde os primórdios da
história.
Outro paradigma teórico de
Marx, decisivo para o interacionismo sócio-discursivo, é a compreensão histórica da formação da
consciência individual e social do
homem. Quando diz:
Verificamos que o
homem
19

tem também “consciência”.
Mas, ainda assim, não se
trata consciência “pura”.
Desde o início pesa sobre “o
espírito”a maldição de estar
“contaminado” pela matéria,
que se apresenta sob a forma
de camadas de ar em movimento, de sons, em suma,
de linguagem. A linguagem
é tão antiga quanto a consciência — a linguagem é a
consciência real, prática,
que existe para os outros
homens e, portanto, existe
também para mim mesmo;
e a linguagem nasce, como a
consciência, da carência, da
necessidade de intercâmbio com outros homens.
Onde existe uma relação,
ela existe para mim: o animal não se relaciona com
nada, simplesmente não se
relaciona. Para o animal,
sua relação com os outros
não existe como relação. A
consciência é, naturalmente,
antes de mais nada, mera
consciência do meio sensível mais próximo e consciência da conexão limitada
com outras pessoas e coisas

situadas fora do indivíduo
que se torna consciente; é
ao mesmo tempo consciência da natureza que, a princípio, aparece aos homens
como um poder completamente estranho, onipotente, inexpugnável, com o
qual os homens se relacionam de maneira puramente
e perante o qual se deixam
impressionar como o gado;
é, portanto, uma consciência puramente animal da
natureza (religião natural).
(MARX, 1988. p 38.)
A capacidade de estruturar
toda uma genealogia da consciência, dentro das formações históricas, propiciou uma metodologia
de análise capaz de dimensionar o
processo de formação da consciência social. Assim como, a postura de
determinar ao conceito e a linguagem, a dimensão de determinações
histórico-social, desmistificando os
pressupostos teóricos do idealismo
alemão. A contribuição do materialismo histórico para estruturação
conceitual de outras ciências é um
fato inquestionável. em que constrói pressupostos sobre linguagem

e ação humana, como mediações as letras a história do capitalismo
necessárias para compreendermos editorial de Jean-Yves Mollier que
as relações sociais.
demostra as mediações do mundo
editorial com evolução da economia
No livro Dinero, lenguaje y francesa. Nessa mesma toada, temos
pensamiento : La economía lite- o livro Comunidades Imaginadas do
raria y la filosófica, desde la Edad Benedict Anderson reflexões sobre
Media hasta la época moderna, a origem e difusão do nacionalismo,
de Marc Shell faz uma genealogia em que demonstra a relação do
das manifestações medievais até o capitalismo editorial no processo
mundo contemporâneo num desen- de formação do estado nacional.
volvimento do dinheiro com seu Para Anderson o capitalismo edisimbolismo criando uma cultura torial inventa uma comunidade
monetarizada da vida social.
imaginada como representações
Na mesma linha temática visuais sagradas com uma roupatemos o livro: A Cultura do dinheiro gem moderna, entrando um pouco
do Frederic Jameson em que ana- naquela relação que Walter Benjalisa a globalização e suas estratégias mim falou da superação do “tempo
políticas, em particular a relação vazio e homogêneo” por um tempo
entre cultura e o capital financeiro, do calendário do relógio, o tempo
nos cincos níveis distintos da glo- mecânico fabril, o tempo da probalização que são: o tecnológico, o dução, o tempo do capital. Por isso,
político, o cultural, o econômico e o capitalismo editorial impregna a
o social; a fim de demonstrar sua ideia de sujeitos mediados por uma
coesão e propor uma articulação relação material do capital.
política de resistência, pois a gloA imprensa editorial imprime
balização criou uma apropriação uma identidade, constrói uma consideológica que desmontou as parcas ciência nacional mediada pela línconquistas sociais dos trabalhadores gua da política e do capital. Por
no mundo.
isso as línguas desmancham-se
Na mesma perspectiva no monoglodismo do mercado. A
de investigação temos o livro: o linguagem torna-se o espírito da
Dinheiro e cultura impregnada de valores de
20

troca, demonstrando o predomínio
do trabalho morto, que é o próprio
capital, frente ao trabalho vivo. Portanto, como forma de resistência
política, devemos nos descontaminar da linguagem do capital criando
resistência com outras linguagens. Uma linguagem festiva, que
expresse a superação do trabalho
vivo frente ao capital. Enfim uma
linguagem descapitalizada, desmonetarizada, desfinancializada,
Enfim, uma linguagem telúrica,
tradutória da polifonia dos corpos
vivo com suas linguagens poéticas
e eróticas.
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DO PARTIDO ÚNICO AO STALINISMO, DE ANGELA MENDES DE
ALMEIDA: VOZ ÀS VÍTIMAS E O
BALANÇO NECESSÁRIO
PAULA VAZ DE ALMEIDA

P

ublicado recentemente pela
Alameda Casa
Editorial, Do
partido único ao
stalinismo, de Angela Mendes de
Almeida, é um livro, ao mesmo
tempo, abrangente e profundo.
Abrangente, pois o período histórico enfocado abarca, em sentido
amplo, desde a ruptura dos bolcheviques com a II Internacional, em
1914, até a implosão definitiva da
União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), em 1991 – muito
embora se debruce especialmente
nos anos de 1920 até a Segunda
Guerra Mundial, com ênfase para
a década de 1930. Profundo, pois,
como se dispusesse de uma sonda,
a autora examina a fundura das
águas e a natureza de seu fundo,
valendo-se, para isso, tanto de trabalhos históricos quanto de fontes

primárias, que vão de documentos a
autobiografias. Além de intelectuais
e pesquisadores do tema e de figuras
conhecidas do movimento marxista
e trotskista, é possível encontrar, ao
longo do livro, nomes de importantes expoentes da literatura e das
artes russas, por exemplo, de poetas como Anna Akhmátova e Óssip
Mandelstam, bem como referências
a filmes.
Na pena sóbria e sensível de
Angela Mendes de Almeida, fatos,
histórias, relatos, memórias concorrem para dar voz às vítimas, em
direção às quais, alerta a autora já
na introdução, “vai decisivamente” a
sua empatia: “para a verdade dessas
vítimas, como é a regra dos direitos humanos” (p. 19). Trata-se das
vítimas daquela que, talvez, seja a
matéria essencial do livro: a tragédia stalinista – tão bem sintetizada
na imagem da capa, de autoria de
22

Nicolau Bruno. A composição, uma
colagem brilhante, traz Saturno
devorando um filho (atribuído a
Francisco de Goya) sobre o Monumento à Terceira Internacional (de
Vladímir Tátlin); acima do devorador, está Ióssif Stálin, em seu infalível uniforme, com sua inexorável
postura triunfante, e atrás dele, a
“clássica” imagem de Karl Marx,
Friedrich Engels e os líderes soviéticos (Vladímir Lênin e o próprio
Stálin), popularizada pelo realismo
socialista, arremedo de escola preconizada a partir de 1934 como a
única forma de expressão artística
admitida na União Soviética.
Apenas para que se possa
ter uma ideia do leque dos assuntos
abordados, é válido falar do arranjo
final que recebeu o livro, dividido
em sete capítulos, cada qual com
alguns subitens. Assim, no que
poderíamos chamar de sua primeira

parte, composta de cinco capítulos
(são eles: “Social-democracia, bolchevismo e luxemburguismo (19141919)”; “O nascimento da Internacional Comunista (1919-1921)”; “A
tática de frente única (1921-1926)”;
“O ‘terceiro período e a luta contra
o social-fascismo’ (1927-1935)”; e
“A Frente Popular (1934-1939)”),
travamos contato com os primeiros
debates entre Lênin e Rosa Luxemburgo, encontramos alguns personagens do movimento comunista
internacional bastante conhecidos,
e outros nem tanto, passamos pelo
contexto em que se dá o nascimento
da Internacional Comunista, atravessamos os anos de 1920 até chegarmos nos anos da ascensão de
Hitler na Alemanha e suas consequências. Nesse percurso, discutem-se questões teóricas centrais, que
ainda hoje continuam pertinentes
aos debates estratégicos no interior

da esquerda, em especial aquela
dita revolucionária – por exemplo,
as táticas de frente única e frente
popular –, retomando e analisando
fatos fundamentais para se compreender os rumos tomados pelo
movimento comunista no século
XX, como a guerra civil na Espanha (1936-1939). Já aquela que seria
a segunda parte, ou seja, os dois
últimos capítulos, de escrita mais
recente, centra-se especificamente
no que define como “os labirintos
tortuosos do stalinismo”, expressão
que, aliás, dá título ao sexto capítulo, o qual prepara o leitor para o
sétimo e último da obra: “Assassinados, assassinos e testemunhas”.
Nele, Angela reconstrói histórias
de assassinatos promovidos por
essa máquina de repressão em que
se converteria o regime stalinista,
dando vida a histórias de oposicionistas, de trotskistas e mesmo dos
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“fiéis stalinistas”, chegando a episódios que tiveram lugar em nosso
país, o Brasil.
A parte inicial do livro origina-se de uma tese de doutorado
defendida por Angela em 1981, na
Université Paris VIII, sob o título
Les rapports entre communistes
et social-démocrates à la veille de
l’ascension du fascisme: la politique
de la troisième période et la thèse
du social-fascisme (Relações entre
comunistas e social-democratas na
véspera da ascensão do fascismo: a
política do terceiro período e a tese
do social-fascismo, em tradução
livre). Militante revolucionária, na
época de sua pesquisa, encontrava-se exilada na Europa, para onde
tinha ido com o companheiro Luiz
Eduardo Merlino. Ambos faziam
parte do Partido Operário Comunista (POC), de orientação trotskista, e tinham ido a França para

conhecer as propostas da IV Internacional e da Ligue Communiste
Révolutionnaire. Ao retornar ao
Brasil, Merlino é imediatamente
preso no DOI-CODI e, em seguida,
morto barbaramente a mando do
Coronel Ustra. Esta é uma outra
faceta da nossa historiadora e que
não se relaciona, digamos, diretamente ao tema de seu último livro,
Do partido único ao stalinismo,
que já está disponível em livrarias
e também no site da editora (https://
www.alamedaeditorial.com.br/historia/do-partido-unico-ao-stalinismo-de-angela-mendes-de-almeida).
Se a cito, porém, e antes mesmo das
“credenciais”, é porque essa sua luta
nos diz muito sobre de onde e por
que escreve nossa autora.
Angela Mendes de Almeida,
além de historiadora e doutora em
ciências políticas, foi professora
universitária no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, em Lisboa, e na Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ). Publicou obras
sobre história da família na sociedade brasileira e sobre a história
do comunismo. Uma vez aposentada, coordenou o Observatória
das Violências Policiais, do Centro

de Estudos de História da América
Latina, na PUC-SP, onde também
é pesquisadora. Angela pertence à
corajosa “geração de 68”: foi presa
duas vezes em 1968 pela ditadura
militar, participou das mobilizações
estudantis na Maria Antônia e do
30º Congresso da UNE, em Ibiúna;
algum tempo depois de retornar do
exílio, inicia sua batalha por justiça
a Luiz Eduardo Merlino, centrando
sua militância em direitos humanos
na defesa dos principais oprimidos
do Brasil, as pessoas negras, pobres,
moradoras de periferia, vítimas da
violência policial, herdeira da ditadura civil-empresarial-militar.
Na Introdução do livro, intitulada “Refletindo sobre as grandes
escolhas do comunismo”, ela explica
tanto o que motivou sua tese de
doutorado nos anos de 1980 quanto
a escrita do recém-lançado Do partido único ao stalinismo. Com o
perdão de estar prestes a citar um
trecho demasiado longo para um
texto curto, peço licença ao leitor
para passar a palavra à autora do
livro aqui resenhado:
“Toda tese e toda
pesquisa tem uma ideia,
um aconteci24

mento, uma personagem ou
um livro desencadeador da
curiosidade e da necessidade
de estudar para conhecer.
No caso daquela minha tese,
foi a leitura do livro apaixonante de Jan Valtin, ex-militante comunista alemão
[…]. O livro de Valtin é uma
autobiografia romanceada
de uma militância comunista de vinte anos, terminada tragicamente. […]
Com o esclarecimento
das aberrações do “terceiro
período”, parecia que a
curiosidade suscitada pela
autobiografia de Jan Valtin
tinha sido aplacada. Mas
não. Na verdade, enquanto
militante ligado ao trabalho
de informação, contrainformação e sabotagem, Jan
Valtin retrata uma série de
procedimentos de engano e
traição, por vezes consubstanciados em homicídios,
típicos do stalinismo, que
não tinham sido analisados. Com as subsequentes leituras e com a ampla
informação que pôde vir à
tona depois da implosão da

União Soviética, em 1991,
uma nova curiosidade nasceu. Em que o sectarismo do
“terceiro período” no trato
com as correntes social-democratas e com todas as
que não estavam no único
caminho possível para o
socialismo, o bolchevismo,
influenciou o período posterior a 1934? Pois ao mesmo
tempo em que se abria à
sua direita, a Internacional Comunista enviesava
aquele mesmo sectarismo
contra todos os grupos à sua
esquerda. A partir de então,
o inimigo principal a combater eram os esquerdistas e,
principalmente, os “trotskistas”, vale dizer, os militantes
do movimento trotskista e
todos os que fizessem críticas à União Soviética e à
“linha do partido”, agora
também tratados de “agentes fascistas”.
Enquanto isso, a convulsão que se abateu sobre
a União Soviética nos anos
dos processos-farsa de
Moscou, entre 1936 e 1938,
a perseguição implacável

aos dissidentes do partido
e aos anônimos assumiu
formas jurídicas de terror
de Estado. No exterior, essa
perseguição se comportou
como banditismo dentro
do movimento comunista
internacional. […]
A compreensão mais
em detalhe deste fenômeno
foi impulsionada pela implosão da União Soviética. A
profusão de revelações e de
memórias dos reprimidos
mostrou que esse Estado
policial não podia ter surgido apenas pelas mãos de
um só “mago”, Stálin. O
realismo em reconhecer a
União Soviética como “primeiro Estado socialista”, ou a
defesa de um “campo socialista” dissolviam-se diante
da enormidade dos fatos
esclarecidos. Muitos daqueles que acreditaram que o
período stalinista constituía o absoluto inverso dos
anos anteriores tinham o
direito de se perguntar como
aquela estrutura repressiva
tinha sido montada, com tal
riqueza
d e
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complementos totalitários.”
(p. 16-19).
O fato de ter como matéria
principal os crimes da máquina stalinista, que perseguiu, sobretudo, a
esquerda e os artistas, assassinou
militantes e não militantes, no fim
das contas, a própria população,
e que sabotou revoluções mundo
afora, bem como suas possíveis
relações com o “partido único”,
ou, melhor dizendo, com a ideia
de “um único partido da classe
trabalhadora”, o dos bolcheviques,
e um certo modo daí derivado de
militância política, faz com que
este seja considerado um “livro
difícil” (como comenta Angela,
na live de lançamento promovida
pela Alameda em seu canal no YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=a_sJId_VS_E).
Há algumas interpretações possíveis para essa classificação. A primeira, e talvez a mais
óbvia, refere-se ao contexto atual
da esquerda brasileira, em que se
observa, como bem definiu Michel
Löwy em seu prefácio ao livro, uma
“estranha ‘reabilitação’ de Joseph
[Ióssif ] Stálin” (p. 12). De fato,
seja envergonhadamente, como

comprova a ilustração de capa da
edição de estreia da versão brasileira
da revista Jacobin (https://jacobin.
com.br/loja/revista/jacobin-brasil-marx-e-companhia/), seja na sua
forma declarada, como é o caso
da atuação da ala juvenil – bem
sustentada pela velha-guarda – de
organizações como o PCB e a UP
na internet, há um “estranho” revival da figura de Stálin no Brasil.
Se falarmos, porém, da atuação e
dos métodos de cunho autoritário,
observados recentemente em atos
contra o governo Bolsonaro, o adjetivo mais adequado para essa “reabilitação” deixa de ser “estranha” e
passa a ser “perigosa” (cf. https://
twitter.com/casanemcasaviva/status/1419535921087660036?s=20 e
https://panoramadoalto.blogspot.
com/2021/06/em-ato-pro-lula-membros-do-mtst-sao.html). Na
definição precisa de Angela já em
suas primeiras linhas: “no fundo,
o stalinismo, para além de ser um
fenômeno histórico, transformou-se em um modo de ser político” (p.
15), do qual não estão livres, é sempre bom lembrar, as próprias organizações trotskistas, só por serem
trotskistas.
Uma outra interpretação

possível para “livro difícil” está, de
alguma forma, expressa na discordância apontada por Löwy no prefácio ora citado. Para o sociólogo, “o
principal se refere à ideia já sugerida
pelo título do livro, de uma simples continuidade entre o partido
único bolchevique e o stalinismo”
(p. 13). Essa abertura ao debate que
presenciamos no livro é saudável e
deve, claro, ser louvada; além disso,
demonstra que tanto a autora como
o prefaciador são consequentes com
sua escrita e militância política.
Contudo, não deixa de chamar atenção, sobretudo de ouvidos acostumados a determinadas catequeses, o
fato de que, à guisa de conclusão do
argumento, aplique-se a “máxima”:
“Entre o bolchevismo e o stalinismo
há um rio de sangue…” (p. 14).
Essa frase, às vezes com
“trotskismo” ou “leninismo” no
lugar de “bolchevismo”, faz parte
de certo senso comum trotskista
e, curiosamente, é expressiva não
somente pelo seu sentido imediato,
mas, algumas vezes, por aquilo que
seu uso revela. “Rio”, sem dúvida,
é metáfora adequada para o sangue escorrido – e particularmente
o sétimo capítulo, numa narrativa
sensível e com
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rigor documental, para mim, o
mais tocante, dá prova irrefutável
disto. No entanto, usada quase sempre como réplica, ou contra-argumentação, no âmbito dos debates
históricos, dela se lança mão para
encerrar controvérsias incômodas,
como as que são colocadas no livro
pela autora, enquanto nos meios da
militância trotskista, muitas vezes, é
uma cartada para encobrir condutas
burocráticas e sectárias, próprias de
camarilhas e não de camaradas. Seja
como for, na maneira mais corrente
como é empregada, pretende fazer
as vezes de ponto-final, e encerrar
um debate que deveria permanecer
aberto por definição. Afinal, em que
momento e por que razão, aquilo
que, alegadamente, deveria ser a
exceção se torna a regra?
Sem dúvida, as histórias
trazidas à tona no livro, a dimensão
histórica da tragédia, acompanhada
de sua devida contextualização,
esse “rio de sangue” (não apenas de
trotskistas), que diante de nossos
olhos, em palavras, escorre e corre,
têm o poder de calar fundo. Por
isso também o livro é difícil. Entretanto, como em contraste e consolo
à agrura do tema, quanto à leitura,
não há dificuldade alguma. Para

nossa sorte, Angela é uma escritora
generosa e, como tal, ampara seu
leitor não apenas pelos dados e a
rica bibliografia, da qual os rodapés dão testemunho, mas também
na própria escrita. A leitura é fluida
e agradável, e entre frases memoráveis e passagens que aguçam nosso
senso literário, estético, a empatia
da autora para com as vítimas vai
também se tornando nossa. “Uma
obra histórico-universal”, como
definiu Antonio Rago Filho (https://
teoriaedebate.org.br/estante/
uma-obra-historico-universal/).
Diferentemente do que se
possa pensar, dada a imponência (e a potência) das mais de 500
páginas que compõem o volume,
Do partido único ao stalinismo, de
Angela Mendes de Almeida, não
é, por assim dizer, uma obra para
“iniciados”. O livro fala a muitos e,
do lugar de leitora, posso afirmar
que ele se escreve a cada um que
aceite o convite para debater franca
e fraternalmente as grandes escolhas do comunismo. Um balanço
necessário. Bem-vindos sejam os
livros difíceis.
***
Informações:
Para adquirir o livro no site

da Alameda Casa Editorial: https://
www.alamedaeditorial.com.br/historia/do-partido-unico-ao-stalinismo-de-angela-mendes-de-almeida
(disponível também em e-book).
Lançamento, no canal da editora: https://www.youtube.com/
watch?v=a_sJId_VS_E (Com a participação da autora e dos convidados: Antonio Rago Filho, Nicolau
Bruno e Sean Purdy).
Relançamento, na TV A
Comuna: https://www.youtube.
com/watch?v=oM2qm5llRUA
(Com a participação da autora e dos
convidados: Antonio Rago Filho e
Nicolau Bruno).
Entrevista de Angela Mendes
de Almeida ao podcast “Guilhotina”,
do Le Monde Diplomatique Brasil:
https://player.fm/series/guilhotina-le-monde-diplomatique-brasil/
ep-131-do-partido-unico-ao-stalinismo-com-angela-mendes-de-almeida
***
Leia também:
“Prefácio” a De partido único
ao stalinismo, por Michel Löwy:
https://aterraeredonda.com.br/
do-partido-unico-ao-stalinismo/
“Nota de leitura sobre o livro
recém-lançado
d e
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Angela Mendes de Almeida”, por
Isabel Loureiro: https://aterraeredonda.com.br/do-partido-unico-ao-stalinismo-2/?doing_wp_cron
=1635344772.67550206184387207
03125
“Uma obra histórico-universal”, por Antonio Rago Filho:
https://teoriaedebate.org.br/estante/
uma-obra-historico-universal/
“Uma história bem contada
do stalinismo”, por Márcia Mendes
de Almeida: https://jornalistaslivres.
org/uma-historia-bem-contada-do-stalinismo/
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TABACARIA
DE ÁLVARO DE
CAMPOS

(FERNANDO PESSOA)
Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos
os sonhos do mundo.
Janelas do meu quarto,
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém
sabe quem é
(E se soubessem quem é, o que
saberiam?),
Dais para o mistério de uma rua
cruzada constantemente por
gente,
Para uma rua inacessível a todos
os pensamentos,
Real, impossivelmente real, certa,
desconhecidamente certa,
Com o mistério das coisas por
baixo das pedras e dos seres,
Com a morte a pôr umidade nas
paredes e cabelos brancos nos
homens,
Com o Destino a conduzir a car58

roça de tudo pela estrada de nada.
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com
as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua
A fileira de carruagens de um
comboio, e uma partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
Estou hoje perplexo, como quem
pensou e achou e esqueceu.
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo
À Tabacaria do outro lado da rua,
como coisa real por fora,
E à sensação de que tudo é sonho,
como coisa real por dentro.
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Falhei em tudo.
Como não fiz propósito nenhum,
talvez tudo fosse nada.
A aprendizagem que me deram,
Desci dela pela janela das traseiras
da casa.
Fui até ao campo com grandes
propósitos.
Mas lá encontrei só ervas e árvores,
E quando havia gente era igual à
outra.
Saio da janela, sento-me numa
cadeira. Em que hei de pensar?
Que sei eu do que serei, eu que
não sei o que sou?
Ser o que penso? Mas penso tanta
coisa!
E há tantos que pensam ser a
mesma coisa que não pode haver
tantos!
Gênio? Neste momento
Cem mil cérebros se concebem em
sonho gênios como eu,

E a história não marcará, quem
sabe?, nem um,
Nem haverá senão estrume de
tantas conquistas futuras.
Não, não creio em mim.
Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas!
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo?
Não, nem em mim...
Em quantas mansardas e não-mansardas do mundo
Não estão nesta hora gênios-para-si-mesmos sonhando?
Quantas aspirações altas e nobres
e lúcidas Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas -,
E quem sabe se realizáveis,
Nunca verão a luz do sol real nem
acharão ouvidos de gente?
O mundo é para quem nasce para
o conquistar
E não para quem sonha que pode
conquistá-lo, ainda que tenha
razão.
Tenho sonhado mais que o que
Napoleão fez.
Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que
Cristo,
Tenho feito filosofias em segredo
que nenhum Kant escreveu.

Mas sou, e talvez serei sempre, o
da mansarda,
Ainda que não more nela;
Serei sempre o que não nasceu
para isso;
Serei sempre só o que tinha qualidades;
Serei sempre o que esperou que
lhe abrissem a porta ao pé de uma
parede sem porta,
E cantou a cantiga do Infinito
numa capoeira,
E ouviu a voz de Deus num poço
tapado.
Crer em mim? Não, nem em nada.
Derrame-me a Natureza sobre a
cabeça ardente
O seu sol, a sua chuva, o vento que
me acha o cabelo,
E o resto que venha se vier, ou
tiver que vir, ou não venha.
Escravos cardíacos das estrelas,
Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama;
Mas acordamos e ele é opaco,
Levantamo-nos e ele é alheio,
Saímos de casa e ele é a terra
inteira,
Mais o sistema solar e a Via Láctea
e o Indefinido.
(Come chocolates, pequena;
Come choco60

lates!
Olha que não há mais metafísica
no mundo senão chocolates.
Olha que as religiões todas não
ensinam mais que a confeitaria.
Come, pequena suja, come!
Pudesse eu comer chocolates com
a mesma verdade com que comes!
Mas eu penso e, ao tirar o papel de
prata, que é de folha de estanho,
Deito tudo para o chão, como
tenho deitado a vida.)
Mas ao menos fica da amargura
do que nunca serei
A caligrafia rápida destes versos,
Pórtico partido para o Impossível.
Mas ao menos consagro a mim
mesmo um desprezo sem lágrimas,
Nobre ao menos no gesto largo
com que atiro
A roupa suja que sou, em rol, pra
o decurso das coisas,
E fico em casa sem camisa.
(Tu, que consolas, que não existes
e por isso consolas,
Ou deusa grega, concebida como
estátua que fosse viva,
Ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta,
Ou princesa de trovadores, genti-

líssima e colorida,
Ou marquesa do século dezoito,
decotada e longínqua,
Ou cocote célebre do tempo dos
nossos pais,
Ou não sei quê moderno - não
concebo bem o quê Tudo isso, seja o que for, que sejas,
se pode inspirar que inspire!
Meu coração é um balde despejado.
Como os que invocam espíritos
invocam espíritos invoco
A mim mesmo e não encontro
nada.
Chego à janela e vejo a rua com
uma nitidez absoluta.
Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo
os carros que passam,
Vejo os entes vivos vestidos que se
cruzam,
Vejo os cães que também existem,
E tudo isto me pesa como uma
condenação ao degredo,
E tudo isto é estrangeiro, como
tudo.)
Vivi, estudei, amei e até cri,
E hoje não há mendigo que eu não
inveje só por não ser eu.
Olho a cada um os andrajos e as
chagas e a mentira,
E penso: talvez nunca vivesses

nem estudasses nem amasses nem
cresses
(Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada
disso);
Talvez tenhas existido apenas,
como um lagarto a quem cortam
o rabo
E que é rabo para aquém do lagarto remexidamente
Fiz de mim o que não soube
E o que podia fazer de mim não o
fiz.
O dominó que vesti era errado.
Conheceram-me logo por quem
não era e não desmenti, e perdi-me.
Quando quis tirar a máscara,
Estava pegada à cara.
Quando a tirei e me vi ao espelho,
Já tinha envelhecido.
Estava bêbado, já não sabia vestir
o dominó que não tinha tirado.
Deitei fora a máscara e dormi no
vestiário
Como um cão tolerado pela gerência
Por ser inofensivo
E vou escrever esta história para
provar que sou sublime.
Essência musi-
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dos meus versos inúteis,
Quem me dera encontrar-me
como coisa que eu fizesse,
E não ficasse sempre defronte da
Tabacaria de defronte,
Calcando aos pés a consciência de
estar existindo,
Como um tapete em que um
bêbado tropeça
Ou um capacho que os ciganos
roubaram e não valia nada.
Mas o Dono da Tabacaria chegou
à porta e ficou à porta.
Olho-o com o desconforto da
cabeça mal voltada
E com o desconforto da alma mal-entendendo.
Ele morrerá e eu morrerei.
Ele deixará a tabuleta, eu deixarei
os versos.
A certa altura morrerá a tabuleta
também, os versos também.
Depois de certa altura morrerá a
rua onde esteve a tabuleta,
E a língua em que foram escritos
os versos.
Morrerá depois o planeta girante
em que tudo isto se deu.
Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente
Continuará fazendo coisas como
versos e vivendo por baixo de

coisas como tabuletas,
Sempre uma coisa defronte da
outra,
Sempre uma coisa tão inútil como
a outra,
Sempre o impossível tão estúpido
como o real,
Sempre o mistério do fundo tão
certo como o sono de mistério da
superfície,
Sempre isto ou sempre outra coisa
ou nem uma coisa nem outra.
Mas um homem entrou na Tabacaria (para comprar tabaco?)
E a realidade plausível cai de repente em cima de mim.
Semiergo-me enérgico, convencido, humano,
E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário.
Acendo um cigarro ao pensar em
escrevê-los
E saboreio no cigarro a libertação
de todos os pensamentos.
Sigo o fumo como uma rota
própria,
E gozo, num momento sensitivo e
competente,
A libertação de todas as especulações
E a consciência de que a metafí-

sica é uma consequência de estar
mal disposto.
Depois deito-me para trás na
cadeira
E continuo fumando.
Enquanto o Destino mo conceder,
continuarei fumando.
(Se eu casasse com a filha da minha lavadeira
Talvez fosse feliz.)
Visto isto, levanto-me da cadeira.
Vou à janela.
O homem saiu da Tabacaria
(metendo troco na algibeira das
calças?).
Ah, conheço-o; é o Esteves sem
metafísica.
(O Dono da Tabacaria chegou à
porta.)
Como por um instinto divino o
Esteves voltou-se e viu-me.
Acenou-me adeus, gritei-lhe
Adeus ó Esteves!, e o universo
Reconstruiu-se-me sem ideal nem
esperança, e o Dono da Tabacaria
sorriu.
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ONDE COMEÇA O MUNDO?
WILTON GARCIA
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O

livro Carnaúba
de Pedra
(Hagrado edições, 2021) é
minha estreia
literária como autor de contos. E
pode ser adquirido no link <https://
loja.uiclap.com/titulo/ua11492/>. Já
escrevi mais de vinte livros acadêmicos, porém somente agora arrisco
soltar a mão para semear imagens
inimagináveis do cotidiano, no
enlace poético entre realidade e
ficção.
Esta obra contém quatorze
ensaios curtos a respeito da nossa
diversidade multicultural brasileira,
destacando aspectos singulares
que envolvem diretamente o tema
etnia-raça, com a lembrança reminiscente do futuro. Esse paradoxo
de destemporalidades imprecisas
mostra, de maneira peculiar, alguns
confrontos entre o que já se foi e o
que é para gerar o que será.
Divididos em 100 páginas,
os contos Iniciação, Segredo, Pedra,
Fogo, Batismo, Espelho, Machado,
Julgamento, Trovão, Leão, Gamela,
Pilão, Carnaúba de Pedra e Xangô
trazem momentos impactantes da
vida brasileira descortinada pela
memória ancestral. Eis a herança

dos mais velhos que vai sendo traduzida, aos poucos, aos mais novos
como ciclo divino da vida humana.
A negritude e a mestiçagem
somam estrategicamente valores de
etnia-raça. São passagens contundentes de tensão e distensão, em
que determinado acontecimento
alarma uma situação crítica, quase
que imediato, provocando conflito
e desfecho. Cada lição aqui surge
entre causa e efeito de nossa afrodescendência à espiritualidade.
Da memória, vestígios e
impressões da imaginação elevam
a percepção e o pensamento que
transbordam de afeto. Com afeto,
busco na escrita elencar alguns
elementos simbólicos como produção de subjetividade, sobretudo
a herança viva dos antepassados.
Onde começa o mundo? Perguntou
o ancião.
O primeiro conto deste livro
inaugura o início, o começo. É um
convite para abrir as portas da leitura. Trago, a seguir, uma degustação da escrita.
1
Iniciação
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meu amigo africano
Bamba
(in memoriam)

Há um pedido de licença ao
universo para saudar o povo de
Zambi, em especial na linhagem de
Xangô, rei de Oyó. Ele, Kaô, é quem
resolve as coisas no mundo. Sem
parnasianismo, que a justa justiça
no equilíbrio da balança e com rigor
faça valer o certo, no correto, e nada
escape aos olhos de quem julga a
sentença. Que pedra, fogo e trovão
destaquem força e poder para reger
existência, realidade e verdade.
Neste império dominado
pelos yorubas, Oyó nasceu nas margens do rio Niger, entre a Nigéria
e o Benin, na extensão do povo de
Daomé, na África. Ao perseguir a
grande serpente encantada, surge
Alafim de Oyó: O dono do palácio.
Oyó é uma cidade encantadora,
lugar de prosperidade, que traz boas
recordações, proliferando pensamentos profícuos.
Foi Zambi quem acompanhou a jornada da longa viagem trazendo parte de tal reinado africano
para as terras desse lado de cá. Sentado em um tronco, bem próximo
P a r a da árvore sagrada, paciente, Tatá

Yofá relembra o cheiro da mata africana. Sua incumbência é não permitir o esquecimento, aquecendo a
memória como chama de vela ou
candeeiro que ilumina frágil e se
apaga aos poucos. Da longa vivência além-mar emanam sentimentos
de nostalgia. O vínculo aflora quem
vê além.
Se houve permissão e consentimento, abram-se as portas da
imaginação para ativar a linhagem
de Yofá. Aproveite para reverenciar Canga e Congo que arrancam
existência, realidade e verdade. Das
festividades, saúde os povos de pele
escura. Velho Preto é Preto Velho.
Guia de luz abre caminhos. Os mestres conselheiros de amparo vibram
por dias melhores, para além do
cativo. Delicado é o gesto de presentificação. Personificação iluminada.
Incorporação. Fecunda no ritmo da
revelação, pois pode haver momentos difíceis e de superação. Tenha
certeza, pode ser aqui ou no plano
superior: o Orun.
No pé da grande árvore,
Tata Yofá conta histórias dos ilustres
antepassados. Proezas dos tempos
antigos, cujos enfeites ficam por
conta da esparsa imaginação, às
vezes frequentada por pequenos

esquecimentos e enfraquecida pela
saudade. Banzo jorra da mente.
Lapsos de memória e reminiscências de quem já teve preocupação
e, agora, repousa a pausa de um dia
comum, sem tanta pressa.
A condição humana desenha valores a partir das vivências
das pessoas para entender melhor
o sentido da vida. Nada precipitado. Pequenos trechos brotam de
suas ideias, em vão, e se escorrem
na beira de fantasia, mito, quimera,
alucinação. Nessa hora, não são
devaneios. Mais que devoção, Tata
estende a anedota em inquietante
lição.
Respeito e seriedade é bão,
rogava vô Tibúrcio.
Na natureza, tudo que brota
da fonte germina providência com
benevolência. O que está exposto,
por ora, são breves fatos narrados
em notas simples do cotidiano
daqui. Somam-se brevidades do
viver. Atalhos, partes, fragmentos,
anotações, impressões a respeito de
situações peculiares, enigmáticas.
Pequenos gestos traduzem grandes
aprendizados para crescer e amadurecer. Só o que se pode revelar, de
imediato. A mensagem encaminha
acalento, sem
81

lamento. Iniciação: o que se enreda
amadurece, endurece a vida. Um
fantástico mover do vento faz surgir
frutos de conhecimento. Encantamento, ensinamento!
Ao universo, alguém clamou, rogou: a atmosfera lenta permite brechas, aberturas. Devagar,
lento, suave água desce o rio, estala
na pedra e forma cachoeira. Passo
a passo, lá se vai vagarosa ao vento,
em movimento. E nem apresse o
que não pode vir antes. Destino
menos sofrido também impressiona. Fica aberto ao tempo, para
sanar as dúvidas e encontrar seu
caminho no desfecho de segurança
e proteção.
As coisas têm seu próprio
tempo como princípio de regência
infinita, resmungava o padrinho.
Das pajelanças dos índios
caboclos na tribo aos curandeiros
escravos africanos na capoeira,
desenham-se heranças de quem já
esteve ali, para sarar machucado e
apagar ferida na cura da ofensa, sem
queixume.
Nada melhor do que a
sombra de uma imensa árvore no
terreiro de um povoado humilde,
lá nas grotas do mundo perdido,
Carnaúba de Pedra, para que a vida

paire calma e livre, sem atropelo. A
sombra da gameleira branca fornece uma penumbra boa pra quem
já voltou da lida do Morro Alto, no
fim da tarde de quarta-feira de trabalho. O pôr do sol sereno e a luz
da lua quase chegam juntos para
beijar o chão. A paisagem rural
mostra a calmaria daquele lugar e
agrega valor na sobrevivência de
todos, a se desfrutar um pouco do
que vem de informação.
Daí vêm imagens e expressões do saber adormecido. Tudo ao
seu tempo. Tudo é o tempo. Orixá
Iroko, fito Senhor do Tempo, interpela a natureza com dádiva para
aceitar o que os itan pautam. A voz
ancestral ecoa como zumbi, ecoa
como zumbido. Por assim dizer,
pelo viés do sagrado, a contemplar
a fragilidade humana.
Porém, veja a acuidade
advertida para não ter estrago com
atrapalho, besteira ou esquisitice.
Isto é mais que conselho ou orientação, é destinação. Seria facilitar a
caminhada ao tentar reduzir erros
ou culpas para atingir um estado
de espírito mais elevado. A ordem
é respeitar a ordem, sem remendo
ou redenção. Afinal, o silêncio traz
leveza e bondade, quando cavam
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pontos que jamais podem
ser esquecidos.
O pai falou que Vô
Tibúrcio ouviu de seu pai,
o bisavô, filho de meu
tataravô, histórias que
servem de orientação aos
menos experientes. Aventura, amargura, destempero. Dizia que o trabalho escravo em mina de
pedras preciosas não enriquece o dono do morro.
Quem fica rico é quem
está próspero de sabedoria. Mas, tem que saber
cavar a terra para conhecer o mundo. É aprender
as coisas da vida, cada vez
mais, sem quimera.
Essa sabedoria
ancestral demonstra boa
vontade e humildade dos
mais velhos, quase em
repouso. Cabe aos mais
velhos garantir que se
espalhem ao vento os casos
da aldeia, sem solapar.
Altiva e serena, lá se vai
a mensagem. E que ninguém se atreva a duvidar
das passagens vindas de
Aru83

anda, porque fazem parte da nossa
cultura. Ainda mais vindo dos mais
velhos, bem velhos, são eles que se
achegaram primeiro. Eles têm experiência e traquejo de fazer inveja a
qualquer um.
Com tranquilidade, vieram
para perto da gente permitindo
nossa presença em sua morada. Se
souber escutar com a devida atenção, o ensinamento é aproveitado.
Atenção. Ter modéstia para ouvir,
ouvir, ouvir e ouvir de novo. A
escuta se traduz em chave. Mais que
isso, pequenas anedotas surgem da
herança dos antepassados. Vestígios
do cotidiano sofrido, fragmentos
inimagináveis de aventuras, pontos
de curiosidades e passagens sensíveis não consolidam as narrativas
certeiras, em razão de transversalidades pronunciadas a cada instante.
Quem conta um conto altera um
ponto. Reconto.
Resquícios de lembranças
e memórias transformam-se em
depoimentos e testemunhos do que
já passou e que não pode se repetir
para evitar amargura. A tradição
oral resgata a vida do rei e ajuda na
transferência de um turbilhão de
informações harmonizadas pelo
uso singelo de palavras e imagens

de quem se aproxima gentil.
No rito de passagens, o
enredo de cada história quita pecados e tece sua dinâmica, alargando
instantes na linha entre o início, o
meio e seu fim. São articulações de
contos recontados com exatidão,
quase poética. Por vezes, ares de
conflitos pedem cura, compreendendo pontos de tensão e harmonia, a serem deslanchados. Atitudes
agradáveis e desagradáveis de estupor, assombro, espanto ou pavor.
Assim, foi lançada mais
uma pedra no mundo. Partiu bem
agora de novo. Se foi Esù que matou
o pássaro com a pedra que lançou
ontem, é porque já estava prevista
por Orumilá a misericórdia da
humanidade. Salve África!
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Coisas de um microuniverso
O isolamento social como medida sanitária para conter
a pandemia de Covid-19 nos obrigou a novas práticas.
Para nós, fotógrafas e fotógrafos, olhar o nosso universo
doméstico foi mais do que uma proposta que rolou nas
mídias sociais. Por mais sombrios que tenham sido os
primeiros dias do confinamento, retratar o novo cotidiano tornou-se prazeroso. Como observar o óleo se espalhando na frigideira com um sorriso estranho (ou uma
careta?); as barreiras que dificultam a comunicação interpessoal mesmo em casa ; a máscara sul-africana sob uma
nova luz (que mistérios esconde?); descobrir as imagens
criadas pelo bolor em fotos que foram surpreendidas
por uma goteira implacável durante o temporal. O fato é
que a máscara lavável tem seuaa lugar ao sol no varal e a
máscara descartável aaguarda seu momento para receber
as compras em domicílio, displicentemente colocada na
cadeira, sob uma luz linda espalhada pela pequena claraboia na copa, iluminando quase à la Caravaggio cebolas,
alhos, batatas...
Por Vera Simonetti
Fotógrafa e Bordadeira
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C

onsta que para
Hobbes auctoritas non veritas facit jus,
enquanto para
Marx haver-se-ia de inverter, ou
subverter, essa fórmula, a fim de que
a autoridade do direito repousasse
da verdade.
Nos enigmáticos parágrafos
iniciais do, como um todo, reconhecidamente difícil texto do “Prólogo
Epistemológico” (Erkenntniskritische Vorrede) de Walter Benjamin,
inserido em sua malfadada tese de
livre-docência sobre a origem do
drama barroco alemão, sugerimos

que se entenda haver uma proposta
de que na época, assim como na
atualidade – e cada vez mais - seria
a teologia um último reduto para
se postular a verdade. Tal poderia
ser entendido como uma adoção
do ceticismo ou falibilismo, tão em
voga até hoje, caso não soubéssemos da importância que atribuía e
a extrema consideração que tinha o
A. pelos estudos teológicos. A verdade, afinal, é mesmo ao que damos
crédito, no que cremos, sendo portanto um objeto de fé, e “obiecta
fidei” constituem, sabidamente, o
objeto de estudo da teologia, ressaltando aí, igualmente, nesse “dar
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crédito”, o componente originariamente jurídico envolvido, a função alética certificadora, cartorial
mesmo, do apofântico, fundamento
imprescindível de toda convivência
humana, impensável sem garantias
de co(n)fiança.
Hoje em dia, não é de se dar
crédito a pretensões, já de partida
falsas (ou fracas), quando sugerem
um acesso privilegiado à verdade
e, via de consequência, à (única)
resposta certa para questões complexas como as que temos de lidar
na atualidade, donde a necessidade
de se assumir um ponto de vista
epistemologicamente democrático,

radicalmente democrático.
Isso significa que temos de
promover (e nos envolvermos)
em um amplo debate, que inclua
o maior número possível de posições, mesmo aquelas acima descritas como fracas, de forma que
sem um viés ideológico excludente
possamos reunir aspectos corretos
de cada uma, com vistas à construção de respostas apropriadas a tais
questões.
Ao que se refere aqui não é a
algo como um “fim das ideologias”,
mas antes ao contrário, à assunção
de um novo tipo de ideologia, que
é uma ideologia conscientemente

assumida como tal, donde não ser
incompatível com a verdade, por
aberta a incluir assertivas de outras
ideologias e crenças, mesmo aquelas
estritamente religiosas, uma vez que
em toda ideologia entendemos que
há alguma crença fundamental que
a conecta com algum tipo de postura religiosa, mesmo que seja (ou
se conceba como) secular e ateísta
- ou “profana”, como sugere Roberto
Mangabeira Unger em suas “Tanner
Lectures”, bem como em seu mais
livro, que as desenvolve, “A Religião
do Futuro”, continuando e aprofundando indicações já constantes em
obra anterior, de 2007.
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Não é de surpreender, portanto, que teóricos críticos como
Boaventura de Souza Santos (Se
Deus fosse um Ativista dos Direitos
Humanos, São Paulo: Cortez, 2013)
e Jürgen Habermas (“Religion in der
Öffentlichkeit der ‘postsäkuleren’
Gesellschaft”. In: Id., Nachmetaphysisches Denken II, Frankfurt a.
M.: Suhrkamp, 2012, pp. 308 – 330),
em suas últimas contribuições, ou
ainda, antes deles, o auto-definido
comumunista Alain Badiou (Saint
Paul: The Foundation of Universalism, trans. Ray Brassier, Stanford:
Stanford University Press, 2003), e
um notório admirador seu, Slavoj

Žižek (The Puppet and the Dwarf:
The Perverse Core of Christianity,
Cambridge: MIT Press, 2003) estão
dispostos a destacar o impacto em
geral positivo que religiões comprometidas com a solidariedade
humana e cósmica podem ter na
luta em defesa do mundo contra
a crescente ameaça à humanidade
inerente ao desenvolvimento do
capitalismo, o qual tem indubitavelmente raízes religiosas. O primeiro
desses autores chega a dizer, de
modo poético, que “deve haver um
deus/que não nos governe” (Escrita
INKZ: anti-manifesto para uma arte
incapaz, Rio de Janeiro: Aeroplano,
2004, p. 241).
Se olharmos para a filosofia
política italiana contemporânea
podemos também constatar uma
espécie de “virada religiosa” em
importantes contribuições como
as de Roberto Esposito (Due. La
macchina della teologia politica e il
posto del pensiero, Torino: Einaudi,
2013) e Giorgio Agamben, a ser
notada sobretudo nas publicações
mais recentes da série Homo Sacer
(Il tempo che resta. Un commento
alla Lettera ai romani, Torino:
Bollati Boringheri, 2000; Homo
Sacer IV: Il regno e la gloria. Per una

genealogia teologica dell’economia e
del governo, Torino: Bollati Boringheri, 2009; Homo Sacer V: Altissima povertà. Regole monastiche e
forma di vita, Vicenza: Neri Pozza,
2011; Homo Sacer VI: Opus Dei.
Archeologia dell’ufficio, Torino:
Bollati Boringheri, 2012; Pilato e
Gesú, Rome: Nottetempo, 2013),
onde mostra com amplo material
de apoio a incompatibilidade do
anarquismo capitalista com a Igreja
Católica Romana, e com Nancy
(“Deconstruction of Monotheism”,
in: Postcolonial Studies, vol. VI, n.
1, 2003, pp. 37 - 46) isto pode ser
estendido a toda a cristandade, bem
como ao monoteísmo em geral.
Daí manifestar-se com sua
proverbial lucidez (e acidez) Robert
Kurz nos seguintes termos:
“O momento quase
religioso do capitalismo,
como Marx sugeriu com
seu conceito de fetichismo
da mercadoria, não é criticado para além de Marx, é
teologizado. Daí se falar de
uma “virada teológica” da
pós-modernidade. Se Agamben, seu colega francês Alain
Badiou ou o
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polivalente pós-moderno
esloveno Slavoj Zizek descobrem, com toda a seriedade,
que o apóstolo Paulo é uma
espécie de Lênin, então isso
há de ter método. Claro,
como ateus instruídos, eles
não vão de cabeça baixa à
escola dominical do papa
Bento 16. Pelo contrário, o
13º apóstolo é usado como
paradigma para a tentativa
supostamente bem-sucedida
de, em meio à crise de um
mundo, tornar-se – mais
uma vez, diríamos (WSGF)
- o criador de um novo
mundo recorrendo somente
a “gestos inauditos”.
Paulo, efetivamente, teria descoberto o método de dissolver a “lei
antiga” por meio de uma “política
da verdade” que se põe a si mesma,
fazendo da morte banal de Jesus o
“evento de Cristo”. Tal “verdade”
seria sem fundamento, não teria
nada a ver com regularidades, condições e desenvolvimentos sociais. E
assim a práxis da vida social deve se
desabrochar também hoje graças a
uma política infundada da verdade
e do evento.

As mediações são definitivamente riscadas do mapa, em seu
lugar deve entrar o ato que gera a
si mesmo - aqui caberia também
a crítica do que em outro artigo
Kurz denomina, sarcasticamente,
de “complexo de Harry Porter”1,
de que padeceriam os que fazem a
celebração da multidão e das manifestações populares em curso, convocadas por redes sociais, na linha
de Negri, “sobrando” também para
Sloterdijk (WSGF). Já os situacionistas em torno de Guy Debord não
quiseram concretizar em termos
teóricos e práticos seu mal-estar
em relação ao “trabalho abstrato” e
ao fetichismo da mercadoria, mas
sim inventar “situações” para, pelo
menos por alguns instantes, revogar
de maneira surpreendente a ordem
estabelecida. Adorno designou tais
modos de pensar e proceder de
“falsa imediatez”. Na realidade, o
próprio sujeito é mediado em termos capitalistas, e justamente por
isso ele não pode pôr uma outra
verdade, de forma infundada e
incondicional. Também Paulo foi,
em sua época, condicionado socialmente, e não o inventor de uma
política autopoiética da verdade.
Carece-se hoje, para Kurz, de

uma “contramediação” consciente
e tenaz, a fim de desenrolar criticamente a história da constituição
capitalista, decifrar a metafísica real
moderna como um nexo interno
de formas econômico-políticas e
conceituar negativamente a constituição de si mesmo como sujeito
burguês em seu devir. Isso se aplica
também à práxis da resistência
social, pois mesmo a menor ação
sindical só pode ser eficaz mediante
um complexo processo de mediação. “O ‘gesto inaudito’ como substituto da contramediação crítica é
um mito miserável, com que os pós-modernos esperam escapar ilesos
de maneira tão barata quanto jactanciosa”, afirma Kurz. E continua:
“de preferência a consciência simuladora gostaria de consumir como
evento também o declínio social do
mundo e voltar excitada para casa.
Porém, como o próprio depauperamento real e a própria degradação
social não podem ser virtualizados,
a teologização do capitalismo toma
um rumo maldoso”. 2
Claro que a esta crítica
não escapa a hoje notória concepção benjaminiana do capitalismo
como religião. Valeria indagar se,
ao contrário,
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escaparia a “espiritualização”, proposta por Ludueña, como alternativa à espectralização, já claramante
antevista no capítulo inicial – e
essencial - d’ O Capital, e tão enfatizada no livro de Derrida sobre seu
Autor. Leiamos, nesta perspectiva, a
seguinte passagem de artigo do teórico argentino na Revista Pléyade3:
“(...), en el mitomotor cristiano, la
Ley no ha sido inspirada por ningún
legislador mítico ni por la decisión
soberana de un pueblo, sino por
un Espíritu que actúa como representante del Lenguaje divino en el
mundo humano. El nuevo dominio
jurídico que el cristianismo inaugura, por lo tanto, es un espacio en
el cual la letra misma de la Ley ha
sido instituida por un Espíritu que
adquiere la paradójica función de
poner por escrito los acontecimientos que antecedieron y que prosiguieron al advenimiento mismo del
Mesías como lex animata”. Poderia,
então, o direito, espiritualmente
concebido e reformulado, apresentar-se como o contramediador
requerido por Kurz?
O non liquet em que resultou
o julgamento de Paulo em Roma,
bem característico do estado de
exceção que era o Império Romano,

sacramentado pelo incêndio da
cidade provocado pelo Imperador,
Nero, e também por ele responsabilizado os seguidores de Paulo, desaparecido no incêndio, resultando no
terrível martírio de muitos deles no
Circo, com uma postura tão digna
que ao que tudo indica provocou
muitas conversões entre os sanguinários expectadores, tudo isso
viria a demonstrar, mais uma vez,
o caráter tortuoso e torturante do
caminho que a verdade há de percorrer para prevalecer entre os delirantes humanos? O próprio Deus
feito homem não teve de percorrê-lo, na via crucis, cumprindo pena
por crime político-religioso? Mas
tendo nascido “por obra e graça
do Espírito Santo”, por Ele também
foi resgatado da morte, já que com
Ele viveu e, vivendo movido por
Ele como também fazendo viver –
está certo, neste sentido, adotar o
filioque, como este ano se tornou
milenar, na missa romana. Mostrou,
assim, o quanto de mal pode haver
no que julgamos ser bom, e nesse
ato mesmo de julgar. A verdade,
portanto, não pode faltar ao direito,
mesmo se ela é impossível de ser
descoberta, pois do que se trata é de,
por ele, institui-la, instituindo, ou

seja, como insiste Pierre Legendre,
ao seguidamente referir o adágio
latino vitam instituere⁴, propriamente iniciando uma vida que não
seja mera vida, vida nua, nos termos tomados de empréstimo por
Agamben àqueles empregado por
Heidegger em seu seminário juvenil sobre Paulo, faktisches Leben,
vida como mero fato, da qual não
se faz biografia e, logo, tampouco
tanatografia, mas sim, meramente,
“zoografia”.
Uma “ratio scripta”, foi
como os medievais caracterizaram
o corpus iuris justiniano, prefiguração da redescoberta da monumental cultura antiga no renascimento
europeu; “la raison humaine, en tant
qu’elle gouverne tous les peuples de
la terre”, foi como ainda Monstesquieu definiu o direito, em sua obra
justamente célebre, e com título tão
sugestivo, “O Espírito das Leis” (v.
Livro I, cap. 3). O Volksgeist, sabidamente, seria o fundamento do
direito, para Savigny, e seu melhor
discípulo, Jhering, quando ainda o
era, saiu em busca em sua monumental obra, da fase em que era
filiado à Escola Histórica do Direito,
do “Espírito do Direito Romano nas
diversas fases
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de seu desenvolvimento”, tendo
abandonado o projeto quando viu
este “Espírito”, literalmente, materializado na economia, no conflito
de interesses motivado pela necessidade de usufruir bens escassos. Há
um espírito do direito que não seja
redutível ao do capitalismo? É desse
espírito indomado que hoje mais do
que tudo necessitamos, para que a
verdade seja reconduzida ao seu
lugar próprio.
Daí que religiões e ciências
não deveriam em hipótese alguma
competir entre si na busca pela verdade, ou pelo verdadeiro conhecimento, mas antes se manterem
abertas para reconhecimento recíproco e, o quanto possível, fertilizarem-se mutuamente.
Vai neste sentido a proposta
de designar o tipo de ideologia
aqui aventada como uma “super-ideologia”, correlacionando-a com o
que uma vez caracterizamos como
“teorias inclusivas” em epistemologia jurídica “Inclusive Theories
and Conjectural Knowledge in
Legal Epistemology”, in: Archiv für
Rechts- und Sozialphilosophie, n.
75, Stuttgart, 1989, e sobre a noção
de “super-ideologia” já advertimos em Processo Constitucional e

Direitos Fundamentais não se dever
considerá-la como uma espécie de
“grande teoria” ou, usando os termos de Roberto M. Unger, em Politics: a Work in Constructive Social
Theory. Part I - False Necessity.
Anti-Necessitarian Social Theory
in the Service of Radical Democracy. Cambridge/New York/New
Rochelle/Melbourne/Sydney:Verso,
1987, p. 37 e s. uma “teoria de estruturas profundas”, quando, ao que
parece, deveríamos utilizá-la como
uma “proto-teoria”, ou seja, nos termos deste mesmo A., “um corpo de
ideias que podem servir de ponto
de partida para diferentes concepções da realidade e possibilidades
sociais”). A uma tal posição pensamos que concordariam teóricos
de posições tão diversas como K.
Popper e J. Habermas.
O que desejo enfatizar aqui,
por fim, é o fato de que em sociedades na chamada condição pós-moderna há uma pluralidade de
descrições delas igualmente válidas, bem como, correlatamente,
prescrições baseadas nelas, as quais,
em certa medida, podem ser combinadas para dar uma solução mais
adequada, por mais abrangente,
para os problemas sociais. Nesse

sentido, Luhmann, “Die Geltung
des Rechts”, in: RECHTSTHEORIE,
n. 22, Berlin, 1991, pp. 44, 55 et seq.,
apesar de que ele, como Hebermas,
advoga a continuidade da modernidade – e, no caso deste último, o
inacabamento dela – na atualidade,
e preferir chamar de “modernidade
intermédia” o que já é de se considerar a última fase dela.
NOTAS:
1. Cf http://revistaglobal.wordpress.com/2005/11/01/o-complexo-de-harry-potter/#more-3
2. Robert Kurz, “Depois
do fim”, São Paulo, domingo, 14
de agosto de 2005. Fonte: http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/
fs1408200512.htm
3. Cf. Revista Pléyade, n. 8,
julho-dezembro 2011, pp. 137-152,
disponível em https://caip.academia.
edu/CentrodeAn%C3%A1lisiseInvestigaci%C3%B3nPol%C3%ADticaCAIP/Revista-Pl%C3%A9yade-N%C2%B08-%28Poder-y-Soberan%C3%ADa:-Lectu-%29
e t amb ém em http://issuu.
com/revista_pleyade/docs/
pleyade8/36.
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De Ludueña, sobre o estado posterior de susas investigações, vale
conferir “Os arcana imperii da telemática em face da crise do signo.
A pandemia global e o destino
teológico-político do Ocidente Entrevista com o Prof. Dr. Fabián
Ludueña Romandini”, in: Veritas,
vol. 66, 2021, disponível em https://
revistaseletronicas.pucrs.br/index.
php/veritas/article/view/40256.
4. Cf. v.g., Sur la question
dogmatique en Occident, Paris:
Fayard, 1999, pp. 106-7, 197, 257.
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“IN-TENSO”
ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA

Segundo Espinosa, nós só
conseguimos vencer alguma coisa
que , de fora, tenta nos diminuir e
apequenar se dentro de nós já houver algo que nos engrandece.
Para Espinosa , o amparo
interno para nos fortalecer tem um
nome: virtude.
A virtude é a força criativa e
ativa que nasce do desejo: a virtude
é o afeto em ação. A virtude não é
apenas o afeto que se sente, ela é
o afeto que ganha braços e pernas
para pôr-se em ação.
A virtude não é uma força que
surge e logo depois desiste e desaparece. Pois quanto mais potente é
a virtude, mais ela é perseverante.
Perseverar não é esperar que
venha até nós o que desejamos,
perseverar é o exercício de caminhar sobre as pernas do desejo que
se faz ação e segue em frente. “O
andarilho abastece de pernas as
distâncias”, ensina Manoel de Barros , nisso poetizando as lições de
Espinosa.
Espinosa se difere muito da
maneira tradicional de se falar do
tema das virtudes. Essa palavra
vem de “virtu”, que significa “força”,
porém não qualquer força.
Virtu é a força potencial, é

a força da potência criativa. Por
exemplo, quando se quer lançar
uma flecha, é preciso tensionar a
corda do arco. Quando se deseja
produzir música com o violão, é
necessário tensionar as cordas do
violão. E mesmo nosso coração só
consegue impulsionar o sangue que
o atravessa porque suas fibras são
tensas.
Originalmente, “virtu” era
o nome que se dava a essa força
intensa que nasce de uma fibra.
Daí vem a expressão popular: “nada
somos ou fazemos, se não tivermos
fibra.”
“In-tenso”: “ir para dentro
da tensão”. Assim, ser intenso não
é ser nervoso ou agitado. O monge
meditando vive uma intensidade,
embora não esteja se agitando. Há
silêncios intensos. Dessa maneira , a
virtude é uma intensidade capaz de
lançar ao horizonte aberto nossas
ações e palavras como flechas.
As virtudes são intensidades
que aumentam a potência de pensar da mente e a potência de agir
do corpo, pois a virtude é o desejo
intensificado de vida. A virtude,
enfim, é a potência prática e ética
que enfrenta as tiranias.
A m or,
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amizade, alegria, indignação, coragem...são afetos. Mas esses afetos só
se transformam em ação concreta
sobre o mundo se , entrando no
coração do nosso desejo, converterem-se também em virtudes, isto é,
em força que age.
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A FRENTE DE ESQUERDA DAS
ARTES E A CRÍTICA AO CULTO
DE LENIN
A FRENTE DE ESQUERDA foi estampado em jarros de porceDAS ARTES E A CRÍTICA AO lana, embalagens de doces e caixas
CULTO DE LENIN
de cigarro.2
Logo após a morte do líder
revolucionário, foi criada uma
Clara F. Figueiredo
Comissão Funerária encarregada
Às vésperas do funeral de de preservar seu corpo. Em 28 de
Lenin, em 26 de janeiro de 1924, março de 1924, a Comissão Funenuma sessão especial do Congresso rária foi rebatizada de “Comissão
dos Sovietes da União, “o tributo de para a Imortalização da memória
Stalin distinguiu-se de seus colegas de V.I. Ulianov (Lenin)”.3 Além de
por uma nota fervorosa de dedica- preservar o corpo, a comissão teria
ção e adoração, ainda pouco comum o papel de conservar a memória de
no vocabulário marxista ou bolche- Lenin, construir um mausoléu e
vique”.1 Nesta sessão, Stalin liderou regulamentar o uso de sua imagem
a adoção de duas medidas: 1) reno- – cuja reprodução deveria, a partir
mear Petrogrado como Leningrado de então, obter aprovação oficial.
e 2) fortalecer o partido com um
O culto à figura de Lênin
recrutamento em massa, nomeado envolveu os mais variados âmbitos
de “recrutamento Lenin”.
da vida russa e proporcionou aos
O fervoroso discurso, a reno- grupos dominantes na direção do
meação de Petrogrado e o “recru- partido bolchevique um símbolo
tamento Lenin” foram as primei- unificador – apto a inspirar lealdade
ras medidas de Stalin e do comitê e devoção durante o período de inscentral do partido bolchevique na tabilidade política que se seguiu à
construção do culto de Lenin. Rapi- morte do líder. O culto de Lênin
damente as imagens do recém-fale- estruturou um dos eixos centrais da
cido líder bolchevique passaram a construção de poder stalinista, na
ser comercializadas em feiras e ban- medida em que tal prática embasou
cas de rua, ao lado dos “santinhos” o envolvimento litúrgico das massas
da igreja ortodoxa. Lenin também e funcionou como justificativa retófoi tema de uma efusão de poemas, rica (na maioria das vezes ancorada
retratos e monumentos. Seu rosto e m
falseamentos
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e descontextualizações de citações
e propostas de Lênin) para ações e
medidas stalinistas.
Nos anos de 1923, 1924 e
1925, a cúpula do Partido debateu
intensamente a linha política a ser
adotada pelo partido na sucessão
(de um lado os adeptos do “Socialismo num só país”, defendido por
Stálin e Bukhárin e, de outro lado,
os adeptos da “Revolução Permanente”, defendida por Trótski).
Quando Lenin faleceu, Trótski estava em Tífilis, a caminho do
Cáucaso. Por este motivo, ele não
esteve junto aos líderes bolcheviques nas aparições públicas de
sepultamento e saudação ao líder
morto. De acordo com Deutscher,
a ausência de Trótski no velório e
nas decisões logo após a morte de
Lenin teriam significado grande
perda de espaço para ele.⁴ A ausência de Trótski nos eventos públicos,
o fervoroso processo de canonização de Lenin pela ala stalinista, as
campanhas de difamação da noção
de “revolução permanente” e o acúmulo de poder e funções adquirido
por Stalin durante a doença de
Lenin tiveram um peso central na
vitória do “Socialismo num só país”.
É importante mencionar, para

que não incorramos em generalizações, que membros do próprio partido bolchevique, além de núcleos
de trabalhadores mais críticos, receberam com reticência o culto da
imagem de Lênin. Nesse sentido, a
denúncia da viúva de Lênin, Nadezhda Krupskaia, no Pravda em 30
de janeiro de 1924, ilustra essa questão. Segundo ela: “não deveríamos
venerar o corpo do camarada Lênin,
mas a sua causa!”.⁵
Na lin ha do ap elo de
Krupskaya, Trótski, em 1929, escreveu a seguinte crítica aos processos
litúrgicos encampados pela ala stalinista desde 1924:
Os epígonos [ala bolchevique liderada por Stalin]
recortaram seus [de Lenin]
livros em citações e foi com
esta arma que começaram a
combater o Lenin vivo, ao
mesmo tempo que levantavam mausoléus, não só
na praça Vermelha, mas até
na consciência do Partido.
Como prevendo a sorte que
caberia, dentro em pouco, às
suas ideias, Lenin começou
o livro ‘O Estado e a Revolução’ pelas palavras seguintes,

consagradas ao destino dos
grandes revolucionários:
‘Após a sua morte, tentam
convertê-los em inofensivos ídolos, canonizá-los
por assim dizer, rodeando
seu nome de uma auréola
de glória para a ‘consolação’
das classes oprimidas e para
a sua mistificação, ao mesmo
tempo que se castra a substância de seus ensinamentos
revolucionários, que se lhe
embota o gume, que se o
avilta [sic]’. ⁶
Trótski e a luta antilitúrgica
Em 1923, Trótski lançou o
livro “Questões do modo de vida”.
De acordo com o autor,⁷ o objetivo
do livro era “apresentar o problema
do modo de vida operário como
objeto digno dum estudo atento”8
e seria destinado “aos membros do
Partido, aos dirigentes sindicais,
das cooperativas e dos organismos
culturais”.⁹
Em consonância com a teoria
da “revolução permanente”, a questão da cultura e do modo de vida
(byt), mostrava-se fundamental
no processo de
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reorganização das forças oposicionistas proletárias, bem como, no
combate ao byt nepista e a edificação de um psiquismo revolucionário10. Em 1923, Trótski apontava
como dispositivo central da “revolução permanente”, no âmbito da
cultura e do byt, a reestruturação
dos rituais burgueses, os quais deveriam ser substituídos por “rituais
materialistas”. Isso é, a substituição
de rituais litúrgicos por processos
sociais de politização, reorientação
do desejo social e reformulação da
sensibilidade mediante o divertimento, o entretenimento coletivo e
o envolvimento sensorial.11
Trótski apontou, ainda, a
importância da reestruturação de
rituais como o batismo, o casamento e os funerais no combate
a Igreja Ortodoxa. Neste sentido,
um ano antes do embalsamento de
Lenin, Trótski sugeriu a criação de
novos rituais fúnebres e a cremação
dos corpos de revolucionários mortos, como um passo da luta antirreligiosa. Em suas palavras:
Alguns dos participantes na assembleia de
Moscou sublinharam a
importância da cremação e

propuseram que, por exemplo, se comece por incinerar
o corpo dos revolucionários
eminentes, o que seria justamente um poderoso meio
de luta antirreligiosa. Mas a
incineração, à qual já seria
tempo de recorrer, não significa que se abandone [sic]
os cortejos, os discursos, as
marchas fúnebres e as salvas.
A necessidade de exprimir
os próprios sentimentos é
uma necessidade poderosa
e legítima.12
Assim sendo, como seriam
esses novos rituais materialistas
defendidos por Trótski em “Questões do modo de vida”? Quais
seriam as alternativas ao culto litúrgico da imagem de Lenin?
O grupo Frente de Esquerda
das Artes e a alternativa crítica à
canonização de Lenin
O culto da imagem de Lenin
gerou muitos debates também no
campo artístico. Se, por um lado,
artistas como Sergei Merkurov disputavam pela incumbência de produzir bustos e estatuetas de Lenin,

por outro lado, artistas ligados ao
Grupo Frente de Esquerda das Artes
(LEF: 1922-1928) denunciavam a
“canonização” e a comercialização
de Lenin. 13
O LEF foi um grupo criado
em 1922, em torno da figura de
Maiakovski – grande poeta futurista
e um dos principais artistas russos
do período.14 Após a Revolução
de Outubro, durante a guerra civil
russa, muitos artistas de vanguarda,
munidos de seu saber artístico, saíram em defesa da revolução. No
calor desta experiência revolucionária, alguns artistas constituíram
o grupo LEF, composto, então, por
artistas heterogêneos (fotógrafos,
pintores, teóricos, poetas) de diferentes escolas e correntes (futuristas, construtivistas, produtivistas)
que se uniram com o propósito de
desenvolver uma arte ligada à gramática de Outubro. 15
Para o LEF, com a Revolução,
o público de massa tomou o lugar
do mecenas e do consumidor burguês, cabendo à arte um novo papel
social capaz de responder às demandas dessa nova classe ascendente. A
arte revolucionária deveria ultrapassar as formas contemplativas (pinturas
e esculturas
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figurativistas etc.) e ligar-se estreitamente à prática social, se transformando em uma arte de influência social. Isto é, uma arte capaz
de atuar nas estruturas materiais
constitutivas das relações socioculturais de uma sociedade por meio
da reformulação do byt (modo de
vida cotidiano) e do psiquismo.
O clube de trabalhadores, de
Alexander Rodchenko
Na lin ha do ap elo de
Krupskaia e das reflexões de Trótski contra a veneração ao cadáver
de Lenin, o artista russo Aleksander
Rodchenko, elaborou, entre 1924
e 1925, um projeto de construção
funcional de um clube de trabalhadores. O clube de Rodchenko seria
um espaço no qual o líder revolucionário e os seus ensinamentos
estariam disponíveis para estudo e
imbricados em práticas cotidianas
de expansão dos horizontes cognitivos e culturais da classe trabalhadora. Os clubes de trabalhadores
eram associações de lazer, formação
e politização surgidas logo após a
Revolução de Outubro, por iniciativa dos próprios trabalhadores.
Elas visavam à formação continuada

e política dos trabalhadores e uma
nova articulação entre trabalho e
tempo livre. Após seu surgimento,
os clubes dos trabalhadores foram
largamente apoiados e fomentados
pelo partido bolchevique.
Inserido num contexto de disputa pelo poder e liturgia acrítica
da imagem de Lenin, o projeto de
Rodchenko apresentava, em termos
práticos, uma nova organização da
vida material. O projeto contava
com uma rigorosa racionalização do
espaço, móveis, materiais, cores e da
função social-ideológica do clube.
Frente às propostas de uma
arte contemplativa, fundada em sua
dimensão ritualista e aurática16, o
clube de trabalhadores de Rodchenko radicalizou a disputa pela
representação de Lenin na medida
em que se contrapôs, discursiva e
materialmente, aos mecanismos
políticos e ideológicos que constituíam o culto de Lenin. Na forma de
uma homenagem produtivista aos
ideais do revolucionário morto, na
tentativa de garantir que Lenin não
seria reificado como um kitsch político ou ritualizado como um falso
Ícone.
No clube, Rodchenko retomou uma série de elementos que

remetiam a propostas, ações e práticas de Lenin, como por exemplo:
a mesa para o jogo de xadrez (após
Outubro, o partido incentivou a
popularização do xadrez); os cartazes das campanhas de eletrificação
e alfabetização (iniciativas políticas
de Lenin); os jornais e livros espalhados pelo espaço.
Rodchenko retomou inclusive o “canto de Lenin”, uma das
principais manifestações da liturgia bolchevique à qual os lefistas
eram críticos. De modo genérico, o
canto ou nicho de Lenin consistia
numa espécie de “altar”, no qual a
figura do ícone ou do Czar era substituída pela imagem, escultura ou
busto de Lenin. (Depois da morte
do líder bolchevique, o canto de
Lenin foi adotado em quase todas
as instituições estatais russas, bem
como, na esfera privada, em casas e
pequenos negócios). Tratava-se, no
caso do projeto de Rodchenko, de
uma incorporação crítica: ao invés
de ser composto por um busto ou
ícone a ser contemplado, como era
o usual, seu canto de Lenin era composto por uma fotografia seguida de
fascículos manuseáveis com a biografia do líder revolucionário.
A opção
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pela edição em fascículos pode ser
interpretada como uma tentativa
de ruptura com a unidade linear
que estrutura a própria forma da
biografia. Ao interferir na forma
literária da biografia, fragmentando-a em fascículos manuseáveis,
ressaltam-se as descontinuidades
da sua matéria – a vida de um indivíduo –, expondo-a para a observação de lapsos e contradições. A
suposta unidade psíquica do indivíduo, criada a posteriori pelo relato
biográfico, fica relativizada – pelo
menos na sua forma ou meio de
apresentação, uma vez que cada leitor pode ler, pegar, mexer, mudar de
lugar os exemplares.
No contexto do clube de
trabalhadores, a apresentação em
fascículos pressupõe que diversas
pessoas podem ler simultaneamente
capítulos diferentes, ensejando a
comparação e a discussão – que
conflita com o caráter heroicizante,
hagiográfico, das elegias personalistas. Opondo-se à mera biografia, a
biografia manuseável privilegia um
formato apto à circulação, socialização e apropriação coletiva e simultânea dos textos (como é o caso da
recepção do cinema, do jornal e das
séries fotográficas), pouco afeito à

recepção passiva e aurática do material. No conjunto, a biografia manuseável, assim como o xadrez, a tela
de cinema, os jornais e livros, eram
instrumentos pensados para estimular a formação política, favorecendo a expansão cognitiva e o pensamento crítico do proletariado.17
Vale mencionar, que o protótipo de clube de Rodchenko contava também com uma tela para a
projeções cinematográficas e um
palanque para debates públicos –
na esteira das discussões realizadas
por Trótski em “Questões do modo
de vida”. No capítulo “A vodka, a
igreja e o cinema” Trótski ressaltou
o papel revolucionário do cinema,
como um dispositivo de divertimento coletivo, formação politica,
reorientação do desejo social e
reformulação da sensibilidade do
proletariado russo.
No conjunto, a tela de cinema,
os espaços de discussão, os jornais e
livros, a biografia manuseável, assim
como o xadrez, eram instrumentos
pensados para estimular a formação
política, favorecendo a expansão
cognitiva e o pensamento crítico do
proletariado em uma rearticulação
criativa entre os espaços de trabalho
e de lazer.

Ao retomar um tipo de
espaço social de encontro que havia
sido espontaneamente formado
pela classe trabalhadora no início
da revolução (1917-1919), pode-se
entrever uma tentativa de resgate
dos próprios ideais de classe que
haviam realizado a revolução, e que
poderiam influenciar nas direções
da mesma classe naquele momento
de inflexão termidoriana.18
A crítica do LEF ao culto de
Lenin pode ser sintetizada em dois
pontos centrais: a forma artística
adotada (alienante e sacralizante)
e a fetichicização da imagem de
Lenin. Para eles tal proposta seria
uma incoerência e um retrocesso
frente à tarefa, ainda não concretizada, da revolução artístico cultural.
Para os lefistas, a “cultura
material” de uma sociedade seria
responsável pela formação do tipo
cultural da mesma.19 Nestes termos,
a canonização e comercialização de
Lenin representariam a manutenção
de forças extraordinariamente conservadoras – justamente o byt e o
“psiquismo” pré-revolucionário. O
corpo embalsamado, a comercialização de bustos em bronze, as “pinturas sintéticas”,20 as estatuetas e os
“santinhos” com a
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imagem de Lenin retomariam formas artísticas pré-revolucionárias e
fetichistas, e teriam como modelo
o ícone (pintura sacra ortodoxa).
Para o LEF, a arte revolucionária
deveria ultrapassar as formas contemplativas e ligar-se estreitamente
à prática social, se transformando
em uma arte de influência social. A
arte deveria aspirar suscitar ações
determinadas, concretas.
A crítica do LEF partia de
uma visão anti-economicista da
vida e tencionava o descolamento
entre desenvolvimento econômico
e desenvolvimento político e cultural enfatizando o papel ideológico
e social da cultura material.21 Fundamentalmente, os lefistas criticavam a direção bolchevique, a partir
do instrumental teórico da própria
teoria marxista, ou seja, buscando
compreender materialmente os
elementos constitutivos da cultura,
arte, byt e psiquismo. Para os lefistas, muitos integrantes da direção
bolchevique possuía uma concepção artística burguesa, pautada na
divisão social do trabalho e na divisão entre arte (cultura) e trabalho.22
O debate do grupo LEF aproxima-se muito ao realizado por
Trótski em “Questões sobre o modo

de vida” (1923). Em “Questões do
modo de vida”, Trótski aponta a
questão do byt e da cultura (entretenimento e diversão) como dispositivos de uma intervenção militante
em defesa da Revolução. A reestruturação do psiquismo do proletariado russo, assim, seria realizada
mediante a reorganização espacial
(que suscitaria uma nova forma
de relação familiar), a criação de
novos rituais, a reestruturação da
imprensa (que facilitaria o engajamento crítico do operariado) e daí
por diante. A postura contemplativa
e litúrgica, portanto, deveria ser
superada através da reorganização
da matéria, ou da “cultura material”
como diriam os lefistas.23

Bourke-White_Esperando a sua vez
(Canto de Lenin) 1931

A questão é, portanto, assim:
ou cultivar uma arte burguesa,
reacionária, que retrocede, ou, no
limite das possibilidades, construir
uma arte própria, que transforme
o modo de vida, juntamente com a
edificação social.
(Boris ARVATOV, Arte e produção, 1926)
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SAMBADA, PELE GERAL
VITO ANTICO WIRGUES

Trecho do livro “Boca Latina”, sensível tropo politeísta, amém icoem pré-lançamento:
noclasta minimalista, moça aparecida do cartaz mudo, zona plástica
SAMBADA, PELE GERAL
deslocada no ouriversado o sinal
da cruz maleita o caldo, amangada,
Palavra. O beijo épicoral da pé de fruta solúvel, lançosurdos
massa, o almoço cultural da orgia. A cantigas mouriscos pirocas colopele dos traços d’água cantavam ao ridas de canto bucetas flamencas.
floreio doce de Yemanjá, íê-liriava Como poder? Gostosa lambida,
Oxum a maré paramand’agua, das fonte molhada, putaria costas
cheias solúveis os pincéis pinça- pisque da costaneira indecente,
dos, o quadro incólume de quatro mango, a droga malocada no sapià quatro sentido prazer, a lateral quá sorridente ginga escama trepa
da escrita, os milico pseudo gour- o transado, camô o esconso, amor
met no calço a carteirado, jazz do à quarta, chuva milícia do canteiro
munhecado, palafita morena, do sovado, corpos mucambos do cormundo o espasmo da voz, cami- covado explosivo, pisto, da massa
nho calcário dos chorus chamus- urnanica, o voto na posse do porte
cado, fluido agridoce das almas da pele, o coitado da piroca sem
malemolentes, amores sexos dores pena escrita, causo adeus mundo
ovnis, o cabide custa roupa, amor, político, vende-se: a conserva
não chores, café de clichê, coisada piranheira revolucionários cotos
chique, mulher kandinsky desfigura bancada prateleira serviço geral,
antítese do rosto, marcado, os olhos a pureza do rego piscando, beato
morriam à cor, vibrante, éramos ao pobre no pé de barro no pé de coisa,
somos de nosso tempo, agora? Sim, de planta, fio, minhas fror, preciso
calor, estou chegando, o sol cuidará de macaxeira do melado mixuruca,
da aura, não adoeças, serpente olho bichaço buchicho arábico tropel, da
conciso do místico pense, animal, cavalaria estática, o sorriso dente
piranha macumbeira da sorte, listo burro maluco do pincel candidato
sou, tchau e bença o beijo de córà- do réu à venda no quadrilátero carcor, telefone bíblico arcada central, tel da noite, o trago maço macete
ligue aqui: puteiro lutero tropical, a
colcheia e o
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macho da machia cinzeiro dá risada
ao ventre desculpa, o pinote cerrado
da cornagem proibida nos passeios
de família, bom moço musgo chiclete, credo em cruz, o choro topado
moscatel whisky champanhe, crack
light, se der, suíte máster-detox
lambisgoia pedra no rim el suco
verde do patrão garganta latrina
abismo moral, o álcool exórdio da
pobreza aparente, senso parco, sindicatos proxenetas e o hospedeiro
motor nuclear da radiação imaginativa, a vadiagem cosmológica,
disse o senso da prática insensata.
Salve sambor da pele geral. Beijo
sensor crediário limpa meu nome
por favor o quiproquó da parabólica gateio homem da net, tonal
sete vida oximoro felino plástico
místico do polietileno tijolango, o
som da cerva de concreto couraça a
laje na massa reboco o sagu-barato
quase gosto caviar bebida, isopor
isso, gelo aquarela retina a revés
democracia mistura fracasso colher
madura cobre o pato da vez, foi boi
de piranha, verde, a foz do duende
semente costura objeto mapa mundi
objetaço, transcrivo, camiseta andaluz do diesel brocoxó do borocoxô,
língua lambida bombeiro d’açucena, coração mulçumano tato gozo
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escatológico fim, a coalizão da orgia
no prazer burocrático fascista, lembrança cega cintila, a psique ameríndia do murundu relevado à fotografia, gravura boca nossa de saliva,
vivaz de salina sobejo pensante cor
aquarela viúva, vida casto vela visto
vinagre ouro vasto corno chifre o
parto solto, à cumbuca da mironga
ebó poché mais dois pingados e
o talher espiritual voz sexo oral
antropofágico qual for, tranca porteira cancela, o pinguelo na tosquia
do sangue, quase vermelho quero
esporro morto a galeria, velório,
quarto contido espólio residencial,
paradoxo poente do sino enganchado ao terno, relógio de couro,
a carniça do caniço, cambraia roça
prapôrplanta do poço cangote resíduo, à pontilhada pornografia d’ossuário esqueleto, gemido, gritantecido o fumaçal ser caso do narcótico
será o mel favo esmaecido a osteoporose da forma, ricaça rainha,
querida, sou cada voz de fantasma o
corpo fiasco fosco da fantasia louca
da colmeia, queira, luzeiro matuto
o buraco do crente uni-vos de sol,
na cabeça lembrança dos galos
tecidos manhã por manhã, cassino
tru quê do trucô do canal marchetaria específica, troca madrugada

nostalgia né querer, questão morte
viva calma pegada, a cocaína do
bananal, de novo, a escama da fruta
e o sentimento cabralino descorote
dionisíaco ocidental alfarrabista,
estrutura paradoxal sem arquétipo
estruturante, desforme afasia do
bicho bulímico pleito informado
senso seboso, grunhido, sobrancelha mastigo intelecto gesto embebido, lótus cada pimenta carente
a lei cardamomo reino limonaço
castigo ardor beira o linear quando
samba travessa, tabaréu escorregadio confuso saruê à comida de
babel, mancebo, a língua da escrita
fluída na fé corda oral, voz tina do
conto capitalismo neon, pisque do
descanso, letra viva roda o desejo
orgia cartela boca do estômago, eu,
sal de fruta épico queen, aberto 24
horas,
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O LEITO DAS
ÁGUAS
O Leito das Águas
Cap. 2 - A Cheia
Os açudes sangraram, conforme contam os registros. As chuvas começaram em 8 de março de
1964 e por 40 dias a água tomou
conta de tudo. Como em um cenário bíblico, o dilúvio chegou, mas
sem anúncio prévio. Nesse ínterim,
disseram que o céu caiu, quase que
literalmente, e no encontro com
a terra trouxe mais perdas que
bênçãos.
Aos poucos, a noção do
tempo foi sendo perdida, bem como
as plantações, as casas e os animais,
tomados pelo rio Curu, que encheu
toda a região cujo nome hoje lhe
faz referência. As gotas pesadas
pulavam na água, e mesmo que a
visão não fosse fechada pelo véu da
chuva, não seria possível dizer se
elas caíam de cima ou de baixo.
O rio nasce de uma área montanhosa, no centro-norte do Ceará,
formada pelas serras do Céu, da
Imburana e do Lucas, no município de Canindé. Em seu caminho,
banha outros seis municípios:
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Paramoti, General Sampaio, Apuiarés, Pentecoste, São Luís do Curu
e São Gonçalo do Amarante. Anos
depois de 1964, quando aconteceu
esse episódio, sua foz definiria os
limites naturais da zona leste da
cidade, separando os municípios
de Paraipaba
e Paracuru.
Creuza não estava na região
quando isso aconteceu, por isso não
tem lembrança viva, só o que lhe
contaram. Na época também sentia o frio, mais intenso até. Morava
no Paraná com a mãe, Rosalba, o
pai João (conhecido como Batista)
e a irmã Zuleide, um ano mais nova,
cercada por cafezais, plantados em
grandes linhas retas. Tinha quatro
anos de idade quando esses episódios se passaram, quase 3.500 km
ao Nordeste do país.
Seus avós viveram todo o
cenário. Quando a chuva começou,
eles não estavam em sua casa pois
tinham ido à uma casa de farinha.
Conforme a água subia encontraram abrigo na casa de um compadre
de Luíza, chamado Bitoin, em Patos
de Baixo. Seu avô costumava plantar
feijão naquela região, hoje chamada
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de Barreiras, localidade de Paraipaba. Já seus vizinhos ficaram na
casa dos Tabosa, família cujo nome
hoje integra o de outra localidade
da cidade.
Na tentativa de salvar o que
pudessem, os homens fizeram o
caminho de volta, enquanto as
mulheres permaneceram no local
onde estavam. A rota só podia ser
feita de canoa, no meio da chuva.
Chegando lá, o paiol estava cheio
de farinha. Armaram redes no alto
da casa e treparam as mercadorias
entre os caibros, próximo às telhas,
mas não conseguiram salvar os
animais.
Já as pessoas da comunidade
ao lado, hoje conhecida como Paraipaba Velha, precisaram abandonar
seus lares. Com água na altura da
cintura e estado de calamidade
pública decretado pelo então
prefeito de Paracuru, Francisco
Batista de Azevedo, a Defesa Civil
e a Prefeitura ajudaram a população a se deslocar para áreas mais
altas. Alguns encontraram abrigo
nas casas de parentes e amigos, no
vilarejo de Monte Alverne (atual
bairro de Paraipaba) e no centro de

Paracuru.
Nesse período, a população não passava de 1.200 habitantes. Quando as águas baixaram,
algumas famílias voltaram às suas
residências e passaram a viver em
condições precárias e com medo de
novas enchentes. Outras decidiram
não se arriscar.
Após o desastre, quatro
homens decidiram doar pedaços
de suas terras para as famílias atingidas. Parte da população não viu a
situação com bons olhos, pois apesar da possibilidade de uma nova
cheia, recusavam-se a abandonar
seus pedaços de chão.
O plano de construção do que
viria a ser uma nova cidade partiu
de um grupo composto pelo padre,
políticos e conselho comunitário.
O projeto contou, também, com a
ajuda do DNOCS que se encontrava
na localidade desde 1957 e auxiliou
no desmatamento e nas mudanças.
Construiu, ainda, 92 casas, dois
poços profundos e um mercado
central.
Aquelas poucas pessoas, que
integravam o grupo dos primeiros
habitantes, precederam os colonos,
responsáveis pelo rápido desenvolvimento econômico e estrutural da

região, mas isso foi mais adiante.
Até então, aquele era o povo sem
terra, que achou nas
águas correntes um lar.
Mas foram acontecimentos que por muito tempo ficaram
restritos àquele pedaço de chão.
Enquanto tudo se desenrolava, há
muitas léguas dali, Rosalba pegava
Creuza no colo, sentada em uma
terra que não lhe pertencia, sem
ideia nenhuma de tudo o que passava em sua cidade.
***
Creuza sangrou pela primeira
vez aos 14 anos de idade. Diferente
dos açudes da cidade, que encheram o lugar, a princípio aquilo mais
pareceu um tipo de perda, ou pelo
menos o início delas, marcado com
seu próprio sangue, que viria brotar todos os meses por anos a fio.
A data era 1974, exatos dez anos
depois da cheia que mudou a estrutura da região, outra acontecia, mas
sem os mesmos estragos já que, com
o deslocamento, a população não foi
atingida.
Em uma dessas manhãs em
que a água tomava o lugar da terra,
sua
mãe a levou,
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junto de Meire, uma de suas irmãs
mais novas, até a antiga vacaria,
para olhar a faixa esverdeada que se
estendia até onde a vista alcançava.
“Essa enchente foi tão grande,
tão grande que a gente só via uma
carnaúba ou outra, as mais altas.
Tudo submerso. Era só mesmo olhinho que a gente via, encheu tudo.
Ali, você olhava do alto, que hoje tá
uma baixa, mas era um alto muito
grande. É que foi aterrando. Mas
ali, do Zé do Joaquim, quando você
desce pro Poço Doce, era muito
grande. Aí a água encostou no barranco, na parte da fazendinha, perto
do clube. A água foi até o alto”, contou Meire, que na época tinha seis
anos de idade. “Se repetiu em 2000
e pouco, mas foi coisa pouca, não
foi como essa. Era uma extensão
tão grande de água, que você só via
aquele mar. Porque você sabe que
quando criança vê uma coisa, ela
não esquece. Então foi uma coisa
que eu nunca esqueci” (Meire)
Mesmo nessa idade, Creuza já
era tida como uma das jovens mais
belas da cidade. Tinha cabelos curtos e escuros e um gênio forte, que
viria a manter por toda a vida. “Eu

acho que a pessoa deve mostrar o
que é. Eu vou mostrar o que eu não
sou? Não. Eu sou assim, e me aceita
se quiser assim, assim que eu sou”.
Dois anos depois, conheceu sua
primeira paixão, traduzida em um
rosto jovem e estrangeiro.
Em meados de 1976, uma
firma que participou do desenvolvimento do atual Projeto Irrigado
chegou à cidade trazendo um grupo
de jovens rapazes. As moças da
cidade logo se atraíram pelos rostos e trejeitos diferentes, Creuza
foi uma delas. Perdeu a virgindade
naquele ano e, com ela, o respeito
perante a sociedade da época. A
verdade é que, a priori, não sentia
que o nome dado ao fato fazia jus
a ele, pois não parecia ter perdido
coisa alguma, apenas vivido mais
uma experiência. As pessoas, contudo, não pensaram igual. Quando
o fato tornou-se público, palavras
ofensivas e cochichos tornaram-se
frequentes ao seu redor.
A perda do pai veio nesse
mesmo período. Antes disso ela
já trabalhava para ajudar a criar
os irmãos enquanto o pai estava
doente, mas com sua morte o trabalho aumentou. Uma mulher que
morava em Fortaleza e conhecia a

situação da família lhe ofereceu um
emprego em sua casa.
A experiência durou pouco,
mas a marcou por toda a vida. É
bem verdade que a intensidade e
não a duração define o que fica ou
não na memória. Poucos dias após
chegar na casa, uma vizinha a chamou ao canto e falou com seriedade
para que tomasse cuidado. “Qualquer coisa você me chame, que eu
lhe ajudo”. Foi tudo muito rápido e
sem aviso. “Na certa já tinha acontecido alguma coisa lá”, Creuza
disse anos depois, mas a vizinha
não entrou em detalhes sobre o
ocorrido.
Os dias seguiram sem grandes mudanças, mas foi a noite,
uma específica, que trouxe não só
a escuridão para o lado de fora,
mas um homem para dentro do seu
quarto. Um toque desconhecido e
imprevisto.
A conversa se deu aos sussurros, que em meio ao silêncio
misturaram-se com medo. Creuza
o conhecia de sua cidade, era irmão
de sua patroa e a justificativa que
ele deu para tudo foi o que mais a
revoltou: não era segredo para ninguém o seu passado. “Aconteceu
isso comigo,
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mas ali parou”, ela refutou em dado
momento. “Se você me agarrar à
força eu grito pela vizinha, porque
a vizinha me disse que qualquer
coisa eu podia gritar por ela. E se
você não sair daqui agora...”, ela não
terminou a frase.
Estima-se que o número de
estupros contra mulheres no Brasil chegou a 53.726 em 2018, 3.128
casos a mais que no ano anterior,
segundo o 13º Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, divulgado em
setembro de 2019. Este foi o maior
índice desde que o estudo começou
a ser feito em 2007. No Ceará, foram
1.525 casos notificados e 253 tentativas apenas em 2018, ao menos os
que não foram silenciados.
Ao final, ele desistiu, mas
a moça não dormiu mais. Ficou
sentada no canto de uma parede
esperando as horas passarem e
sem saber ao certo o que faria no
dia seguinte. Não conhecia a cidade,
não sabia para onde ir ou como voltar para sua casa, além do que, tinha
medo que ele voltasse. Foi uma irmã
de sua patroa quem a ajudou a sair
de lá. Parecia uma boa mulher e, na
manhã seguinte, Creuza contou o

que tinha acontecido.

Zuleide perguntou se podia
acompanhar a irmã até lá. “Vai
— Você tem algum parente pedir a mãe”, ela disse. Rosalba
em Fortaleza? — ela perguntou.
não deixou. Não porque houvesse
— Eu tenho uma tia que mora alguma justificativa concreta. “Não,
no Jardim Iracema, mas não sei vai não”, ela repetiu.
onde é — ela respondeu.
— Pois nós vamos procurar.
“Ela não explicou porque que
ela não ia, mas eu sabia, porque eu
A partir dali Creuza morou via as pessoas com preconceito
com uma das irmãs de seu pai, cha- comigo. Eu via as pessoas olharem
mada Zuíla. “Nessa época que eu fui estranho pra mim. As mulheres,
conhecer a Fortaleza, porque a tia quando o marido de uma mulher
me levava pros canto, me mostrava passava perto de mim, elas tratavam
as coisas. Foi quando eu arrumei de tomar a frente como se eu fosse
meu primeiro emprego”.
pegar o marido alheio. Era muito
Recapitulando tudo o que se triste naquela época” (Creuza)
passou, não poderia imaginar que
uma paixão passageira acarretaria
“Não seria um bom exemem tantas perdas. A virgindade, a plo”, Rosalba pensou. Zuleide era
própria imagem, mas nada disso uma moça e Creuza representava o
a tinha marcado com tanta força contrário disso. “A mãe reagiu com
como a perda da aprovação de sua preconceito, como todo mundo na
mãe.
cidade. Coitadinha, depois que ela
Costumava voltar para a casa tomou tom de si, aí acabou com o
dela aos finais de semana. Nessas preconceito”.
noites revia as amigas e passeava
pela praça da matriz, que ficava há
“É difícil na época dela, ela ter
um quarteirão de lá. Era a época da uma filha ‘puta’ dentro de casa, sem
discoteca, as roupas e as músicas um marido. Porque nessa época
dos filmes dos anos 70 e 80 mistura- meu pai morreu. Aí ela já tinha eu,
vam-se ao clima e às características a Zuleide, a Zulene, que a Zulene
do interior do Nordeste.
nessa
época já tava
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se chegando pra casa, a Princesa...
aí era muito difícil pra ela, porque
o exemplo que ela tinha na casa,
como filha mais velha, era eu [...]
Perante a sociedade Paraipabense,
como eu não era virgem, eu era
puta, só que eu nunca fui puta na
minha vida não”
Nessa noite, Creuza chorou
escondida de sua mãe. Entre lágrimas, jurou que se uma dia casasse
e tivesse filha mulher, ela não passaria por isso. Virgem ou não, isso
não faria a mínima diferença na
forma como a trataria. Depois de
um tempo as coisas foram voltando
ao seu lugar, não como antes, claro.
A experiência trouxe para sua mãe
certos aprendizados, e querendo ou
não, para ela também. Não era sobre
o que os outros diziam, mas sobre
quem elas eram. Nada mais.
Conheceu o marido em Fortaleza, a paixão que duraria a vida
toda. Quando ele lhe propôs casamento na capital, ela refutou sem
pestanejar. “Pra quê?”. Queria casar
em sua cidade, na frente de todos
os que disseram que ela não seria
‘digna’ de um marido e que ele,
mesmo sabendo de sua história,

continuava a amá-la. “Como ele
queria casar, ele tinha que casar aqui
comigo”. Fez questão de que alguns
dos primeiros a serem convidados
para testemunhar a solenidade fossem justamente os que mais contaram coisas ruins a seu respeito.
O casamento aconteceu em
uma cerimônia tradicional. Vestido
branco, marcha nupcial, o padre e
a benção de Deus. A mãe estava lá,
sentada na primeira fileira. Era sua
primeira filha a casar, a primeira a
deixar sua casa para ter uma própria. Um tipo de perda, de fato. A
prova que perder nem sempre é
uma coisa ruim. Às vezes vem agregada de ganho, seja do cunhado,
dos netos que viriam dessa união,
de novas possibilidades para sua
história.
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UMAS PALAVRAS
ANA MIRANDA

C

omo algumas
pessoas admiráveis, Rafaela
Leite foi em
busca de suas
origens. É um caminho emocionante, sofrido, o dessas criaturas
curiosas que viajam ao passado, às
cidades onde nasceram, reviram
baús, cartórios, arquivos de igrejas,
desenlaçam maços de cartas amareladas em busca de lembranças
dos seus antepassados. Mas o que
Rafaela Leite realizou transcende
um relato de memórias familiares.
Este lindíssimo livro, O leito das
águas, narrado com poesia e precisão, conta também o nascimento
de uma cidade, Paraipaba, costumes
e tradições de seus habitantes, e a
história de um tempo e de um país
em transformação. Ao relatar a vida
da avó Rosalba e suas nove filhas –
Zuleide, Creuza, Cleide, Ana, Keila,
Kelly, Gleiciane, Zulene e Meire –
Rafaela nos encanta, fascina, com
trajetos ora felizes, amorosos, outras
vezes repletos de incompreensão e
sofrimento.
Vemos a vida correr nas
casas e ruas de Paraipaba, onde
nasceu e cresceu Rafaela Leite,
no maravilhoso litoral do Ceará,

região metropolitana de Fortaleza.
Pela proximidade, a aldeia incipiente recebe influências da capital
do estado e compartilha mazelas
de uma metrópole. A pequenina
Paraipaba é ainda marcada por uma
tragédia recorrente: o alagamento
pelas águas do rio Curu que desce
as serras do Céu, corta o semiárido
e encontra o mar na divisa de Paracuru e Paraipaba, em um belo estuário. Assim como essas águas dão
vida e irrigam plantios, também
causam mortes e destruição.
O livro se passa quase como
num romance. As personagens,
“princesas descuidadas”, ferem as
mãos nas agulhas em um conto de
fadas realista, ao executarem o ofício de costureira, que passa de mãe
para filha. Vidas femininas giram no
abismo das xícaras, e se constroem
em culturas que definham, se escondem em quartos sem janelas, vidas
lavradas como se ara a terra e se
semeia o grão. Ciclo da vida: a mãe,
a filha, a mãe, a filha... Mulheres ora
vestidas como noivas, ora encobertas pelo preto do luto, mulheres que
têm receio do fim do mundo e das
águas que tudo arrastam, mesmo
no sentido simbólico. Mulheres
como tantas
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em nosso Ceará, com a beleza
marcada por adversidades e sofrimentos, mas também pelo sorriso.
No corpo, a caligrafia do trabalho:
costas recurvadas, mãos calejadas,
rugas de expressão, manchas de sol.
Mulheres que são pilares, e outras,
águas correntes.
Em um mundo de valores
morais arraigados, elas sofrem a violência doméstica guardada por um
manto de silêncio, o abuso sexual,
o amor e a paixão que devastam, a
gravidez e o parto em casa, abortos
feitos com chás de aroeira ou raízes amargas de flores, o abandono
pelo companheiro e a elas restam
os filhos para criar. Mulheres que
perdem a virgindade e o respeito
da vizinhança. Mesmo com tantas
tribulações, são felizes em seu cotidiano singelo, num mundo feito
de ar puro e de proximidade com
a natureza. Aqui lemos histórias de
pequenas grandes vidas que iluminam o passado da mulher cearense,
nordestina, e no fundamental, de
todas as mulheres.
Ao realizar um excelente trabalho de pesquisa, Rafaela Leite
enriqueceu o livro com fotografias
que retratam a austera arquitetura
interiorana, as enchentes, festas, a

sublimidade feminina das personagens com seus vestidos de algodão,
cabelos penteados... fotos quase
sem foco, recamadas pela neblina
do tempo, pela rudeza dos processos de revelação e guarda. E temos

o prazer de olhar as bonitas ilustra- escritas memórias do Ceará.
ções de Lucas Casemiro, tão sugesUmas palavras
tivas em seus comentários. DeveAna Miranda
mos agradecer a Rafaela Leite este
Picos, 19 de outubro de 2021
livro, O leito das águas, que ficará
no acervo das mais sensíveis e bem
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MEU DEUS, A MULHER MARAVILHA É BISSEXUAL E VIVIA
NUM TRISAL!
A comédia de erros iniciou-se aqui: Jonathan Kent
tasca um beijo sexualmente ardente em Nakamura…

MARTINHO CAMARGO MILANI

P

erceberam o primeiro equívoco?
A identidade
secreta do Superómi é Clark Kent,
não Jonathan. A indignação seletiva
e homofóbica do jogador de volêi
Mauricio Sousa e outros tantos
milhões de brasileiros preconceituosos é, antes de tudo, desconectada
da realidade das HQs. Clark Kent
continua sendo um dos mais chatos
super-herois das HQs. Bom moço,
bom marido, um cidadão americano naturalizado exemplar. Lois
Lane, a jornalista, ainda é a esposa
do mocinho de Krypton. O quase
nonagenário Superómi não beijou
nenhum outro homem, quem o fez
foi seu filho Jonathan. Sim, o beijo
gay ou bissexual foi do filho do
Superómi.
A Mulher Maravilha é o
segundo grande equívoco. Caso
fosse uma descendente das Amazonas, devemos lembrar que elas
aparecem em vários textos mitológicos, desde Hesiodo até Homero.
Ao mesmo tempo temos relatos
históricos de sua existência real. A
etimologia da palavra é duvidosa.
Alguns dizem que veio de línguas
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mesopotâmicas, significando “lutar
ao lado”. Outra famosa diz que
a palavra tem o sentido de ” sem
seios”, por conta de uma tradição em mutilar o seio direito das
meninas. O motivo era a Guerra.
As mulheres do Ponto ( hoje Turquia), próximas ao mar Euxino (
mar Negro) eram as mais hábeis
cavaleiras do mundo antigo ( não
é a toa que Amazonas é o substantivo contemporâneo de mulheres
que competem no hipismo). Além
disso, elas eram temidas da Europa
ao Oriente, por conta de sua habilidade com o arco e a flecha ( apoiados no seio mutilado, quando em
ação). Viviam entre mulheres, odiavam homens. Uma vez por ano buscavam sexo com os homens, com a
única intenção de reproduzir. Amor,
prazer e delícias só ocorriam entre
as mulheres. Os meninos nascidos
ou eram mortos ou escravizados (
depois de devidamente mutilados).
Mas a história da heroína
Wonder Woman vai além. Alcança
William Moulton, Elizabeth
Halloway e Olive Byrne. Moulton
era um psicólogo renomado nas
universidades norte-americanas (
inventou o detector de mentiras).
Ele defendia que as histórias em

Os devaneios lésbicos de Diana em 1941
quadrinhos possuíam também um
caráter pedagógico e educacional.
Halloway, também renomada psicóloga e sua esposa, consegue uma
entrevista para levar as ideias do
marido às editoras National Periodicals e a All-American Publications
( as duas se fundem anos depois e
formam a DC Comics). Usando o
outro sobrenome, para proteger a
carreira acadêmica, William é agora
o autor de HQs “Marston”. Cria
uma heroína denominada de Diana
Prince. Aficcionado pelo feminismo, Marston faz dela a primeira
guerreira mulher dos quadrinhos.
Diana, em verdade, é Olive Byrne, a
jovem e belíssima estudante de psicologia, aluna de Moulton/ Marston. Os três formavam um trisal
secreto. William casou com Elizabeth que se apaixonou por Olive a
qual era amante de William. Viveram juntos por décadas. Tiveram
filhos em conjunto. Para o mundo
exterior, Olive era uma babá e
governanta dos filhos do casal de
cientistas. Dentro da privacidade do
lar, o casal adorava praticar o bondage, prática levemente sadomasoquista de se amarrar o parceiro (a)
sexual. Os dois adoravam vesti-la
com cintos apertados, cintas-liga,
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corselhetes e braceletes. Todos estes
elementos eram comuns nas HQs
da Mulher Maravilha no início. Em
muitas histórias, Diana é amarrada
e amordaçada. Quanta bondage…
Com Marston e logo depois
com a DC Comics, as HQs entram
em sua segunda fase. As histórias
são voltadas para o público adolescente. Na fase inicial, que teve o
auge nos anos 30, as histórias em
quadrinhos eram feitas exclusivamente para crianças. Os super-herois começaram a ressaltar o
” espírito da época “. Anos 30 é o
pós-Crack da bolsa de Nova York
( 1929). Era de recessão brutal no
mundo, desemprego, violência nas
ruas e desesperança. O capitalismo
estava em ruínas, atravessava sua
maior crise sem fim. Como Marston defendia, as HQs tiveram um
papel pedagógico. Superómi, Batman, Capitão América ( e mais
tarde, Homem de Ferro e Homem
Aranha) tiveram seu mundo destruído. Krypton explodiu matando
todos os habitantes do planeta do
Superómi. Bruce Wayne viu os pais
serem assassinados. O Homem
de Ferro perdeu seu centro vital.
Todos eles guardam um segredo. E
a maioria usa as cores da bandeira

norte-americana. Nada mal para
uma boa ideologia. Com seu
esforço, com a ciência, com a dedicação e bons princípios, o homem
comum pode se tornar um heroi.
Lembremos que o disfarce humano
do Superómi é Clark Kent, um
homem atrapalhado, meio cego e
um jornalista medíocre. Não era
exatamente isso que um jovem
americano precisava acreditar?
E uma jovem também poderia se
identificar com Diana.
Mas e os jovens diferentes, os
esquisitos, os gays, as lésbicas, os
bissexuais, os trans, com quem se
identificariam? Se a arte é um olhar
por dentro do espelho, uma viagem ao reflexo
das
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nossas fantasias e inconsciente,
onde estarão os herois símbolos da
diversidade? Na década de 60, Stan
Lee começava a criar seu universo
dentro da Marvel. Spiderman vem
daí. Um jovem franzino, nerd, um
excluído. O frágil adolescente ganha
super-poderes, corpo propositalmente torneado ( não bombado
como o Hulk). Suas acrobacias são
de um bailarino. Peter Parker mimetiza muito mais Nijinski do que uma
aranha. O collant justíssimo sexualiza ainda mais o personagem.
Outra inovação: Homem Aranha é o primeiro heroi dos quadrinhos a não usar cueca por fora da
roupa. Parece um detalhe bobo,
mas não é. Nós anos 30, quando

Com cueca e sem cueca. Torneado versus bombado. Bailarino
contra imponente. Página da HQ ” mansão Wayne”

Uma das Mutantes mais instigantes dessa fase é Mhystica. Capaz
de se transformar em qualquer pessoa ou coisa, nunca deixando de lado
sua sensualidade. A camaleónica Mhystica

os super-herois nasceram, muitos foram inspirados na luta-livre.
Como os lutadores costumavam
usar collants justos, era necessário
esconder os órgãos genitais, por
isso aa grossas cueconas de Batman,
Superómi e Flash Gordon. A partir
dos anos 60 as formas e volumes
se destacaram nos uniformes dos
herois ( aliás, uniforme sempre foi
um dos maiores fetiches sexuais).
Um macho alfa admirando os volumes do Homem Aranha…
Mas foi somente com o X
Men da Marvel que a diversidade
virou regra. Criada em 1963, foi
só no final dos anos 70 que a HQ
“Uncanny X Men”, conhecida como
terceira geração, alcança o sucesso.
A febre cinematográfica se inicia em
2002. Basicamente é a história de
jovens na puberdade que possuem
super-poderes pois são mutantes. O
professor Xavier ( um cadeirante)
recruta esses jovens para treiná-los
a administrar seus poderes e passarem a ser aceitos pelos humanos.
Com o tempo alguns adultos também se juntam ao lado do “bem”.
Magneto lidera os Mutantes do
“mal”. Em verdade, Magneto é um
niilista nietszscheano. Os humanos
nunca aceitarão os Mutantes e como
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super-homens que são, caberiam a
eles destruir o mundo dos homens
frágeis e escravos e construir a
nova ordem mutante. E quem são
os jovens? Todo tipo de adolescente rebelde, esquisito, excluído,
humilhado do mundo. São jovens
solitários, muito deles depressivos
ou que carregam na alma a dor do
menosprezo e da violência psicológica sofrida. Os poderes são uma
resposta oferecida contra a opressão. Seus poderes são variados, seus
uniformes abusam da sexualidade,
existem muitos símbolos fálicos,
como os dedos sobressalentes de
Wolverine.
Foi exatamente nesse universo dos X Men que em 2011 um
dos mutantes começou a namorar
outro homem e teria chocado profundamente nossos conservadores
se estes lessem a história do casamento do Estrela Polar. Pela capa
da revista vemos que todos foram
convidados pata a celebração, os
mutantes do “bem” e os do “mal”.
Até meu heroi preferido, o Surfista
Prateado abençoa a união.
Chegamos ao terceiro grande
equívoco: os herois, vilões, super-herois, mutantes e outros das HQs
tem todas as identidades possíveis,

são machistas, homofóbicos, pais
de família, esposas bondosas,
jovens desorientados, psicopatas, sociopatas, homens e mulheres éticos, bons filhos, feministas,
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antirracistas, pérfidos, cruéis, são
tomados de empatia. Alguns são
solteiros, outros casados, uns tem
filhos, outros fazem sexo adoidado,
homens e mulheres se amam. Por

A camaleónica Mhystica
que cargas d’água, esses personagens que são arquétipos humanos
não poderiam ter relações bissexuais, homossexuais. Por que não
existiria uma heroína trans ou um
super-heroi travesti. O universo dos
Vingadores que o diga. Thor é o protótipo do macho alfa: lindo, forte,
musculoso, cabelos longos e soltos,
barba mal feita, um ogro ao falar e
agir. Seu irmão Loki parece saído de
um desfile de modas. Roupas coloridas e longas, cabelos longos e lisos
tratados a mil escovas, voz suave e
pausada, cílios e sobrancelhas claramente pintados e delineados. Loki
parece com o cantor pop dos anos
80 Boy George. Homem? Mulher?
Travesti? Trans. Nunca saberemos.
Boy8 George? Loki?
Antes mesmo do Estrela Polar
e Loki, já existia a Batgirl na DC
Comics, assumidamente lésbica
desde 2011. Inclusive em 2013 a
personagem Batgirl se abre para a
colega de quarto Alissa Yeoh, uma
cingapuriana. Yeoh acaba revelando
também seu segredo: ela é transgênero. Veja o diálogo abaixo:
Dois anos antes ( 2009),
outro heroi dos quadrinhos, pouco
conhecido dos brasileiros, assume

148

O casamento do estrela Polar. 2011. XMen ( Marvel
seu homossexualismo:
é o Lanterna Verde.
Curiosamente, no
terrível
filme de
2011, o Lanterna Verde
é um típico
macho-alfa.
Lanterna Verde
em 2009
Dois
super-herois
que foram
inicialmente
criados para
homenagear
Batman e Superómi, porém reimaginados como homossexuais.
Mas a evolução de Meia-Noite e
Apolo levou os personagens muito
além do seu propósito inicial e
hoje eles são uma dupla poderosa
dos quadrinhos. Embora a sua
homossexualidade seja um traço
importante de quem eles são, suas
histórias fazem questão de mostrar
que eles são muito mais que isso.
Um casal temido por qualquer um,

Meia-Noite é dos vigilantes mais
brutais e sanguinários das HQs e
Apolo tem poderes muito semelhantes aos de Superómi, incluindo
a necessidade de energia solar. Eles
são como a luz e a sombra, numa
simbiose perfeita. Quebram também com o quarto equívoco: o de
que homossexuais são frágeis, efeminados ou masculinizados demais,
problemáticos, impossíveis de
serem caracterizados como super,
muito menos
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como herois. É o
atroz preconceito
que infantiliza
e transforma os
LGBTQIA+ em
seres desequilibrados, portanto
incapazes de ter
valores dignos,
éticos e forças
s obrenaturais.
Da mesma forma
como a sociedade
ultra-conservadora só acredita
que homossexuais podem ser
cabeleireiros,
arquitetos, bailarinos, enfermeiras. Tem voz afetada quando gays, andam de ternos
e voz grave se lésbicas.
Apolo e Meia Noite, a dupla
homossexual, hoje com revista
própria
Outro erro comum é infantilizar os gays e lésbicas. Além disso,
existe a caricaturização dos personagens e empobrecimento dos mesmos, numa tentativa de disfarçar o
preconceito pelo humor. Em 1981,
Jô Soares criou o Capitão Gay e seu

Lanterna Verde em 2009
Boy8 George?

escudeiro Carlos Sueli. Os estereótipos machistas e homofóbicos são
evidentes. Gay é apenas um homem
que queria ser mulher. Nada da
identidade própria.
Sueli e Capitão Gay
Batgirl numa das histórias em
2012 é expulsa do exército norte-americano. O motivo? Havia assumido sua homossexualidade. No
ano seguinte ela entra pra história
ao fazer o primeiro pedido de casamento lésbico das HQs.
Pfeiffer no papel, ela distribue lamEm 2017 nascia a heroína
Batgirl e o casamento gay
Outra característica que os bidas libidinosas em vários perso- que hoje é considerada a campeão
machões nunca reclamaram é sobre nagens, até num assustado Batman. da diversidade: América Chavez. A
jovem é latino-americana, negra,
o sexismo muito forte nas HQs.
Mulheres são seres super sexualizadas, submissas, o corpo feminino é
o fetichista maior. Talvez o maior
símbolo disso seja as extintas HQs
Heavy Metal.
A Mulher Gato ( Cat Woman)
segue o mesmo modelo gráfico,
mas tem uma conotação bem distinta.Ela é uma heroína que luta,
arrebenta adversários, mas usa a
sedução sexual para derrotar os
inimigos. E na linguagem popular,
Catwoman come todas e todos. É
uma voraz bissexual. Mesmo no
filme dos anos 80, com Michelle
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Loki?

periférica, assumidamente lésbica
e arrebenta todo mundo.
América Chavez
O número 1 da revista da
Marvel. O sucesso de América Chavez é tão grande que a Disney pretende comprar os direitos de imagem para o cinema da latina sexy.
Quinto equívoco: a liberdade de expressão não está dissociada da liberdade sexual. O
caso do jogador de vôlei do Minas
Tênis revela esse erro. A liberdade
de expressão estaria limitada pela
não liberdade sexual. A defesa da
” tradicional família brasileira ” ,
além de hipócrita é irreal. Mais da
metade dos lares brasileiros são de
famílias monoparentais. Na prática,
a grande maioria das crianças são
criadas pelas mães solitariamente.
Avós respondem por mais 8% dos
lares com menores. Muitos homens
somem de casa, abandonam filhos,
se recusam a pagar pensão ( aliás,
vira e mexe vemos atletas e ex-atletas nesse ridículo e criminoso papel
de se recusar a alimentar o próprio
filho).
Ano que vem está previsto
pela DC o beijo gay de Robin
Mas nem todo homem é
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igual. Batman adotou e
criou com carinho e amor o
jovem Robin. Foi o preconceito em não aceitar uma
amizade entre homens
de idade distinta que
sempre supôs um homossexualismo latente entre
os dois heróis de capa.
Os fãs sabem também
que Robin já morreu e
um dos novos Menino
Prodígio, é uma menina.
A diversidade presente.
Sabemos hoje que o
novo Capitão América
é afrodescendente. E
que o sucesso da nova
Mulher Maravilha levou
a Marvel a tirar do baú a
Capitã Marvel. A mesma
diversidade que obrigou
o cinema a produzir o excelente
Pantera Negra.
Marvel e DC ( e a Disney
com seu novo filme de super herois
Eterno) sabem que no capitalismo
global e de alta tecnologia você
não vende mais o ” produto X da
marca Y”. Vendem-se e compram-se ideias e conceitos. A Natura é
verde. A Magazine Luiza só contrata funcionários negros em sua

última seleção. Vivemos no mundo
da diversidade sexual, da liberdade
sexual, do combate a todas as formas de preconceito existentes. A
Fiat sabe que patrocinar um jogador
homofóbico causa danos irreparáveis a marca, mais do que um freio
mal ajustado.
Esse é o mundo que todos
nós, democratas, humanistas e pessoas de caráter e princípios, queremos. Um mundo de liberdade e de
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amores livres em todos os
lugares.
Deixo por último, o
casal mais charmoso das
HQs: Arlequina e Hera
Venenosa. Aliás, o nome
Arlequina é um achado
brasileiro. O original
é Harley Quinn. Nós
buscamos uma palavra
homófona, Arlequina,
a qual coincidentemente tem um
sentido ( o feminino de Arlequim)
que lembra e muito as peripécias da
heroína. Arleqyina, por sinal, teve a
pachorra de largar nada mais nada
menos do que o maior dos psicopatas para ficar com outra mulher. Tsk
tsk, o Coringa se vingará ficando
com a Queen / Rainha. Drag Queen.
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OS COMPONENTES DA
NARRATIVA
FERNANDA MARQUES GRANATO
Doutora em Literatura e Crítica Literária

A
Narrador

figura do narrador, segundo
Benjamin
(1992), pode
ser definida
pela interpretação do ocorrido a
partir de um ponto de vista que
remeta às experiências vividas pelo
narrador. O narrador possui a habilidade de compartilhar as vivências
próprias ou a ele apresentadas, além
de compor um universo criado pela
rede de narrativas interconectadas
que carregam a herança histórica
local e os aprendizados obtidos por
meio de viagens e contatos com
outros povos e suas respectivas culturas. Exemplifica Benjamin:
A experiência que
anda de boca em boca é a
fonte onde todos os narradores vão beber. E de entre
as experiências que foram
registadas como histórias,
distinguem-se aquelas cujo
registo menos se afasta da
fala dos inúmeros narradores anônimos. Aliás, entre
esses últimos, existem dois
grupos que, sem dúvida, se

interpenetram de múltiplas
maneiras. A figura do narrador só se realiza plenamente
em quem tiver presente
ambos os grupos. “Quem
faz uma viagem traz sempre
alguma coisa para contar”,
diz a voz do povo a pensar
no narrador como alguém
que vem de longe. Mas não
se ouve com menor agrado
quem ficou a trabalhar no
seu país, e que conhece as
suas histórias e tradições.
Se quisermos ter presentes ambos os grupos nos
seus arquétipos, temos um
personificado no agricultor sedentário e o outro no
mercador dos mares. (1992,
p. 28-29)
Ainda segundo Benjamin, o
procedimento do narrar era puramente sintetizado nas oficinas fortemente presentes no período histórico da Idade Média, nas quais
se evidenciava a conduta narrativa
espaço-temporal. Indivíduos que
possuem a habilidade de narrar inerente revisitam constantemente os
temas de utilidade prática, os quais
estabelecem uma
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ligação com a finalidade da narrativa, que pode dizer respeito à moral
e às instruções do bem-viver.
Conforme Benjamin, nos
grupos sociais, as vivências tem o
seu compartilhamento diminuído
substancialmente, o que desencadeia a queda da quantidade de
sequências narrativas, sejam essas
pareceres, ofertas ou conhecimento
obtido por meio da experiência
transmitida. Elucida Benjamin:
Tudo isto tem a ver
com a verdadeira essência da
narrativa. Ela contém em si,
oculta ou abertamente, uma
dimensão utilitária. Esta
utilidade pode, por vezes,
consistir num ensinamento
moral, outras vezes numa
instrução prática, e ainda
nalguns casos num ditado
ou norma de vida – mas o
narrador é sempre alguém
que sabe dar conselhos ao
ouvinte. Se, no entanto, “dar
conselhos” começa hoje a
soar-nos como coisa antiquada, isso deve-se ao facto
de a comunicação da experiência ser cada vez menor.
(1992, p. 31)

De acordo com Benjamin
(1992), a mudança do modo de
produção industrial teve como consequência o afastamento das narrativas do falar acerca do viver. O
romance nada tem de semelhante se
comparado à narrativa por não ser
originário da oralidade. Esse tipo
de composição poética acompanha
o desenvolvimento da burguesia
e as modificações da sociedade.
Conforme o capitalismo se estabeleceu como sistema econômico
vigente e a partir do momento em
que a prensa é inventada, um novo
modo de transmissão dos dados da
realidade é criado: o da informação.
Nessa forma de se posicionar
diante do mundo e de hierarquizar
os acontecimentos que se dão no
seu entorno, concorde Benjamin, as
ocorrências relevantes são as próximas do ouvinte e necessitam de
demonstração simultânea, aspecto
que impede o estabelecimento da
condição de credibilidade anteriormente vista na tradição. Os eventos transmitidos devem ser críveis
e seguidos de explanação, sendo
sempre mediados.
Na criação narrativa, segundo

Benjamin, é ausente a lógica causal
referência sobre algo que
no desenrolar dos eventos ali descriestá próximo, ao relato que
tos e a livre interpretação por parte
vem de longe. O relato vindo
do leitor é de inexorável importânde longe – quer de paragens
cia. No narrar, é presente a lógica
estranhas, quer de outros
analógica do non sense. A narrativa
tempos através da tradição –
é perpétua pelo simples fato de semdispunha de uma autoridade
pre poder ser reconstruída a cada
que lhe dava credibilidade,
novo olhar direcionado a suas págimesmo quando não era verinas eternamente circulantes no imaficado. A informação, conginário coletivo do pensar, do saber
tudo, tem que ser comproe do fazer. Por sua vez, a informação
vada de imediato. Antes de
é valorizada apenas enquanto atumais, tem que surgir como
alidade. A narrativa mantém a sua
algo “compreensível por si
capacidade de crescimento apesar
próprio”. (1992, p. 34)
de nem sempre promover explicações. Ressalta Benjamin, citando
As narrativas transmitidas
Villemessant:
ao longo das gerações se colocam
na lembrança de todos os indivíVillemessant, o fun- duos por recusarem o psicológico
dador do “Figaro”, definiu a e se incorporarem na vivência do
essência da informação com ouvinte, assegurando sua transmisuma fórmula famosa: “Para são. Conforme Benjamin:
os meus leitores – costumava dizer – é mais imporAquilo que nos leva a
tante um incêndio numa
fixar as histórias na memómansarda do Quartier Latin
ria é, sobretudo, a sua sóbria
do que uma revolução em
concisão, que dispensa uma
Madrid”. Isto explica defianálise psicológica. E quanto
nitivamente porque é que,
mais naturalmente o naractualmente, se prefere escurador renunciar à vertente
tar a informação que fornece
psicológica, tanto mais facilp ontos
d e
mente a narrativa se gravará
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na memória do ouvinte,
tanto mais perfeitamente se
integrará na sua experiência,
e o ouvinte desejará recontá-la mais cedo ou mais tarde.
Se o sono é o ponto alto da
descontração física, o tédio
é o da psíquica. (1992, p. 36)
As narrativas construídas nas
oficinas medievais eram feitas em
conjunto com as demais atividades
que aconteciam a partir do encontro, e são consideradas atividades
manuais que trazem as marcas do
seu criador, as suas vivências e seus
modos de compreender o funcionamento do mundo.
No entanto, de acordo com
Benjamin, “[...] todos estes produtos de um esforço persistente, abnegado, estão a desaparecer, pois já lá
vai o tempo em que o tempo não
contava” (1992, p. 38). Os indivíduos tem pouco tempo para realizar
suas atividades, elemento que favorece a diminuição e consequente
ausência de atividades que exigem
obstinação. Relembra Benjamin,
acerca do ouvir:

de sonho que choca os ovos
da experiência. O simples
sussurrar da folhagem afugenta-o. Os seus ninhos – as
atividades intimamente ligadas ao tédio – já desapareceram das cidades e estão em
vias de extinção no campo.
Assim se perde o dom de
ouvir, assim desaparecem
as comunidades de ouvintes.
Narrar histórias é sempre a
arte de as voltar a contar e
essa arte perder-se-á se não
se conservarem as histórias.
Perde-se porque já ninguém
tece ou fia enquanto escuta.
(1992, p. 36)

Ainda segundo Benjamin, a
noção de morte como um evento
público e compartilhado teve seu
fim tanto na arte quanto nos locais
públicos, situação que retira a
burguesia da posição de plateia e
a coloca como personagem para
encontrar a finitude no exílio. Dessa
forma, a concepção de eternidade
se dissipa e a labutação alongada
encontra o seu fim. Àqueles que
observam o brilho sair dos olhos
do falecido é resguardado o tesO tédio é o pássaro
temunho da
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transmissão das situações vividas
e do memorável. A morte é vista
por Benjamin como o estigma da
entrada do narrador na história do
narrado. Ilustra Benjamin:
Morrer, outrora um
acontecimento público e
profundamente exemplar
na vida de um indivíduo
(pense-se nos quadros da
Idade Média, em que o leito
de morte se transformava
num trono, ao qual acorria
o povo, irrompendo através
das portas escancaradas da
casa do defunto), é, nos tempos modernos, empurrado
para cada vez mais longe
do mundo perceptível dos
vivos. Outrora não existia
uma casa, nem sequer um
quarto, no qual não tivesse
já morrido alguém (a Idade
Média sentiu mesmo, a
nível do espaço, aquele sentimento temporal expresso
na inscrição existente num
relógio de sol de Ibiza:
ultima mortis). Hoje os burgueses, habitantes áridos de
eternidade, vivem em espaços depurados da morte e

são, quando se aproximam
sentido da vida se separa da
do fim, arrumados pelos
vida em si, separando assim
herdeiros em lares ou hoso essencial do temporal;
pitais. Ora é precisamente
quase se pode dizer que toda
ao morrer que o indivíduo
a acção interna do romance
transmite, em primeira mão,
não é senão a luta contra o
não apenas os seus conhepoder do tempo(...) (1992,
cimentos mas, sobretudo,
p. 45)
a experiência da sua vida
– isto é a matéria com que
Quanto à narrativa, essa
se constroem as histórias. forma poética utiliza símbolos dos
(1992, p. 40)
quais todos podem se apoderar
para exprimir as idéias que a compõem. É importante ressaltar que a
Benjamin coloca ferrenha narrativa está sempre aberta a paroposição ao romance, ressaltando ticipação interpretativa do leitor e
que o autor do romance não relata sempre pode continuar. Essa narraa própria experiência, contudo tiva é construída a partir da vida do
deixa-se possuir pelo relatado, autor ou dos seus contemporâneos.
almejando atingir um significado O primeiro narrador reconhecido
apartado da vida. De acordo com o por Benjamin como tal é o do conto,
teórico, o romance narra uma his- pois “ o conto, que é ainda hoje o
tória acabada e apresenta o sentido primeiro conselheiro das crianças,
da existência ao personagem ape- porque foi outrora da humanidade,
nas em uma situação posterior à sua vive ainda secretamente na narramorte. Expressa Benjamin, sobre o tiva” (1992, p. 49). O conto liberta
romance, citando Lukács:
o homem do mito e possibilita uma
visão mais íntima da vivência antroO romancista apo- pológica. Enfatiza Benjamin, acerca
dera-se dessa herança mas da perenidade da narrativa:
fá-lo, quase sempre, com
uma profunda melancolia.
A informação só é
[...] Só no romance (...) o
válida
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enquanto actualidade. Só
vive nesse momento, entregando-se-lhe completamente, e é nesse preciso
momento que tem que
ser esclarecida. A narrativa é muito diferente; não
se gasta. Conserva toda a
sua força e pode ainda ser
explorada muito tempo
depois. [...] Podemos compará-la aos grãos de cereal
que, durante milhares de
anos, foram conservados
hermeticamente fechados
nas câmaras das pirâmides
e que mantêm, até aos dias
de hoje, a sua força germinativa. (1992, p. 35-36)
Universo ficcional
De acordo com Eco (1994),
para que o leitor seja capaz de considerar os eventos narrados na obra
de ficção é necessário que concorde
com o acordo ficcional, ou seja, que
ele suspenda a descrença para que
possa admitir os acontecimentos
que se passam na ficção como possíveis no interior daquele universo
construído, ainda que sejam inverossímeis se o mundo histórico for

considerado como ponto de referênque Chapeuzinho Vermecia. Certas ocorrências, no entanto,
lho se comporte como uma
tem semelhança com o que ocorre
menina e sua mãe como
no mundo histórico e por isso não
uma adulta preocupada e
são consideradas impossíveis. É
responsável. Por quê? Pornecessário o conhecimento do funque isso é o que acontece no
cionamento do mundo empírico
mundo de nossa experiênpor parte do leitor para que a comcia. [...] (1994, p. 83)
preensão da narrativa seja possível.
O relato do narrador, assim como
o ambiente que o circunda, podem
O mundo empírico, conforme
ser críveis, apesar da narrativa fazer Eco (1994), sempre está colocado
parte de uma realidade fantástica. como base para qualquer criação da
Relata Eco, sobre o acordo ficcional: obra de ficção, visto que o universo
ficcional necessita de fundamento
Quando entramos no principal no mundo histórico para
bosque da ficção, temos de consolidar a sua existência. Esse
assinar um acordo ficcional aspecto é necessário inclusive para
com o autor e estar dispos- que se compreenda a narrativa
tos a aceitar, por exemplo, da forma desejada pelo narrador.
que lobo fala; mas, quando Alguns elementos da obra de ficção
o lobo come Chapeuzinho não são citados, porém estão implíVermelho, pensamos que ela citos no relato pelo simples fato da
morreu (e essa convicção é história não fazer sentido sem a
vital para o extraordinário presença deles. Ressalta Eco, sobre
prazer que o leitor experi- a base proporcionada pelo mundo
menta com sua ressurrei- empírico:
ção). Imaginamos o lobo
peludo e com orelhas ponE, assim, temos de
tudas, mais ou menos como
admitir que, para nos
os lobos que encontramos
impressionar, nos perturbar,
nos bosques de verdade,
nos assustar ou nos comoe achamos muito natural
ver até com o
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mais impossível dos mundos, contamos com nosso
conhecimento do mundo
real. Em outras palavras,
precisamos adotar o mundo
real como pano de fundo.
Isso significa que os mundos ficcionais são parasitas
do mundo real. (1994, p. 89)
O universo ficcional, no qual
a obra de ficção é construída, continua existindo apesar do término
da narrativa, visto que a narrativa,
ao adicionar eventos e elementos ao
mundo empírico, engrandece-o por
ampliar as experiências possíveis e
conhecimentos obtidos acerca desse
mundo. Por outro lado, podemos
pensar no universo ficcional como
sendo um mundo finito e limitado,
que possui apenas alguns habitantes
e acontecimentos para serem analisados a fundo, se comparado ao
mundo empírico. A noção de verdade em uma narrativa é extremamente relativa e flexível, pois deriva
da lógica de funcionamento do universo fictício criado. Explicita Eco
sobre a noção de verdade:
A re s p o s t a m ai s

razoável é que as afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da estrutura
do mundo possível de determinada história. Para nós,
não é verdade que Hamlet
tenha vivido no mundo real.
Mas vamos supor que estamos avaliando o trabalho de
um estudante de literatura
inglesa e constatamos que
o infeliz estudante escreveu que no fim da tragédia
Hamlet se casa com Ofélia.
Aposto que qualquer professor razoável afirmaria
que o estudante disse uma
inverdade. Seria uma inverdade no universo de Hamlet,
assim como é uma verdade
no universo ficcional de E
o vento levou que Scarlett
O’Hara tenha se casado com
Rhett Butler. (1994, p. 94)

quanto a participação interpretativa
do leitor. Ao analisar-se a narrativa,
o lugar que o leitor ocupa tem relevada importância. Comenta Eco,
sobre o leitor:
Na verdade, o lobo
pode até nem figurar em
muitas situações, e logo
veremos que em seu lugar
poderia haver um ogro.
Mas numa história sempre
há um leitor, e esse leitor é
um ingrediente fundamental
não só do processo de contar
uma história, como também
da própria história. (1994,
p.7)

Consoante Eco (1994), o leitor deve conseguir compreender o
implícito, de forma que seja capaz
de acrescentar algo à história com
a sua capacidade imaginativa e o
seu repertório. O conhecimento
A narrativa está sujeita à anteriormente obtido pelo leitor
presença do leitor, e não pode ser o conduzirá a diferentes níveis de
construída sem considerar a sua aprofundamento e maneiras interexistência. O narrador deve sem- pretativas da história relatada. O
pre lembrar que conta a história leitor, para avançar na leitura, deve
para alguém que vai contemplá-la, fazer escolhas que determinarão
e deve projetar tanto a compreensão que caminho
163

ele irá seguir na narrativa. Alguns
escritores decidem deixar o final
em aberto, para que cada leitor
complete com a sua subjetividade.
Destaca Eco, sobre a participação
e capacidade de escolha do leitor:
Por enquanto, só
quero dizer que qualquer
narrativa de ficção é necessária e fatalmente rápida
porque, ao construir um
mundo que inclui uma multiplicidade de acontecimentos e de personagens, não
pode dizer tudo sobre esse
mundo. Alude a ele e pede
ao leitor que preencha toda
uma série de lacunas. Afinal
(como já escrevi), todo texto
é uma máquina preguiçosa
pedindo ao leitor que faça
uma parte de seu trabalho.
[...] Mesmo quando não
existem num bosque trilhas bem definidas, todos
podem traçar sua própria
trilha, decidindo ir para a
esquerda ou para a direita
de determinada árvore e, a
cada árvore que encontrar,
optando por esta ou aquela
direção. (1994, p. 9-12)

Em relação ao tipo de espectadores que o diretor tinha
em mente – ou seja, espectadores dispostos a sorrir e
a acompanhar uma história
que não os envolve pessoalmente. Esse tipo de espectador (ou de leitor, no caso de
um livro) é o que eu chamo
de leitor-modelo – uma
espécie de tipo ideal que
o texto não só prevê como
colaborador, mas ainda
procura criar. Um texto que
começa com “Era uma vez”
envia um sinal que lhe permite de imediato selecionar
seu próprio leitor-modelo,
o qual deve ser uma criança
ou pelo menos uma pessoa
disposta a aceitar algo que
extrapola o sensato e o razoável. (1994, p. 15)

Conforme Eco (1994), os
principais componentes da narrativa são o narrador, o leitor, o autor,
o tempo, o espaço, o discurso narrativo e o enredo. O leitor-modelo é
aquele que coopera com o texto com
a sua competência interpretativa,
imaginando e criando partes deixadas sem finalização na narrativa.
Esse tipo de leitor conhece a lógica
de funcionamento da narrativa,
além de saber como que o autor, o
leitor e a narrativa podem interagir
e que resultados podem ser colhidos
como produto dessa interação. Por
outro lado, o leitor empírico percebe o texto da narrativa de acordo
com o seu estado emocional, por
vezes interpretando o conteúdo de
forma errônea. O leitor de segundo
nível é um leitor que colabora com
o texto e está familiarizado com as
idas e voltas temporais (flashbacks
O autor modelo é consie flashforwards). Salienta Eco, sobre derado uma estratégia narrativa
o leitor modelo:
que dá instruções e garante que o
conteúdo do texto receba as reaEvidentemente, como ções esperadas, sejam essas físicas,
espectadores empíricos, emocionais ou imaginativas. Essa
estaríamos “lendo” o filme estratégia narrativa pode inclusive
de maneira errada. Mas ser definida como o estilo ou dis“errada” em relação a que?
c urs o, que
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nem sempre é claramente percebido. O autor modelo se mostra na
narrativa a partir da organização da
história. As escolhas de ordenação
dos eventos podem ser consideradas o discurso narrativo que orienta
o leitor.
O tempo da narrativa é dividido em tempo narrativo I, referente ao tempo no qual os fatos
relatados acontecem; nesse tempo,
tanto o narrador quanto os personagens podem mencionar eventos
que já ocorreram ou que ocorrerão. Por sua vez, o tempo T0 pode
ser o momento de início da leitura
ou mesmo o momento que o narrador se coloca pela primeira vez.
O flashback, ou seja, o retorno no
tempo, pode mascarar um esquecimento, ao passo que o flashforward,
o avanço no tempo pode representar a ansiedade narrativa. A história
que se apresenta é o conteúdo contado por uma sequência cronológica
dos acontecimentos, que é passada
pelo discurso narrativo; o enredo é a
forma pela qual a história é contada,
com as movimentações temporais
e descrições. Explica Eco, sobre o
conceito de história e enredo:
Por que essa história

não é tão boa quanto a de
Lear? Porque Lear conta
uma história, mas a história
é o conteúdo de seu relato.
Esse conteúdo tem uma
forma, uma organização,
que é a da forma simples,
e Lear não a complica com
um enredo. Ao contrário,
expressa a forma de seu conteúdo narrativo por intermédio de uma forma de expressão que consiste nos padrões
métricos e nas rimas jocosas
típicas do limerick. A história é transmitida por um
discurso narrativo. Poderíamos dizer que história e
enredo não são funções da
linguagem, mas estruturas
quase sempre passíveis de
tradução para outro sistema
semiótico. (1994, p. 41)
Narrativa fantástica
Segundo Todorov (2003), a
narrativa fantástica tem como elemento mantenedor da dualidade
que a caracteriza a ambiguidade
entre sonho e realidade. Na narrativa fantástica, o acontecimento

posto no seu início é de tal ordem
que não pode ser explicado pelas
leis que regem o mundo histórico.
Portanto, o personagem se vê diante
de duas escolhas: aceitar que o ocorrido foi real ou que esse se situa no
âmbito do imaginário e da ilusão.
A incerteza aqui esboçada fundamenta o gênero narrativo do fantástico. Diz Todorov:
Somos assim conduzidos ao âmago do fantástico.
Num mundo que é bem o
nosso, tal qual o conhecemos, sem diabos, sílfides
nem vampiros, produz-se
um acontecimento que não
pode ser explicado pelas
leis deste mundo familiar.
Aquele que vive o acontecimento deve optar por uma
das soluções possíveis: ou
se trata de uma ilusão dos
sentidos, um produto da
imaginação, e nesse caso as
leis do mundo continuam a
ser o que são. Ou então esse
acontecimento se verificou
realmente, é parte integrante
da realidade; mas nesse caso
ela é regida por leis desconhecidas
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para nós. [...] O fantástico
ocupa o tempo dessa incerteza. [...] O fantástico é a
hesitação experimentada
por um ser que não conhece
as leis naturais, diante de um
acontecimento aparentemente sobrenatural. (2003,
p. 148)
Todorov (2003) ressalta com
propriedade que o fantástico surge
da hesitação provocada no personagem, o qual não é familiarizado
com as leis do mundo natural e é
colocado diante de ocorrências
apropriadamente denominadas de
sobrenaturais. O gênero fantástico
se delineia no espaço configurado
pela hesitação, pela quase crença.
Os extremos da fé e da incredulidade nos levam, de acordo com
Todorov, a caminhos laterais e
diversos do exibido pelo fantástico.
Caso a personagem escolha o caminho que explica os eventos com a
lógica do mundo histórico, essa personagem protagoniza uma narrativa
pertencente ao gênero do estranho.
Do contrário, a escolha do caminho
que elucida os acontecimentos por
meio de novas leis naturais a levará
à porta do gênero maravilhoso.

Ressalta Todorov:
Se ele decide que as
leis da realidade permanecem intatas e permitem
explicar o fenômeno descrito, dizemos que a obra
pertence ao gênero do estranho. Se, ao contrário, ele
decide que se deve admitir
novas leis da natureza, pelas
quais o fenômeno pode
ser explicado, entramos
no gênero do maravilhoso.
(2003, p. 156)
A partir do momento em que
a personagem escolhe um dos caminhos e resolve a dicotomia real X
ilusório, ela se retira do gênero do
fantástico. Por vezes, a explicação
sobrenatural é claramente colocada como primeira opção, apesar
dessa poder ser negada pela lógica
racional.
Os elementos que compõem
o texto que pertence ao gênero do
fantástico devem ser considerados
em um sentido diferente do usual,
o que implica em uma interpretação que não se enquadre no modo
alegórico nem poético. O modo
interpretativo deve causar hesitação

diante da estranha ocorrência tanto de acontecimentos perceptíveis”,
no protagonista quanto no leitor quando o anteriormente tido como
que o acompanha. Elucida Todorov: acontecimento verdadeiro é imaginação; “erro de percepção”, quando
Para se manter, o fan- se duvida da percepção correta do
tástico implica pois não só acontecimento, e não de sua ocora existência de um aconte- rência. Diante da hesitação vivencimento estranho, que pro- ciada pelo personagem e pelo leitor
voca uma hesitação no leitor que percorre o mesmo caminho,
e no herói, mas também um diversas explicações podem aparecerto modo de ler, que se cer na tentativa de trazer a realidade
pode definir negativamente: à tona: a coincidência, o sonho, a
ele não deve ser nem poético influência das drogas, a ilusão dos
nem alegórico. [...] Enfim, sentidos e a loucura (TODOROV,
é importante que o leitor 2003).
adote uma certa atitude com
Um dos elementos frequentes
relação ao texto: ele recusará no fantástico para criar a ambiguitanto a interpretação alegó- dade é a utilização dos verbos no
rica quanto a interpretação imperfeito, assim como a modali“poética”. (2003, p. 151/152) zação com locuções que mudam a
relação estabelecida entre o enunO fantástico, enquanto pro- ciador e o enunciado. A loucura é
dução escrita, é aquele que imprime outro elemento que é trazido por
no leitor a necessidade de trazer muitos autores, igualmente gerando
realidade ao mundo represen- ambiguidade.
tado na narrativa e que, ao mesmo
Segundo Todorov (2003),
tempo, levanta a dúvida acerca da um ponto crucial do fantástico é a
lógica (natural ou sobrenatural) que sua função social. Uma vez que o
explica esse mundo ficcional.
fantástico se vale de temas para a
A dúvida que gera a hesitação, introdução de elementos sobrenaconforme explicação de Todorov turais que são considerados tabus
(2003), pode ser de dois tipos: “da pela sociedade, ou mesmo proibidos
interpretação e censurados. Exemplifica Todorov:
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Tomemos uma série
de temas que provocam frequentemente a introdução
de elementos sobrenaturais:
o incesto, o amor homossexual, o amor a vários, a
necrofilia, a sensualidade
excessiva...Temos a impressão de ler uma lista de temas
proibidos, estabelecida pela
censura: cada um desses
temas foi, de fato, frequentemente proibido, e pode ser
ainda em nossos dias. (2003,
p. 161)
Nas histórias, essas ocorrências são relegadas, às vezes, ao
diabo por serem condenadas pela
sociedade, pelo indivíduo e pelos
próprios autores. O estranho é alimentado por duas fontes: o grande
número de coincidências e a denominada pelo autor de “experiência
dos limites”, ou seja, momentos narrativos em que se veem tabus sociais
e desvios da natureza e da existência
humana. Explica Todorov, citando
Baudelaire:

impressão de estranheza
não está ligada ao fantástico mas ao que se poderia
chamar de “experiência dos
limites”, e que caracteriza
o conjunto da obra de Poe.
Baudelaire já escrevia a seu
respeito: “Nenhum homem
contou com maior magia as
exceções da vida humana e
da natureza”. Em A Queda
da Casa de Usher, é o estado
extremamente doentio do
irmão e da irmã que perturba o leitor. Em outras
partes, serão cenas de crueldade, o gozo no assassinato,
que provocam o mesmo
efeito estranho. Esse sentimento parte pois dos temas
evocados, os quais se ligam
a tabus mais ou menos antigos. (2003, p. 159)

Conforme Todorov, o sobrenatural carrega a função literária,
enfatizada quando se observa o
esquema da narrativa comum. Qualquer narrativa apresenta, de início,
uma situação estável com personagens que se situam em uma conforA outra série de ele- mação móvel “mas que conserva
mentos que provocam a entretanto intatos
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certo número de traços fundamentais” (TODOROV, 2003, p. 162). O
equilíbrio é quebrado, transformando-se em desequilíbrio no desenvolvimento e ao final sendo retomado.
Ressalta Todorov:
Temos aí um equilíbrio inicial e um equilíbrio
final perfeitamente realistas.
Os acontecimentos sobrenaturais intervêm para romper
o desequilíbrio mediano e
provocar a longa demanda
do segundo desequilíbrio.
[...] Com efeito, o que poderia melhor transtornar a
situação estável do começo,
que os esforços de todos os
participantes tendem a consolidar, senão precisamente
um acontecimento exterior,
não só à situação, mas ao
próprio mundo natural?
(2003, p. 163)
A narrativa fantástica pode
tanto se tratar de uma situação de
equilíbrio quanto de uma de desequilíbrio, podendo inclusive tratar
da transição de um estado para o
outro. Os elementos sobrenaturais, quando adicionados à trama,

modificam o equilíbrio e deixam
margem para o segundo desequilíbrio. A literatura fantástica, ao se
colocar entre o real e o irreal, questiona o conceito de real. Conclui
Todorov:
A literatura fantástica nada mais é que a má
consciência desse século
XIX positivista. Mas hoje já
não se pode acreditar numa
realidade imutável, externa,
nem numa literatura que
fosse apenas a transcrição
dessa realidade. As palavras
ganharam uma autonomia
que as coisas perderam.
(2003, p. 166)
Conto maravilhoso
Conforme Propp (2010), para
que se possa estudar a morfologia
do conto maravilhoso é necessário,
primeiramente, que se separe as
partes componentes do conto, para
que, em um segundo momento,
seja possível fazer a comparação
dos contos de acordo com as partes que os formam e dos próprios
contos entre si.

De acordo com Propp (2010),
grandezas variáveis. O que
há elementos constantes e elemenmuda são os nomes (e, com
tos variáveis presentes na organizaeles, os atributos) dos personagens; o que não muda
ção do conto. Os elementos variantes são os nomes e as características
são suas ações, ou funções.
dos personagens. Por outro lado,
Daí a conclusão de que o
os elementos que se mantém são as
conto maravilhoso atribui
chamadas pelo autor de funções dos
frequentemente ações iguais
personagens, que são os atos ou o
a personagens diferentes.
comportamento dos personagens.
Isto nos permite estudar
As funções são conferidas a difeos contos a partir das funrentes personagens, e são postas em
ções dos personagens. [...]
prática de diferentes formas, porém
Prosseguindo com essas
são constantemente repetidas nos
observações, pode-se estacontos maravilhosos e se restringem
belecer que os personagens
a trinta e uma variedades, todas
do conto maravilhoso, por
as quais oriundas de uma mesma
mais diferentes que sejam,
fonte. Além disso, as funções, via
realizam frequentemente as
de regra, seguem a mesma ordenamesmas ações. O meio em
ção. Dessa forma, Propp conclui que
si, pelo qual se realiza uma
todos os contos existentes são de
ação, pode variar: trata-se
um mesmo tipo, se considerarmos
de uma grandeza variável.
o caráter construtivo. É importante
(2010, p. 21)
ressaltar que a existência de uma
função não causa a exclusão automática de outra. Explicita Propp,
O conto maravilhoso é comsobre os componentes do conto posto por uma situação inicial que
maravilhoso:
dá vazão às trinta e uma funções
descritas pelo autor e mostra o herói
Nos casos citados pela primeira vez. De acordo com
encontramos grandezas Propp (2010), a primeira função
constantes e do conto é o distanciamento de um
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dos familiares da casa; a segunda é
o estabelecimento de uma proibição
para o protagonista, podendo essa
estar explícita ou implícita. Coloca
Propp, sobre a segunda função:

almeja arruinar o protagonista, o da narrativa. Um dos possíveis objeque pode se dar de diversas formas. tivos do questionamento é, segundo
A violação perpetrada tem relação Propp:
direta com os tipos de regras propostas. Esclarece Propp, sobre o
O interrogatório tem
antagonista:
por finalidade descobrir o
Penetra agora, no
lugar onde se encontram
conto maravilhoso, um novo
as crianças, às vezes objetos preciosos etc. O urso:
personagem, que pode ser
chamado de antagonista do
“Quem pode me dizer onde
herói (agressor). Seu papel
foram parar os filhos do
consiste em destruir a paz
rei?”. O intendente: “De onde
da família feliz, em provocar
tirais essas pedras precioalguma desgraça, em causar
sas?”. O pope na confissão:
dano, prejuízo. O inimigo do
“Como é que você conseguiu
herói pode ser tanto um drase restabelecer tão depressa?
gão como o diabo, ou bandiA princesa: “Dize-me, Ivan,
dos, a bruxa, a madrasta etc.
filho de mercador, onde está
(2010, p. 28)
tua sabedoria?”(2010, p. 29)

A proibição de sair,
às vezes, é reforçada ou
substituída pela colocação
das crianças num buraco.
Outras vezes, pelo contrário, encontramos uma forma
mais fraca de interdito, sob
a aparência de um pedido
ou de um conselho: a mãe
quer persuadir o filho a não
sair para pescar: “És ainda
pequeno” etc. O conto maravilhoso menciona, geralmente, primeiro o afastamento e depois o interdito.
Após a violação das regras
(2010, p. 27)
perpetrada pelo protagonista, o
antagonista se encontra com o
herói e deseja conseguir informaAinda de acordo com Propp ções sobre o que estiver buscando
(2010), a terceira função é a violação (quarta função). As informações
da regra anteriormente colocada, ou podem ser transmitidas diretamente
seja, o herói descumpre o que tinha pelo diálogo entre o protagonista e o
combinado. Aqui se apresenta um antagonista, pode ser retratada uma
novo personagem do conto, o anta- inversão do questionamento ou um
gonista, que se contrapõe ao herói/ terceiro personagem pode interferir
protagonista. Esse personagem nesse momento
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O antagonista, conforme
Propp, é bem sucedido em sua tentativa de obter informações sobre
o protagonista (quinta função) e
intenta iludir o herói com traços de
outro personagem (sexta função),
conhecido do protagonista, além se
de apoderar da voz de familiares do
protagonista para que consiga realizar a sua tarefa. Ilustra Propp, sobre
o disfarce do antagonista:

Antes de tudo, o antagonista ou agressor assume
feições alheias. O dragão
se transforma em cabra
de ouro, em belo jovem. A
bruxa se disfarça em “simpática velhinha”. Ela imita a
voz da mãe. O pope se cobre
com uma pele de cabra. A
ladra finge ser uma mendiga. (2010, p. 30)
O antagonista pode tentar convencer o herói por meio do
oferecimento de um objeto como
moeda de troca; pode se valer de
formas mágicas ou mesmo de ações
desonestas, conforme Propp:
O agressor age por
meio da persuasão: a bruxa
oferece um anel, a comadre
propõe um banho de vapor,
a bruxa propõe tirarem
a roupa, banharem-se na
represa. O agressor atua utilizando diretamente meios
mágicos. A madrasta dá a
seu enteado bolinhos envenenados. Ela espeta em sua
roupa uma agulha enfeitiçada. Ele atua por outros

meios de fraude e de coação.
(2010, p. 30)

criada propositadamente
pelo inimigo. [...] O afastamento, a infração ao interdito, a informação, o êxito
do embuste preparam essa
função, tornam-na possível
ou simplesmente a facilitam.
Por isso, as sete primeiras
funções podem ser consideradas como parte preparatória do conto maravilhoso,
enquanto o nó da intriga
está ligado ao dano. (2010,
p. 31)

Nesse momento da narrativa que se apresenta no conto maravilhoso, segundo Propp, o herói se
deixa levar pela ilusão que o antagonista criou para ele e, dessa forma,
favorece o antagonista (sétima função), por ser convencido a aceitar
as proposições do agressor. O herói
não resiste fisicamente, entregando-se ao sono ou se cortando. Essas
sete funções anteriormente mencionadas são consideradas por
Propp como “a parte preparatória
Conforme o supracitado,
do conto”. Elucida Propp, sobre a a sétima função cria as condições
parte preparatória do conto:
necessárias para que a situação que
será apresentada na oitava função
A proposta enganosa e aconteça de fato, além de conferir
a aceitação correspondente velocidade à narrativa. A oitava
tomam uma forma particu- função é caracterizada por Propp
lar no pacto ardiloso (“dá- (2010) como a ação do antagonista
me o que não conheces de que provoca o mal em alguma
tua casa”). Nessas circuns- pessoa da família do protagonista
tâncias, o acordo é obtido à (prejuízo). Essa função pode aconforça, e o inimigo se apro- tecer de diversas formas, tais como
veita de alguma situação o sequestro, o roubo de um perdifícil em que se encontra tence, o assassinato, a imposição
sua vítima (dispersão do de sofrimento físico, a desaparição,
rebanho, miséria extrema a expulsão, a troca de uma pessoa
etc.). Às vezes, esta situa- por outra, a declaração de guerra e
ção difícil é muitos outros. No entanto, alguns
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contos não tem em seu início uma
forma de atitude destrutiva, mas
possuem uma situação de privação
claramente configurada. Ambas as
situações iniciais levam o herói à
busca. Relata Propp, sobre a privação como prejuízo:
Nem todos os contos,
porém, começam por uma
agressão. Existem outros
inícios, que acarretam frequentemente o mesmo
desenvolvimento dos contos
da função A, iniciados pelo
dano. Prestando atenção a
este fenômeno, podemos
ver que esse tipo de conto
começa por uma certa situação de carência ou penúria,
o que leva a uma procura,
análoga à procura no caso
de dano-agressão. Daí a
conclusão de que a carência
pode ser examinada como
um equivalente morfológico, por exemplo, do roubo.
(2010, p. 34)
Independentemente da
situação que tenha levado o herói à
busca, de acordo com Propp (2010),

na nona função é solicitada a saída
do herói de casa, seja pela transmissão de um acontecimento, pela formulação de regras, pela expulsão ou
pela libertação. Nesse momento do
estudo, Propp diferencia dois tipos
de herói: o “herói-vítima”, que tem
seu sofrimento como centro da narrativa que se apresenta no conto, e
o “herói-buscador”, que é chamado
e sai em busca da pessoa vitimada
pelo antagonista. Em um momento
designado por Propp como décima
função, o herói-buscador resolve
resistir (resposta) e enfatiza a sua
vontade de sair, ainda que na ausência de palavras.
A saída do herói de sua casa
(décima primeira função - saída)
não tem o mesmo significado morfológico que o distanciamento anteriormente mencionado no texto da
primeira função do conto maravilhoso, e é representada de formas
diferentes tanto para o herói-vítima
quanto para o herói-buscador. No
caso do herói-vítima, segundo
Propp (2010), a história acompanha a sua saída e os acontecimentos
pelos quais ele passa, enquanto que
o herói-buscador inicia o seu percurso com o objetivo de encontrar
algo ou alguém
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que também se ausentou. Os componentes da narrativa aqui denominados de prejuízo, transmissão
de acontecimento, resposta e saída
constituem o conflito em torno do
qual a trama se organiza.
Consoante Propp (2010),
ingressa na narrativa outro personagem: o “doador” ou “provedor”,
que é descoberto por casualidade
pelo herói. Ambos os heróis obtém
um “meio mágico” por meio do
doador, que lhes possibilita vencer
o prejuízo causado pelo antagonista.
Entretanto, antes que o herói possa
obter o meio mágico como recompensa, é necessário que esse passe
pelas provações (décima segunda
função). Ilustra Propp, com um
exemplo de provação:
O doador submete o
herói a uma prova. Baba-Iagá faz a jovem executar trabalhos caseiros. Os
“bogatires ” da mata propõem ao herói que trabalhe
para eles durante três anos.
Deverá trabalhar por três
anos com um comerciante
(racionalização realista).
Trabalhará por três anos
como barqueiro, sem pedir

remuneração. Deverá ouvir
o som da gusla sem adormecer. Macieira, rio, forno
oferecem-lhe uma comida
muito frugal. (2010, p. 39)

Figura 1 e 2: Baba-Iagá, a
bruxa do folclore eslavo e um bogatir , um guerreiro da antiga Rússia.
Após a aceitação da proposta
de provação, o herói responde à
demanda do doador, atitude que
pode ter vários resultados afirmativos ou contrários à provação
(décima terceira função). O protagonista pode passar em uma prova
que lhe foi proposta, pode deixar
um preso sair, pode resolver a briga
dos antagonistas. Propp nos ilumina
com um exemplo de resposta do
herói:
(O herói) Efetua a partilha e reconcilia os contendores. O pedido dos adversários (ou simplesmente a
disputa sem pedido) provoca frequentemente outra
reação. O herói engana os

contendores mandando-os
buscar, por exemplo, uma
flecha que atirou e então
leva embora os objetos da
disputa. (2010, p. 41)
O meio mágico, segundo
Propp, é obtido pelo herói (décima
quarta função) de diversas formas, tais como a passagem direta
do objeto, a fabricação do objeto,
a compra e venda, a aparição do
objeto, a consumação, o roubo. O
meio mágico é considerado um
objeto que encerra a magia e é capaz
de passá-la ao herói. Conforme
Propp, “os meios podem ser animais
(cavalo, águia, etc.), objetos dos
quais surgem auxiliares mágicos,
objetos que possuem propriedades
mágicas”, dentre outras possibilidades (2010, p. 42). Propp exemplifica:

cachorro e cavalo, um anão,
etc. O objeto se come ou se
bebe. Neste caso, falando
propriamente, não se trata
de uma transmissão, mas,
mesmo assim, esta forma
pode ser relacionada convencionalmente com as já
citadas. Três bebidas proporcionam uma força excepcional. As entranhas de pássaros proporcionam aos heróis
que as comem diferentes
qualidades mágicas. (2010,
p. 43)

É extremamente comum
que o meio mágico se encontre em
um lugar excessivamente distante
do herói, de forma que ele necessite de auxílio para consegui-lo.
Assim, o herói pode ser deslocado
ou guiado para o local no qual está
O objeto aparece aquilo que se procura (décima
súbita e espontaneamente. quinta função). Uma das maneiras
De repente aparece uma de se deslocar é o voo ou a viagem
escada para subir à mon- pela estrada, como coloca Propp:
tanha. Um tipo particular
de aparição espontânea é
O protagonista voa
quando o objeto surge da
pelos ares. A cavalo, num
terra; deste modo podem
pássaro, na forma de um
aparecer arbustos mágicos,
pássaro, no navio voador, no
varinhas,
tapete mágico, nos ombros
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de um gigante ou de um
espírito, na carruagem do
diabo etc. Voar num pássaro
implica, às vezes, um detalhe: é preciso alimentá-lo
durante a viagem; o herói
leva consigo um boi. Desloca-se por terra ou água.
Montado num cavalo ou
num lobo. Num navio. Um
homem sem braços carrega
outro sem pernas. Um gato
atravessa o rio no lombo de
um cachorro. (2010, p. 49)
Ao deslocamento se segue,
de acordo com Propp (2010), o
enfrentamento do antagonista que
se confronta com o herói (décima
sexta função). Faz-se fundamental
a distinção dessa função do embate
contra um doador inimigo: caso o
herói obtenha como produto desse
enfrentamento alguma coisa material que o ajudará a prosseguir em
sua procura, a situação configurada
é de provação; do contrário, caso
obtenha exatamente o que buscava,
então a situação se configura como
enfrentamento de fato. Propp exemplifica a situação de enfrentamento:
Encetam

uma

competição. Nos contos
humorísticos o verdadeiro
combate, às vezes, não chega
a ser realizado. Depois de
um bate-boca (em alguns
casos exatamente análogo
à discussão que precede o
combate), o herói e o antagonista iniciam uma competição. O herói vence pela
esperteza. Um cigano faz o
dragão fugir espremendo
um pedaço de ricota em
lugar de uma pedra, ou fingindo que o golpe de maça
que lhe aplica na nuca é um
assobio etc. (2010, p. 50)

no jogo de cartas. É derrotado na prova da balança. É
morto sem combate prévio.
O dragão é morto enquanto
dorme. Zmiulán se esconde
num oco de árvore e é
morto. É expulso imediatamente. (2010, p. 51)

Dando continuidade à derrota do antagonista, o prejuízo causado pelo antagonista no protagonista ou a falta de algo ou alguém
percebida no começo da narrativa é
ressarcida na décima nona função,
momento que se une de certa forma
ao momento no qual o prejuízo se
deu (oitava função). Essa função
constitui o apogeu do conto. Uma
Após o enfrentamento, o das formas de restauração é a que
herói se destaca por ter alguma se segue, segundo Propp:
forma de sinalização, como um
machucado, o porte de um objeto
O objeto da busca se
que lhe é dado ou mesmo outros
consegue ou mediante a
tipos de marcação (décima sétima
força ou mediante a astúcia.
função). Na décima oitava função,
O protagonista utiliza, às
Propp menciona que o antagonista
vezes, os mesmos meios do
é derrotado:
malfeitor quando este causou o dano inicial. O cavalo
É vencido num comde Ivan se transforma em
bate em campo aberto. É
mendigo e pede esmola. A
vencido numa competição.
princesa lhe dá uma moeda.
Perde
Ivan sai dos arbustos, ambos
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agarram-na e levam-na
embora. (2010, p. 51)
O retorno do herói (vigésima função) ocorre de uma forma
semelhante à partida, e normalmente se pressupõe um conhecimento do território, o que nem
sempre se tem na partida. Durante
o percurso do retorno, o herói pode
ser vítima de persecução (vigésima
primeira função), conforme exemplifica Propp:
O perseguidor voa
atrás do herói. O dragão alcança Ivan; a bruxa,
voando, persegue o jovem;
os patos perseguem a
menina. O perseguidor
reclama o culpado. Esta
forma se encontra geralmente unida ao voo. O pai
do dragão envia um navio
voador; os que estão dentro
do navio gritam: “Ao culpado! Ao culpado!” (2010,
p. 54)
No entanto, apesar da persecução, o herói é posto a salvo
(vigésima segunda função), seja por
dificultar o trajeto daquele que o

persegue, ou mesmo quando se disfarça e torna impossível a sua identificação por parte do antagonista.
Diversas narrativas encontram seu
fim após esse momento. Porém,
algumas apresentam novas aventuras ao protagonista com a repetição
da natureza dos conflitos que incitaram o começo da narrativa.
Conforme Propp, na vigésima terceira função, o herói retorna
à sua família ou mesmo a um reino
desconhecido sem ser reconhecido.
Diante dessa situação, um novo personagem, denominado por Propp
de “falso herói”, expressa intenções sem fundamentos (vigésima
quarta função). O falso herói pode
ser tanto um membro da família do
protagonista quanto um membro
do reino distante. Tarefas árduas
são apresentadas ao herói (vigésima
quinta função), como a escolha de
uma pessoa dentre várias parecidas,
a adivinhação de sentidos enigmáticos ou mesmo tarefas que requeiram aptidão física. Salienta Propp,
sobre as chamadas “tarefas difíceis”:
Prova de comida e
bebida: comer uma quantidade enorme de touros, carroças cheias
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de pão, beber muita cerveja;
Prova do fogo: banhar-se em
ferro fundido. Esta forma
vem quase sempre ligada à
precedente. Uma forma à
parte: tomar banho em água
fervente [...] Tarefas de fabricação: costurar uma camisa,
fazer pão; neste caso, o rei
propõe uma terceira tarefa:
”quem dançar melhor”.
(2010, p. 58)
Em um momento posterior
à apresentação das tarefas, o herói
as cumpre (vigésima sexta função).
Conforme o esperado, as formas
de cumprimento das tarefas correspondem às formas de pedidos.
O herói, segundo Propp, por portar
um objeto que lhe foi dado, por ter
um determinado símbolo ou por
ter cumprido a tarefa, é identificado
(vigésima sétima função) e tanto o
antagonista quanto o falso herói
são descobertos por não terem sido
bem sucedidos no cumprimento
da tarefa (vigésima oitava função).
Enfatiza Propp:
Na maioria dos casos,
esta função se encontra
ligada à anterior. Às vezes,

ela é o resultado de um fraorelhas de um cavalo (uma
casso na realização da tarefa
vaca) e recebe uma nova
aparência, mais bela. [...]
( o falso herói não consegue levantar as cabeças do
O herói se veste com novas
roupas. Uma jovem coloca
dragão). Em muitos casos,
um vestido e um colar
apresenta-se como uma
narração: “Então a princesa
(mágicos) e, de repente,
contou o que havia aconsurge com uma beleza destecido”. Às vezes, todos os
lumbrante que todos admiram. (2010, p. 60)
acontecimentos são narrados desde o começo, sob a
forma de um conto. O malfeitor se encontra entre os
O elemento lúdico
ouvintes e se trai ao mostrar
sua desaprovação. (2010, p.
De acordo com Huizinga
59)
(2010), o jogo é uma entidade que
está situada à frente da cultura. A
Dando seguimento à iden- sociedade humana não adicionou
tificação do herói, esse é caracte- nenhum elemento fundamental à
rizado com novas feições, roupas noção de jogo. Além dos humanos,
diferentes e uma beleza sobrenatu- os animais também jogam, e no jogo
ral (vigésima nona função). O anta- protagonizado por eles estão manigonista é punido (trigésima função) festos todos os aspectos distintivos
de diversas formas, e o protagonista do jogo. Ao se apresentar o convite
se torna rei e marido simultanea- para que o outro adentre o jogo, são
mente (trigésima primeira função). adotados diversos comportamenRessalta Propp, sobre as mudanças tos tanto pelo humano quanto pelo
recebidas pelo herói:
animal. Ilustra Huizinga, acerca do
lúdico:
Recebe nova aparência
diretamente, graças à interÉ-nos possível afirvenção do auxiliar mágico.
mar com segurança que a
O herói passa através das
civilização
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humana não acrescentou
característica essencial
alguma a ideia geral de
jogo. Os animais brincam
tal como os homens. Bastará
que observemos os cachorrinhos para constatar que,
em suas alegres evoluções,
encontram-se presentes
todos os elementos essenciais do jogo humano. Convidam-se uns aos outros
para brincar mediante um
certo ritual de atitudes e
gestos. Respeitam a regra
que os proíbe morderem, ou
pelo menos com violência,
a orelha do próximo. Fingem ficar zangados e, o que
é mais importante, eles, em
tudo isto, experimentam evidentemente imenso prazer
e divertimento. (2010, p. 3)
O jogo é aqui considerado,
segundo Huizinga (2010), uma
função carregada de significado que
vai além das necessidades básicas e
imprime significado às atitudes. O
âmago do jogo é fundamentalmente
não material. O jogo é uma fonte
de entretenimento que não pode

ser decomposta por ser considerada
uma completude que excede a vida
do ser humano e não está associada
de forma alguma à razão, assim
como a sua existência não requer a
pré-existência de nenhuma forma
de civilização. Diz Huizinga, sobre
“o divertimento do jogo” (2010, p.
5):
Este último elemento,
o divertimento do jogo,
resiste a toda análise e interpretação lógicas. A palavra
holandesa aardigheid é
extremamente significativa a
esse respeito. Sua derivação
de aard (natureza, essência)
mostra bem que a ideia não
pode ser submetida a uma
explicação mais prolongada. Essa irredutibilidade
tem sua manifestação mais
notável, para o moderno
sentido da linguagem, na
palavra inglesa fun, cujo
significado mais corrente
é ainda bastante recente. É
curioso que o francês não
possua palavra que lhe corresponda exatamente e que
tanto em holandês (grap
e aardigheid) como em

alemão (Spass e Witz) sejam em uma estrutura hierarquizada.
necessários dois termos para Relata Huizinga, sobre o jogo e a
exprimir esse conceito. E é linguagem:
ele precisamente que define
a essência do jogo. EnconComo, por exemplo,
tramo-nos aqui perante uma
no caso da linguagem, esse
categoria absolutamente priprimeiro e supremo instrumária da vida, que qualquer
mento que o homem forjou
um é capaz de identificar
a fim de poder comunicar,
desde o próprio nível aniensinar e comandar. É a linmal. É legítimo considerar
guagem que lhe permite diso jogo uma “totalidade”, no
tinguir as coisas, defini-las
moderno sentido da palae constatá-las, em resumo,
vra, e é como totalidade que
designá-las e com essa desigdevemos procurar avalia-lo
nação elevá-las ao domínio
e compreendê-lo. (2010. p.
do espírito. Na criação da
5/6)
fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa
Segundo Huizinga (2010), a
faculdade de designar, é
realidade na qual o jogo está insecomo se o espírito estivesse
rido é independente da realidade na
constantemente saltando
qual vivemos. A ação que se desvela
entre a matéria e as coisas
na esfera do jogo é voltada para um
pensadas. (2010, p. 7)
objetivo claro e se coloca à parte da
vida cotidiana. As atividades que
serviram de modelo da sociedade
Quando se explica o ocorsão fortemente caracterizadas pelo rido por meio de palavras, conjogo. A concepção de linguagem soante Huizinga, concebe-se um
em suas diversas formas, que tem outro universo, carregado de poeem sua base jogos de palavras e sia. O mito é a maneira pela qual o
abstrações, possibilitou a transmis- homem primitivo explica os fenôsão de conhecimento, de informa- menos que testemunha durante o
ções
e de ordens seu viver. Ao transformar o ocorrido
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em narrativa mítica, o homem faz
com que o mundo exterior adquira
nova forma, criando imagens que
ilustram sua concepção de mundo.
Coloca Huizinga, sobre o mito:
Outro exemplo é o
mito, que é também uma
transformação ou uma
“imaginação” do mundo
exterior, mas implica em um
processo mais elaborado e
complexo do que ocorre no
caso das palavras isoladas. O
homem primitivo procura,
através do mito, dar conta
do mundo dos fenômenos
atribuindo a este um fundamento divino. Em todas
as caprichosas invenções
da mitologia, há um espírito fantasista que joga no
extremo limite entre a brincadeira e a seriedade. (2010,
p. 7)
Nos agrupamentos humanos primitivos, conforme Huizinga,
os rituais eram nutridos pelo espírito do jogo. Tanto a esfera do mito
quanto a do culto, ao se ramificarem, geram partes importantes da
civilização, tais como “o direito e

Uma segunda caractea ordem, o comércio e o lucro, a
indústria e a arte, a poesia, a saberística, intimamente ligada
doria e a ciência” (2010, p. 7). O
à primeira, é que o jogo não
jogo constitui um terreno primitivo
é vida “corrente” nem vida
que origina diversas instituições,
“real”. Pelo contrário, trata-se
formas e funções da sociedade.
de uma evasão da vida “real”
Na performance teatral,
para uma esfera temporária
de acordo com Huizinga (2010),
de atividade com orientacada sujeito interpreta um papel;
ção própria. Toda criança
nesse ambiente, pode-se equiparar
sabe perfeitamente quando
o mundo ao palco. Entretanto, na
está “só fazendo de conta” ou
época do teatro laico, a parte lúdica
quando está “só brincando”.
que compunha a sociedade não era
A seguinte estória, que me
bem aceita.
foi contada pelo pai de um
As características do jogo
menino, constitui um exceapontadas por Huizinga são as
lente exemplo de como essa
seguintes: atividade espontânea;
consciência está profundaindependência; liberdade; desnemente enraizada no espícessário; passível de suspensão ou
rito das crianças. O pai foi
encontrar seu filhinho de
adiamento; não é imposto; é realizado no tempo destinado ao lazer;
quatro anos brincando “de
não é a realidade, é fuga da realitrenzinho” na frente de uma
dade para um mundo provisório
fila de cadeiras. Quando foi
de atividade que tem suas próprias
beijá-lo, disse-lhe o menino:
regras; o jogador tem consciência
“Não dê beijo na máquina,
de que o que se passa é apenas jogo;
Papai, senão os carros não
o jogo não diz respeito à vida cotivai acreditar que é de verdiana, nem está associado à satisfadade”. (2010, p. 11)
ção de sensações indispensáveis; o
jogo representa uma interrupção da
vida que se leva. Ressalta Huizinga,
A diferenciação do jogo da
sobre a consciência do jogador:
esfera da vida cotidiana fica evidente quando se nota que o jogo
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acontece em um lugar específico
e em um tempo peculiar. O jogo
é mantido pela memória coletiva,
é propagado, torna-se tradição
e é passível de repetição. O jogo
acontece em lugares separados nos
quais certas normas são válidas. O
ambiente do jogo pode ser considerado um “mundo temporário”
dentro do nosso mundo histórico,
de acordo com Huizinga. Coexistem, no ambiente do jogo, a tensão,
a resolução de tarefas difíceis e a
concorrência. Diz Huizinga, sobre
o lugar do jogo:
A limitação no espaço
é ainda mais flagrante do
que a limitação no tempo.
Todo jogo se processa e
existe no interior de um
campo previamente delimitado, de maneira material ou
imaginária, deliberada ou
espontânea. Tal como não
há diferença formal entre
o jogo e o culto, do mesmo
modo o “lugar sagrado” não
pode ser formalmente distinguido do terreno do jogo.
A arena, a mesa de jogo, o
círculo mágico, o templo,
o palco, a tela, o campo de

tênis, o tribunal etc., tem circunda o jogo. Salienta Huizinga,
todos a forma e a função sobre o culto:
de terrenos de jogo, isto é,
lugares proibidos, isolados,
A representação
fechados, sagrados, em cujo
sagrada é mais do que a siminterior se respeitam deterples realização de uma apaminadas regras. (2010, p. 13)
rência, é até mais do que uma
realização simbólica: é uma
As culturas antigas se
realização mística. Algo de
ambientavam no âmbito do lúdico.
invisível e inefável adquire
Durante o jogo, de acordo com Huinela uma forma bela, real e
zinga, as regras do mundo cotidiano
sagrada. Os participantes do
são suspensas e a vida normal é subritual estão certos de que o
metida a uma suspensão provisória.
ato concretiza e efetua uma
No universo do jogo, as pessoas tem
certa beatificação, faz surgir
a possibilidade de alterarem as suas
uma ordem de coisas mais
identidades e de se levarem para o
elevada do que aquela em
universo do fingimento. Os aspecque habitualmente vivem.
tos do jogo são percebidos nos rituMas tudo isso não impede
ais dos povos primitivos, nos quais
que essa “realização pela
as cerimônias eram apresentações
reapresentação” conserve,
públicas que retratavam as imagens
sob todos os aspectos, as
reveladoras da realidade almejada.
características formais do
O culto, assim como o jogo, desjogo. É executada no interior
loca o participante para outra esfera
de um espaço circunscrito
existencial. A celebração, da mesma
sob a forma de festa, isto
forma que o jogo, traz a demonsé, dentro de um espírito de
tração de felicidade partilhada por
alegria e liberdade. Em sua
todos, exige a suspensão da vida
intenção é delimitado um
cotidiana, demanda a limitação no
universo próprio de valor
tempo e no espaço, é regida por
temporário. Mas seus efeitos
regras, é livre e há consciência do
não cessam depois de acafingimento que
bado o jogo; seu esplendor
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continua sendo projetado
vista um significado. O
sobre o mundo de todos
resultado é a composição, a
os dias, influência benéfica
intenção do artista, do fotóque garante a segurança, a
grafo ou do designer. É seu
ordem e a prosperidade de
input. (2007, p. 30)
todo o grupo até a próxima
época dos rituais sagrados.
Ainda segundo Dondis
(2010, p. 17)
(2007), os elementos que identificamos no mundo e nas composições são os que se seguem: a linha,
A narrativa visual
a cor, a forma, a direção, a textura, a
escala, a dimensão e o movimento.
Conforme Dondis (2007), a O conjunto formado por esses eleconsequência das escolhas de com- mentos trará a intenção e expressão
posição estabelece o significado da do artista. Relata Dondis, sobre a
mensagem que será recebida pelo percepção humana:
observador. Os elementos que, unidos, compõem o significado, são
Basicamente, o ato de
percebidos dentro da relação que
ver envolve uma resposta à
é estabelecida entre eles. Os indiluz. Em outras palavras, o
víduos compartilham um universo
elemento mais importante
de sentidos e de elementos que os
e necessário da experiência
auxilia na interpretação do mundo
visual é de natureza tonal.
visual. Explica Dondis, sobre a perTodos os outros elementos visuais nos são revelacepção visual:
dos através da luz, mas são
Colocando em termos
secundários em relação ao
mais simples: criamos um
elemento tonal, que é, de
design a partir de inúmeras
fato, a luz ou a ausência dela.
cores e formas, texturas, tons
O que a luz nos revela e ofee proporções relativas; relarece é a substância através da
cionamos interativamente
qual o homem configura e
esses elementos; temos em
imagina
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aquilo que reconhece e identifica no meio ambiente, isto
é, todos os outros elementos
visuais. (2007, p. 30)
O equilíbrio, conforme
explanação de Dondis (2007), é o
parâmetro mais importante para o
ser humano se orientar no espaço
e perceber os elementos que compõem o seu entorno. Dondis salienta
que o equilíbrio fica evidente ao se
analisar figuras e a relação de peso e
contrapeso que se estabelece nelas,
ou mesmo na relação vertical-horizontal criada quando se desenha
um eixo constante vertical (na imagem) que estrutura a percepção e
instaura um centro de gravidade.
A tensão, concorde Dondis (2007), é a falta de estabilidade
presente em diversas imagens, que
é equilibrada quando se coloca um
eixo vertical e uma base horizontal
nas imagens analisadas. A tensão
pode levar à desorientação, e a escolha por uma composição visual que
dê a impressão de descanso ou de
tensão motivará a reação do observador. Completa Dondis, sobre a
tensão:
Esse processo de

ordenação, de reconhecimento intuitivo da regularidade ou de sua ausência,
é inconsciente e não requer
explicação ou verbalização. Tanto para o emissor
quanto para o receptor da
informação visual, a falta
de equilíbrio e regularidade
é um fator de desorientação. Em outras palavras, é o
meio visual mais eficaz para
criar um efeito em resposta
ao objetivo da mensagem,
efeito que tem um potencial
direto e econômico de transmitir a informação visual.
As opções visuais são polaridades, tanto de regularidade quanto de simplicidade
de um lado, ou de variação
complexa e inesperada de
outro. (2007, p. 35)
O nivelamento (composição
harmoniosa) e o aguçamento (composição oposta) são elementos que
causam tensão na imagem criada,
gerando ambiguidade e encobrindo
o objetivo da composição e o seu
sentido. O ideal, segundo Dondis
(2007), é que as imagens criadas

estabeleçam relações de harmonia
A predileção pelo lado
ou contraste, atração ou repulsão. esquerdo, de acordo com Dondis
Menciona Dondis, sobre esses (2007), é fortemente percebida em
elementos:
termos visuais, quando se leva em
conta que o olho percebe primeiro o
O poder do previsível, lado inferior esquerdo das imagens,
porém, empalidece diante situação provocada possivelmente
do poder da surpresa. A pela maneira de impressão e de leiestabilidade e a harmonia tura ocidental (da esquerda para a
são polaridades daquilo que direita). Coloca Dondis:
é visualmente inesperado e
daquilo que cria tensões na
Há poucos estudos
composição. Em psicologia,
e ainda muito a aprender
esses opostos são chamados
sobre o porquê de sermos
de nivelamento e aguçaorganismos predominantemento. Num campo visual
mente destros e de termos
retangular, uma demonstraconcentrado no hemisfério
ção simples de nivelamento
cerebral esquerdo nossa
seria colocar um ponto no
faculdade de ler e escrever
da esquerda para a direita.
centro geométrico de um
traçado estrutural. A posiCuriosamente, a destreza
ção do ponto, como é mosestende-se às culturas que
trado na figura 2.22, não
escreviam de cima para
oferece nenhuma surpresa
baixo, e que, no presente,
visual; é totalmente harmoescrevem da direita para a
niosa. A colocação do ponto
esquerda. Também favoreno canto direito provoca um
cemos o campo esquerdo de
aguçamento. O ponto está
visão. (2007, p. 40)
fora do centro não apenas
na estrutura vertical, mas
também na horizontal [...]
Ainda segundo Dondis
(2007, p. 37/38)
(2007), outras duas características
dos elementos visuais são a atração
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e o agrupamento, que se relacionam no ambiente criado pela composição. O elemento que aparece na
imagem se relaciona com o todo,
podendo simbolizar o afastamento,
caso a distância entre eles seja
grande, assim como pode simbolizar a aproximação. O olho humano
reúne elementos separados em imagens unificadas. Os elementos parecidos, conforme a lei do agrupamento descrita por Dondis (2007),
tendem a se aproximar, enquanto
que os elementos diferentes tendem
a se repelir. Salienta Dondis, acerca
da lei do agrupamento:
A força de atração nas
relações visuais constitui
outro princípio da Gestalt de
grande valor compositivo: a
lei do agrupamento. Ela tem
dois níveis de significação
para a linguagem visual. É
uma condição visual que
cria uma circunstância de
concessões mútuas nas relações que envolvem interação. [...] No ato espontâneo
de ver, as unidades visuais
individuais criam outras formas distintas. Quanto mais
próximas as marcas, mais

complicadas as formas que
podem delinear. Em diagramas simples, como o 2.52 e
o 2.53, o olho supre os elos
de ligação ausentes. (2007,
p. 44)
O positivo e o negativo são
elementos, conforme Dondis, que
compõem uma sequência que
ordena a visão. Ao introduzir um
ponto em um quadrado, cria-se a
relação positivo-negativo, não pelo
fato do ponto ser branco e do quadrado ser preto, mas pelo fato do
ponto se apresentar de forma mais
dominante (positivo - tensão) e do
quadrado se colocar de forma passiva (negativo). O círculo escuro
sobre o fundo claro passa a impressão de se contrair, enquanto que a
situação inversa passa ao observador a impressão de expansão. Ilustra
Dondis:
Quer se trate de um
ponto escuro num campo
luminoso, como na figura
2.62, ou de um ponto branco
sobre fundo escuro, como na
figura 2.63, o ponto é a forma
positiva,
a
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tensão ativa, e o quadrado é
a forma negativa. Em outras
palavras, o que domina o
olho na experiência visual
seria visto como elemento
positivo, e como elemento
negativo consideraríamos
tudo aquilo que se apresenta
de maneira mais passiva.
(2007, p. 47)
O ponto, consoante Dondis
(2007), “é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima” (2007, p. 53). No
mundo natural, a forma mais observada é a redonda, principalmente
quando líquidos são derramados e
adquirem uma aparência redonda,
por mais que não cheguem a formar
um círculo ideal. Ao se fazer uma
indicação de uma localidade da qual
se quer lembrar ou a qual se quer ser
capaz de retornar, refere-se à indicação como um “ponto de referência”. Conforme Dondis, “qualquer
ponto tem grande poder de atração
visual sobre o olho” (2007, p. 53). O
ponto pode ser usado inclusive para
realizar medidas. Explica Dondis,
sobre o efeito dos pontos em grande
quantidade:

Quando vistos, os
pontos se ligam, sendo, portanto, capazes de dirigir o
olhar. Em grande número e
justapostos, os pontos criam
a ilusão de tom ou de cor, o
que, como já se observou
aqui, é o fato visual em que
se baseiam os meios mecânicos para a reprodução
de qualquer tom contínuo.
O fenômeno perceptivo da
fusão visual foi explorado
por Seurat em seus quadros pontilistas, de cor e
tom extraordinariamente
variados, ainda que ele só
tenha utilizado quatro cores
– amarelo, vermelho, azul e
preto – e tenha aplicado
a tinta com pincéis muito
pequenos e pontiagudos.
Todos os impressionistas
exploraram os processos de
fusão, contraste e organização, que se concretizavam
nos olhos do espectador.
(2007, p. 54)

pontos vizinhos. Esses pontos estão
extremamente próximos um do
outro que não se pode mais discernir entre eles e tudo que se vê é
uma linha que aponta um caminho,
traz a narrativa do deslocamento de
cada ponto e suas marcas “se convertem em registro” (2007, p. 55).
Ressalta Dondis, sobre a possibilidade de pré-visualização proporcionada pela linha:
Nas artes visuais, a
linha tem, por sua própria
natureza, uma enorme
energia. Nunca é estática; é
o elemento visual inquieto e
inquiridor do esboço. Onde
quer que seja utilizada, é o
instrumento fundamental
da pré-visualização, o meio
de apresentar, em forma palpável, aquilo que ainda não
existe, a não ser na imaginação. Dessa maneira, contribui enormemente para o
processo visual. (2007, p. 56)

A forma, conforme Dondis
(2007), é desenhada com o auxílio
da linha, que ao se unir às demais
A linha, de acordo com Don- linhas, forma a configuração de
dis (2007), é a junção de diversos cada
uma das três
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formas básicas descritas por Dondis: o quadrado, o triângulo equilátero e o círculo. Cada forma tem
aspectos peculiares que a definem,
e que são relacionados à conceitos
abstratos. O quadrado, por sua vez,
é formado por quatro lados de igual
comprimento e ângulos retos em
cada canto (90o). Por outro lado, o
triângulo equilátero é formado por
três lados de comprimento igual e
ângulos de 60o. O círculo é caracterizado por seu perímetro arredondado que é equidistante do ponto
localizado em seu centro. Todas as
formas existentes são oriundas dessas figuras.
A direção, segundo explicação
de Dondis (2007), pode ser de três
tipos: horizontal e vertical, direção
possuída pelo quadrado; diagonal,
direção exprimida pelo triângulo;
curva, direção atribuída ao círculo.
O parâmetro visual horizontal-vertical é o principal indicativo que o
ser humano tem de situação agradável, pelo fato de conter a noção
de equilíbrio e de estabilidade. Por
outro lado, a diagonal passa a noção
de instabilidade e desafio. A curva
remete à amplitude, ao calor e à
duplicação.
O tom, de acordo com

Dondis, é definido por diversas
gradações que se intercalam entre
os momentos de luz e ausência de
luz. Necessitamos da luz para ver,
pois “a luz circunda as coisas, é
refletida por superfícies brilhantes,
incide sobre objetos que têm, eles
próprios, claridade ou obscuridade
relativa” (2007, p. 61). O tom é o
elemento que melhor representa
o nosso mundo tridimensional.
Com o auxílio da técnica da perspectiva, o tom “reforça a aparência
de realidade através da sensação de
luz refletida e sombras projetadas”
(2007, p. 63).
A cor, conforme explicação
de Dondis, tem forte semelhança
com as emoções, traz sentidos que
se relacionam com a própria cor e
está carregada de dados informativos. A cor é caracterizada por três
dimensões: o matiz, a saturação e a
acromática. O matiz é a própria cor;
os “matizes primários” são o amarelo, o vermelho e o azul. Ressalta
Dondis, sobre os matizes primários:
Cada um representa
qualidades fundamentais.
O amarelo é a cor que se
considera mais próxima da
luz e do calor; o vermelho

é a mais ativa e emocional;
o azul é passivo e suave. O
amarelo e o vermelho tendem a expandir-se; o azul,
a contrair-se. Quando são
associadas através de misturas, novos significados
são obtidos. O vermelho, um
matiz provocador, é abrandado ao misturar-se com o
azul, e intensificado ao misturar-se com o amarelo. As
mesmas mudanças de efeito
são obtidas com o amarelo,
que se suaviza ao se misturar
com o azul. (2007, p. 65)

emotividade e expressividade da
cor. Por sua vez, a dimensão acromática é a dimensão terciária da
cor: é a variação da cor que se dirige
do claro ao escuro, perpassando as
mais diversas “gradações tonais”
(2007, p. 66).
A textura, conforme Dondis
(2007), faz as vezes do tato, mesclando os atributos do tato e da
visão. A textura é um dos aspectos que formam a composição. As
pessoas são encorajadas a não se
aproximar fisicamente uma das
outras, de acordo com a colocação
de Dondis:

A partir dos matizes primários, os matizes secundários são
criados. A derivação fica evidente
quando se coloca a cor em termos
de círculo cromático.

Infelizmente, nas lojas
caras, os avisos “Não tocar”
coincidem, em parte, com
o comportamento social, e
somos fortemente condicionados a não tocar as coisas ou pessoas de nenhuma
forma que se aproxime de
um envolvimento sensual.
O resultado é uma experiência tátil mínima, e mesmo o
temor do contato tátil; o sentido do tato cego é cuidadosamente reprimido naqueles que veem. Agimos com
excessiva cautela quando

Figura 3: Círculo cromático
A saturação é a dimensão
secundária da cor, segundo Dondis
(2007). A saturação é aqui considerada a genuidade de um matiz, desde
o matiz original até o tom acinzentado. Conforme a intensidade
da saturação aumenta, aumenta
também a
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estamos de olhos vendados
ou no escuro, avançando às
apalpadelas, e, devido à limitação de nossa experiência
tátil, com frequência somos
incapazes de reconhecer
uma textura. (2007, p. 71)
A textura pode ser forjada
com o auxílio de diversos materiais
e técnicas, como o plástico, a pintura, a fotografia ou mesmo o filme,
pois esses meios apenas passam a
impressão de textura, porém essa se
encontra ausente. O disfarce é um
aprendizado importante no mundo
animal: muitos animais tem a capacidade de modificar a sua aparência externa para que ela se pareça
com a do ambiente que o circunda,
e para que, dessa forma, ele fique
irreconhecível e a salvo de possíveis
predadores (DONDIS, 2007).
A escala, segundo Dondis
(2007), é empregada para a confecção de mapas, com o objetivo
de preservar as “medidas proporcionais” (2007, p. 72) do representado, além de ser criada tendo como
ponto de partida o contexto no qual
cada elemento está e o tamanho de
cada um. Os conceitos relativos
a tamanho, proporção e demais

características definidoras ficam
evidentes quando contrastados
entre si: por exemplo, o claro fica
evidenciado se contrastado com o
escuro, o alto com o baixo, o liso
com o rugoso, etc. A “justaposição”
desses elementos, conforme Dondis,
e as mudanças que essa interferência acarreta na composição são consequências das variações na escala.
A dimensão é subentendida
nas composições, conforme Dondis,
nas quais existe apenas enquanto
ilusão, e é sugerida pela técnica
da perspectiva, pela “manipulação
tonal” (2007, p. 75), pela contraposição claro-escuro e pelo jogo de luz
e sombra. As linhas também são utilizadas para passar a impressão de
terceira dimensão, de profundidade.
O movimento também é
subentendido nas composições
visuais. De acordo com Dondis
(2007), o movimento se dá apenas
no cinema e em composições nas
quais estiver presente o “componente de movimento” (p. 80). É possível, entretanto, causar uma sensação de movimento com o subsídio
de algumas técnicas, como a junção
de uma sequência de imagens fixas,
como ocorre no cinema, no qual o
movimento é
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insinuado e apenas toma lugar na
mente do espectador. Algumas composições visuais, por serem dotadas
de ritmo e de tensão, são referidas
como composições de movimento,
pois “a quantidade de repouso que
compositivamente projetam pode
implicar movimento” (2007, p. 81).
Explica Dondis, sobre a exploração
do mundo com o olhar:
Enquanto método de
visão, o esquadrinhamento
parece ser desestruturado,
mas, por mais que seja
regido pelo acaso, as pesquisas e medições demonstram
que os padrões de esquadrinhamento humano são tão
individuais e únicos quanto
as impressões digitais. É
possível fazer essa medição projetando-se uma luz
no olho e registrando-se,
sobre um filme, o reflexo na
pupila à medida que o olho
contempla alguma coisa. O
olho também se move em
resposta ao processo inconsciente de medição e equilíbrio através do “eixo sentido”
e das preferências esquerda-direita e alto-baixo. (2007,

p. 81)
A representação, da perspectiva de Dondis (2007), é a definição
de classes e de indivíduos específicos por meio de elementos visuais
básicos e particularidades partilhadas por outros exemplares da
mesma classe. Os detalhes listados
por Dondis, tais como “cor, proporção, tamanho, movimento e sinais
específicos” (2007, p. 87) podem
diferenciar os indivíduos e diminuir
as semelhanças gerais. As formas
mais fidedignas de se representar
algo são o cinema, a fotografia ou
um modelo tridimensional. Entretanto, a percepção está ligada à subjetividade: “toda experiência visual
está fortemente sujeita à interpretação individual” (2007, p. 88). Dondis coloca que, com a fotografia,
tanto a noção de tempo quanto a
de espaço mudaram drasticamente:
Através da fotografia, um registro visual e
quase incomparavelmente
real de um acontecimento
na imprensa diária, semanal ou mensal, a sociedade
fica ombro a ombro com a
história. Essa capacidade

única de registrar os fatos
atinge seu ponto culminante
no cinema, que reproduz a
realidade com uma precisão
ainda maior, e no milagre
eletrônico da televisão, que
permitiu ao mundo inteiro
acompanhar o primeiro
passo dado pelo homem na
Lua, simultaneamente ao
acontecimento. O conceito
de tempo foi modificado
pela imprensa; o conceito
de espaço foi para sempre
modificado pela capacidade
da câmera de produzir imagens. (2007, p. 89)
Dondis (2007) caracteriza o
simbolismo como uma “simplificação radical”. O símbolo pode manter certas características daquilo
que o originou, porém pode ir além
disso, afinal “quanto mais abstrato
for o símbolo, mais intensa deverá
ser sua penetração na mente do
público” (2007, p. 92). Qualquer
símbolo deve ser feito tendo em
mente que esse deverá ser reconhecido com destreza, para que possa
ser rememorado e perpetuar-se.
Salienta Dondis, sobre o símbolo:
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Enquanto meio de
comunicação visual impregnado de informação de significado universal, o símbolo não existe apenas na
linguagem. Seu uso é muito
mais abrangente. O símbolo
deve ser simples e referir-se
a um grupo, ideia, atividade
comercial, instituição ou
partido político. Às vezes é
extraído da natureza. Para a
transmissão de informações,
será ainda mais eficiente
quando for uma figura totalmente abstrata. Nessa forma,
converte-se em um código
que serve como auxiliar da
linguagem escrita. (2007, p.
93)
Dondis (2007) menciona a
abstração como “a redução de tudo
aquilo que vemos aos elementos
visuais básicos” (2007, p. 95). Ao
abrandarmos o sentido da “mensagem visual”, gerando a abstração,
criamos um significado mais universal e com maior alcance que a
mensagem baseada na representação, além de ter uma força infinitamente maior. Diversas soluções de
problemas visuais surgem a partir

do pensamento acerca do “uso a
que se destina” (2007, p. 99), que
desencadeia as escolhas compositivas que determinarão o “tamanho, a
forma, as proporções, o tom, a cor
e a textura” (2007, p. 99) do objeto
produzido. Enfatiza Dondis, sobre o
fator da localização geográfica:
O onde é significativo
em função do clima, tendo
em vista que as necessidades, em termos de abrigo,
variam drasticamente da
linha do Equador para o
Pólo Norte. O lugar onde se
constrói alguma coisa também influencia a disponibilidade de materiais. Nos
confins gelados do Ártico
é simplesmente impossível
encontrar os ramos e folhas
existentes nos trópicos.
Antes que a forma possa
seguir a função, é preciso
que ela possa moldar-se a
partir do material ou dos
materiais facilmente encontráveis no meio ambiente.
(2007, p. 100)
Dondis (2007) explica o

contraste como subterfúgio para
restringir os possíveis resultados
visuais. A técnica do contraste é
oriunda do sentido que provém
dos enunciados opostos: quando
se coloca o alto próximo do baixo,
o sentido do primeiro fica mais evidente pelo contraste com o segundo.
Por meio de jogos de luz, “gradações de tom” ou superposições, as
mensagens visuais são organizadas
em termos de harmonia (o “estado
nivelado” resolve os problemas da
mensagem) ou mesmo de aguçamento. Salienta Dondis, sobre o
contraste:
Mas o contraste é, ao
mesmo tempo, um instrumento, uma técnica e um
conceito. Em termos básicos, nossa compreensão do
liso é mais profunda quando
o contrapomos ao áspero. É
um fenômeno físico o fato
de que, quando tocamos em
alguma coisa áspera e granulosa, e em seguida tocamos em uma superfície lisa,
o liso parecerá ainda mais
liso. Os opostos parecem
ser ainda mais intensamente
eles mesmos quando pensamos neles em
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termos de sua singularidade.
Nessa observação encontra-se o significado essencial
da palavra contraste: estar
contra. Ao compararmos o
dessemelhante, aguçamos
o significado de ambos os
opostos. (2007, p. 119)
O contraste de tom, consoante Dondis (2007), é o jogo do
escuro contra o claro. O escuro
tem uma presença mais dominante
e mais significativa, enquanto que
o claro é mais passivo. Para o contraste ser percebido, deve haver
“uma divisão dos extremos tonais
substancial o suficiente para a
expressão do contraste” (2007, p.
124). Por outro lado, o contraste de
cor pode ser configurado pela dinâmica claro-escuro, pela dinâmica
cor quente (vermelho, amarelo:
utilizada para falar de expansão) –
cor fria (azul, verde: utilizada para
tratar de distância) ou mesmo pelo
equilíbrio entre cor quente e cor
fria. Ressalta Dondis, sobre a cor
complementar, citando Munsell:
De acordo com a teoria da cor de Munsell, a cor

complementar se situa no
extremo oposto do círculo
cromático. Em forma de
pigmento, as complementares demonstram duas coisas: primeiro, quando misturadas, produzem um tom
neutro e intermediário de
cinza; em segundo lugar, ao
serem justapostas, as complementares fazem com que
cada uma delas chegue a
uma intensidade máxima.
Ambos os fenômenos estão
associados à teoria de Munsell do contraste simultâneo.
Munsell estabeleceu as cores
opostas no círculo cromático com base no fenômeno
fisiológico humano da imagem posterior, ou seja, a cor
que vemos numa superfície
branca depois de termos
fixado o olhar em alguma
outra cor por alguns segundos. (2007, p. 125)
Dondis (2007) define o contraste de forma como “a criação de
uma força compositiva antagônica” (p. 126), percebida a partir da
superposição de formas regulares e

irregulares que fortalecem as especificidades de cada uma. O contraste
de escala, por sua vez, é caracterizado pela deturpação da própria
escala, demonstrada pela adulteração intencional da proporção das
figuras representadas que aumenta
significativamente a relevância de
uma figura em detrimento da outra.
Outra possibilidade de representação do contraste de escala é a superposição de fotografia, desenho e traços simples. Conclui Dondis, sobre
o contraste:
A visão inclina-se para
a organização dos dados, e,
através de uma complexidade cada vez maior, vai
das sensações primárias (a
expressão e a compreensão de ideias simples) até o
nível abstrato. A informação visual tem esse mesmo
caráter evolutivo, embora,
em algum ponto de hierarquia, deva ser disciplinada
pela intenção comunicativa
do designer. Quer se trate de
uma seta desenhada numa
árvore para indicar o camin h o
187

numa floresta, ou de uma
imponente catedral que
ergue suas torres para o céu,
a organização dos elementos visuais deve responder
ao objetivo da manifestação
visual, ou seja: a forma deve
seguir a função. Nessa busca,
o contraste é a ponte entre a
definição e a compreensão
das ideias visuais, não no
sentido verbal da definição,
mas no sentido visual de tornar mais visíveis as ideias,
imagens e sensações. (2007,
p. 128/129)
As “técnicas visuais” mencionadas por Dondis (2007) no sexto
capítulo são explicadas pela autora
em pares contrastantes. O primeiro
par é o equilíbrio X instabilidade:
o equilíbrio é o aspecto definidor
da percepção humana; é definido
como um “centro de suspensão a
meio caminho entre dois pesos”
(2007, p. 141). O aspecto que se
contrapõe ao equilíbrio, a instabilidade, é a inexistência de equilíbrio, que gera uma composição
desordenada e tentadora. Seguindo
a ordem proposta pela autora, o

segundo par colocado por Dondis
é simetria X assimetria: a simetria
é caracterizada pelo equilíbrio fundamental, pela repetição de cada
elemento como reflexo, pela lógica
e pelo caráter simples. A assimetria
é definida por um equilíbrio frágil
e pela diversidade. O terceiro par
é o regularidade X irregularidade,
caracterizado pela regularidade de
um lado, definida pela homogeneidade e pela continuidade, e a irregularidade, definida pelo imprevisto e
pela falta de planejamento.
A simplicidade X complexidade constituem o quarto par, de
acordo com Dondis (2007), caracterizado pela simplicidade, explicada
pela rapidez e pela heterogeneidade
da forma rudimentar, e pela complexidade, explicada pelos diversos
elementos componentes que não são
ordenados de forma a configurar
um modelo. Unidade X fragmentação formam o quinto par citado:
a unidade é caracterizada pela estabilidade e pela união harmônica
dos elementos que a compõem; a
fragmentação é caracterizada pela
separação das partes constitutivas
de forma que cada parte mantenha
a sua marca particular. A economia
e a profusão estruturam o sexto par:

a economia remete ao uso de elementos pequenos na composição
visual, associados ao ordenamento
e à tradição; a profusão é caracterizada pela adição de elementos à
composição que a enobrecem visualmente. Outro par é a minimização X exagero, definida pelo uso de
elementos pequenos com o objetivo
de conseguir uma reação superlativa do receptor, de um lado, e pela
narrativa prolixa e abundante, que
almeja aumentar o significado que
transmite. O par previsibilidade X
espontaneidade coloca duas possibilidades de representação: a
tradicional e presumível, e a livre,
emotiva e precipitada. Atividade e
estase formam outro par que define
a questão de duas formas diferentes:
por um lado, a atividade traduz o
movimento por meio da “representação ou da sugestão” (2007, p. 149),
conforme Dondis, e por outro lado,
a estase retrata de forma equilibrada
e estagnada. Sutileza X ousadia configuram outra oposição: a sutileza
carregada de delicadeza e de desfechos criativos e a ousadia caracterizada pela obviedade e pelo arrojo
empregadas para atingir a maior
transparência possível.
Outra
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contraposição mencionada por
Dondis (2007) é o par neutralidade
X ênfase: em uma composição
neutra, nenhum elemento chama a
atenção do espectador que o outro;
se a técnica da ênfase for utilizada,
pelo contrário, teremos uma base
homogênea e um elemento que se
destaca desse todo. Um contraste
possível é o da transparência X opacidade, no qual ora percebemos os
elementos da composição por conta
da transparência, ora somos incapazes de percebê-los por conta da
opacidade. Quando a estabilidade é
escolhida em termos compositivos,
teremos uma composição harmônica e constante. Caso a variação
seja escolhida, teremos variedade
e multiplicidade. Com a técnica da
exatidão, é possível criarmos uma
composição fiel ao mundo empírico embasada na perspectiva e no
contraste claro-escuro. Diferentemente, com a técnica da distorção,
concorde Dondis, é possível se
afastar da regularidade e criar uma
composição forte. O par planura X
profundidade nos traz, de um lado,
a utilização da técnica da perspectiva, no caso da profundidade, e de
outro, a inexistência de perspectiva, no caso da planura, além da

oposição claro-escuro e da utilização da iluminação e da sombra.
A singularidade e a justaposição
formam uma oposição em termos
de fatores visuais que incentivam o
espectador: a singularidade se vale
de apenas um assunto, focando
especificamente em uma escolha
temática; a justaposição expressa a
relação entre elementos que incentivam o espectador visualmente. O
par sequencialidade X acaso, por
outro lado, definem a composição
visual de outra forma: a sequencialidade é caracterizada pela organização de elementos sucessivos na
composição, enquanto que o acaso
traz uma falta de organização premeditada. O par agudeza X difusão
está associado à ideia de transparência da forma e da mensagem que se
quer transmitir, no caso da agudeza,
ou à ideia de imprecisão e emoção,
no caso da difusão. Por fim, o par
repetição X episodicidade é caracterizado pela unificação da composição, no caso da repetição, e a falta de
ligação entre os elementos da composição, no caso da episodicidade
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NKODYA DYA MPANGU : ENCONTROS DE ARTES E PENSAMENTO
1

Ritmos e Travessias actantes
nas Línguas e Artes, IIº Encontro
de Língua, Arte e Pensamento do
Centro de Estudos Literários Angolanos (CELA)
Concepção: Abreu Paxe
Curadores: Abreu Paxe, Luís
Serguilha, Mbiavanga Fernando e
Marcelo Ariel
Mediação: 5 nomes a indicar.
Assistência Técnica: Amanda
Vital e (…)
3 a 7/11 de Quarta -feira a
Domingo
Projecto
Investigadores e criadores de
textos literários e de, outras diferentes, composições textuais, verbalizadas, não verbalizadas e grafadas,
seus tecidos atravessam constantemente o limite difuso entre identidade ( aprisionada pela tristeza do
poder) e alteridade (como o lugar
da alegria e/ou do lúdico), há entre
esses um cruzamento que é complicado e que ninguém quer enfrentar:
como experimentações do impossível na encruzilhada do pensamento
por devir contagiante com os fluxos
estético-éticos, imanentes a política

de mescla de fronteiras e de vizinhanças fragmentárias e expressivas, zonas hibridas do aqui e agora.
Estamos perante problematizações
conceptuais multilinguísticas que
precisam ser enfrentadas por meio
do pensamento vigoroso e crítico.
Daí pensarmos que a reflexão sobre
a criação/invenção na literatura, na
poesia se mover sempre no espaço
do ritmo, das travessias actantes,
das vozes, das artes e das línguas
entre as flexionais e as aglutinantes. Há que relacionar ressonâncias artísticas indeterminadas com
povoamentos rítmicos, feixes plásticos de mutações de vozes, limiares
afectivos, corpos em germinações
dançantes, gestos das transgeografios conceptuais do inventar e do
criar.
Esta segunda edição do
encontro do Centro de Estudos
Literários Angolanos (CELA);
denominado “Nkodya dya Mpangu:
Encontros de Artes e Pensamento”,
no âmbito do dia Internacional do
Escritor Africano, a ser realizado
via digital ao vivo, na plataforma
zoom, aborda as tapeçarias topológicas das várias experimentações
do sensível em Angola, ao lado das
forças criadoras
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do Brasil, de Portugal e de demais
países africanos, como espaço de
realidade multilingue e cujas vozes
na poesia oral guardam elementos
muito antigos que permanecem na
entoação, nas cadeias da voz com
misturas de novos ritmos e novos
sons, no qual o Português, nesse
espaço, convive com várias línguas,
entre as bantu e não bantu como a
dos koi e San, o tupi e/ou a Língua
geral, assim como o Swaíli, o Árabe,
o Francês e o Inglês. Nessa marchetaria de travessias actantes que
as línguas em si realizam nos seus
múltiplos e incessantes contactos e
espelhamentos; o que vamos assistindo, é que não se buscam melhor
compreensão das incorporações e
interpenetrações entre elas como
textualidades: vocais, sonoras e
gráficas.
Escritores/Linguistas/Professores/Pesquisadores ao estudarem e
investigarem as traduções culturais
que enformam hoje África entre as
dos povos primitivos aí instalados,
assim como a Árabe e Indígenas
do Brasil, as criações das realidades coloniais, que permitam discutir o trânsito interlíngua em que
os materiais da natureza, da cultura, da flora, da fauna e do corpo,

desenham a passagem por tradições
poéticas extraocidentais do oral
ao escrito, indissociáveis falam do
trânsito do poético entre códigos
verbal e gestual, redesenhando a
natureza e a cultura, com incorporações do diverso.
Ritmos e Travessias actantes
nas línguas e nas artes é o tema do
encontro bem como a multiperceptividade de lugares em construção
discursiva e tradutórias, focando
também às questões de género e
de raças. À diversidade também
é debatida do ponto de vista dos
criadores de textos judaicos, cristãos e islâmicos, bem como da
pesquisa sobre a interculturalidade
das tramas criativas e inventivos
sobre sabores e saberes (de afectos
vinícolas e gastronómicos), além
da memória histórica. Como contraponto a abordagem dos direitos
linguísticos em Angola. O encontro apresentará cenários literários
de países na Europa, África e na
América Latina.

Abreu Paxe (Angola), Luís Serguilha
(Portugal), Marcelo Ariel (Brasil) e
o Secretário Geral da UEA – União
dos Escritores Angolanos, David
Capelenguela - 11h
3/11, Quarta feira - (Mokenesa1 - Dikanza em movimento):
Poesia Inclusiva no Repertório
silábico vocal (Intervenientes:
Guilherme Gotijo Flores (Brasil),
Nuno Neves (Portugal), Mille Caroline Fernandes (Brasil), Alexandre
Rabelo (Brasil) e a Moderadora;
Ana Maria Hadad (Brasil) 17h30m
4/11 Quinta-feira – (Mokenesa 2 – Kissanje rítmico): Língua,
Música, Dança, Poesia entre o Significado e o Significante (Intervenientes: Luís Adriano Carlos (Portugal),
Silvio Ferraz (Brasil), Alexandre
Timane (Moçambique), Ronald
Augusto (Brasil), e o Moderador;
Ademir Demarch (Brasil) 17h30m
5/11 Sexta-feira – (Mokenesa
3 – Marimba em movimento expandido): Litera e Voco (tura): o gráfico,
o gestual, o sonoro, o cromático, o
visual ( Intervenientes: Jéssica FalEXPERIMENTAÇÕES
coni (Itália), Amálio Pinheiro (Bra2
3/11 quarta-feira (Mokenesa sil), Daniel Perez Sassuco (Angola),
limiar, o sopro do Mpungui3): Lín- Luís Fernando Pereira (Brasil) e o
guas e Literaturas: Corpos de rea- Moderador Nuno Neves (Portugal)
lidades Fractais - Os curadores: 17h30m
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6/11 Sábado – (Mokenesa
4 – Cinguvu da esteira gráfico-sonora): Literaturas, Territórios, Contemporaneidades (Intervenientes:
José Amálio Pinheiro (Brasil), José
Carlos Venâncio (Portugal/Angola),
Mbiavanga Fernando (Angola),
António Quino (Angola) e o Moderador Domingas Monte (Angola)
17h30
7/11 Domingo - (Mokenesa 5
Ngoma4 ampliado): As Línguas da
Poesia como Tambor Vocal (Intervenientes: Anelito de Oliveira (Brasil), Roberto Amezquita (México),
Francisco Soares (Angola), Claudio
Daniel (Brasil) e o Moderador Kaio
Carmona (Brasil) 17h30
(1) O Segredo Das Artes
(2) Debate
(3) Corneta: instrumento
musical e de comunicação ancestral
(4 Batuque: instrumento
de percussão e de comunicação
ancestral
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O DESERTO TUPINIQUIM OU OS
CAMINHOS DAS SECAS
ROBERTO OLIVEIRA

O

SERTÃO
BRASILEIRO
é quase um
deserto. Sucede-se, a sul, a
regiões serranas e mares de morros
e, a sudoeste, a altiplanos em geral,
como o Planalto Central. Ele é a
transição do cerrado para a zona
da mata e perde altitude à medida
que desce até o mar. O sertão se
caracteriza pelo clima semiárido
- quente e seco. Seu solo é pedregoso e fissurado. Sua vegetação, a
caatinga – tortuosa, esparsa e espinhosa. As chuvas são escassas, por
quase todo o ano, e torrenciais, nos
poucos meses chuvosos. Já os índices de evaporação são os maiores
do Brasil. E a fauna e flora desenvolvem-se como que se adaptando à
dura geologia da região. Bem como
o sertanejo.
A palavra sertão teve origem
ainda nos primórdios da colonização brasileira, quando os colonizadores, ao se afastarem do litoral e
adentrarem no semiárido, perceberam brusca diferença entre as duas
regiões. “É um desertão!”, falou um
deles, nomeando aquele pedaço de
terra ainda desconhecido. Com o
passar dos tempos, como os nativos

e mestiços não sabiam como se pronunciava ou mesmo escrevia aquele
nome forasteiro, eles foram adaptando-o à oralidade, moldando-o ao
sotaque em voga. E assim foi batizado: o sertão!
Mas ao contrário dos demais
semidesertos do mundo, o sertão
brasileiro não margeia um grande
deserto, a exemplo do Saara, dos
platôs árabes de Nedjed ou das
depressões desérticas na Austrália.
Todos eles se inscreverem entre os
trópicos de Câncer e Capricórnio.
Pelo contrário: ele é circunscrito
por áreas úmidas, como a zona da
mata nordestina ou o meio norte
amazônico. Apesar disso, em função da morfologia e dos agentes
geológicos, a região é afetada por
um fenômeno que leva ao limite a
sobrevivência dos homens, dos animais e da vegetação - a seca.
Irredutível e mortífera, a seca
é um fenômeno cuja complexidade
é estudada até hoje e que atormenta
a vida dos sertanejos. São muitos
seus motivos: o aquecimento das
águas do Oceano Pacífico, ocasionado pelo fenômeno “El Niño”, que
interfere na temperatura e na circulação dos ventos; os agentes geológicos naturais,
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como a monção nordeste, a erosão
eólica, as tempestades devastadoras, a sucção de extratos e as canículas ou ondas de calor; e a ação do
homem ao longo dos tempos, com
queimadas e derrubadas que calcificavam e desertificavam a terra, formando assim as “caapueiras” - mato
extinto, na língua nativa.
Tão grave foi a exploração
predatória dos homens nos primeiros séculos, que, em 11 de junho
de 1799, o governo da metrópole
decretou um documento estipulando que “se coíba a indiscreta e
desordenada ambição dos habitantes que têm assolado a ferro e a fogo
preciosas matas... que tanto abundavam e hoje já ficam a distâncias consideráveis”. Se em 1799 tais matas já
findavam no sertão, como será que
estão hoje, diante do avanço cada
vez mais rápido da monocultura
e do agronegócio? Por essas e tantas outras razões, a caatinga, único
bioma exclusivamente brasileiro, é
o mais frágil da atualidade.
As secas
Em seu livro “Os Sertões”,
Euclides da Cunha escreve que o
primeiro período de seca de que se
tem notícia remonta ao início do
século XVIII, entre 1710 e 1711.

Mas existem relatos de secas ainda
mais remotas. Com a frequência de
9 a 12 em média, ela chega, sempre, irredutível. Entre 1723 e 1727,
em 1736 e 1737 e nos anos de 1744
e 1745. Aí passou um tempo até o
retorno da grande seca do século
XVIII, em 1777 e 1778. E assim
aconteceu ao longo dos séculos
XIX e XX. E, é claro, acontece nesse
começo do século XXI.
De 2011 a 2013, o Nordeste
brasileiro passou pela pior seca dos
últimos 50 anos, pelos menos em
termos pluviométricos e econômicos. Só no primeiro ano, segundo o
IBGE, mais de 29,5 cabeças de gado
morreram por falta de água e pastio.
E o número de cidades que recorreram à Defesa Civil Nacional (ligada
ao Ministério da Integração Nacional), alegando estado de emergência, até meados de 2013 é alarmante:
458 municípios oficialmente.
(Foto: gado muito magro na
caatinga)
Mas quando contabilizado o
número total de cidades que entraram com pedido de estado emergencial, que possibilita regimes
de contratação e licitação diferenciados e a chegada de verbas não
orçadas à priori, ele ultrapassa os

mil municípios. Só no Ceará, por
exemplo, foram 175 cidades em
situação de emergência, de um total
de 184 do estado. Enquanto que na
Bahia foram 251 municípios e no
Rio Grande do Norte, 147. Além de
estados “menos afetados”, como o
Piauí, com 82 cidades, Pernambuco,
com 19, e Sergipe, com 17. Mais de
10 milhões de pessoas afetadas.
O que representa cerca de 5% da
população brasileira.
Só em 2013, foram gastos
mais de R$120 milhões - R$25
milhões só em carros-pipa - com
medidas paliativas. Açudes foram
reabastecidos. E cisternas foram
construídas, principalmente via
programa do Governo Federal “Um
Milhão de Cisternas”– formulado
pela Articulação Semiárido Brasileiro, que conta com mais de mil
ONG’s atuantes na região semiárida.
As cisternas são construídas pelas
próprias comunidades com placas
de cimento pré-moldadas e tem
capacidade de reservar 16 mil litros
de água. O programa contribui para
o reaproveitamento das águas de
chuva que se perdem rapidamente
diante do alto índice de evaporação, além de ser uma alternativa
descentralizada
d e
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reservatório de água. Mas até as
cidades que se formaram à calha
do rio São Francisco, mesmo com
a benção do Velho Chico, passam
por penúrias relacionadas com a
seca – porque a vazão cai bruscamente, a ocupação populacional do
sertão é dispersa, faltam projetos
de irrigação popular e há a dificuldade de levar a água do rio às casas
sertanejas.
(Foto: cisterna)
Enfim, a falta de chuvas e a
alta evaporação, combinadas, mitigam qualquer esperança do sertanejo em ver o verde brotar das
plantações e dos pastos, trazendo
ao olfato aquele cheiro de mato
molhado e, ao sertão, a fartura dos
tempos chuvosos. Quando cantam,
radiantes, os sabiás. A piçarra fica
batida e molhada. E os mandacarus
“fuloram” em meio aquele desertão,
assinalando a chuva tão esperada e
desejada.
“O sabiá no sertão
Quando canta me comove
Passa três meses cantando
E sem cantar passa nove
Porque tem a obrigação
De só cantar quando chove”
(“Chover ou Invocação para

um dia líquido”, Cordel do Fogo
Encantado)
A Caatinga
É uma paragem impressionante. O sol quase sempre causticante, irradiando uma vermelhidão
de rachar a pele. Enquanto o suor
desce pelo corpo encharcando as
roupas. Os urubus - com suas garras
afiadas, bicos pontiagudos e olhos
de caçador - em orbitas negras no
céu - limpo, azul e imenso. As árvores são revoltas e a mata, espinhosa
e labiríntica. O solo em brasa, do
qual sobe uma poeira avermelhada
ao mínimo movimento, aquela
poeira que se alastra como fuligem, colorindo os automóveis e os
sapatos dos viajantes. E as cobras
peçonhentas e lagartos de olhos
grandes e fixos camuflam-se na
vereda fechada. As estradas são
retas, apontando para um horizonte
utópico, que fica tão mais distante
quanto mais se caminha. E são também cheias de pedras e “costelas de
vaca” - deixando o caminho ainda
mais tortuoso.
(Foto: estrada de terra com
horizonte)
De tempo em tempo, alternando o silêncio da solidão,

escutam-se o soar de sinos presos
aos pescoços de gados e bodes soltos, e o rastejar de cobras e lagartixas açoitando a mata. E de quando
em vez passam algumas motos e
carros. Os pássaros da caatinga
cantam.
(Foto: bode com sino)
Embora castigada, sua flora
é rica e diversa. Tem mandacaru
e xiquexique, mas também favela,
palmatória e cabeça de frade. As
orquídeas colorem e embelezam a
paisagem. Os umbuzeiros, circulares
e cheios de galhos, dois metros de
altura, oferecem um pouco de sombra ao sertanejo e matam a fome do
gado. Enquanto o umbu mata a sede
e a fome do homem – fruta com que
se faz a típica umbuzada. Mas não é
só: tem juá, para escovar os dentes,
angico, para fazer medicamentos e
tingir o couro, jurema, para fazer
lenha, caraíba e mais um monte de
espécies que se adaptam às condições do sertão brasileiro. Tem até
planta que esconde no subsolo a
água que falta acima da terra.
Os animais característicos
da caatinga também chamam a
atenção do caminhante. Venenosas e ardilosas são as cobras – tem
jararaca, cascavel,
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coral etc. Ligeiros, de tipos e cores
diferentes, são os lagartos. Nela,
vivem também o tatupeba, a rã, o
sapo-cururu, o preá, o gambá e o
urubu. Além dos saguis e das araras
restantes. São anfíbios, répteis, aves
e mamíferos que totalizam mais de
oitocentas espécies.
(Foto: lagarto e urubu na
caatinga)
Em geral, os habitantes da
caatinga se dispersam geograficamente, em casas de sapé e alvenaria espalhadas nas zonas rurais das
cidades - são os chamados povoados. O povo é simples na fala, na
vestimenta e no trejeito. De pele
queimada e miscigenada. E com
aquele caminhar ora firme ora
arrastado.
(Foto: casas dispersas no
meio da caatinga)
Dois fenômenos emergiram
com força na caatinga nos séculos
XIX e XX: o messianismo e o cangaço. O primeiro encontrou força
na fé do sertanejo, cuja grande
maioria é católica. Mas também no
aterrorizante sentimento de solidão que brota no coração humano
quando se está plantado no meio
da caatinga - ainda mais quando
sem rumo e sem futuro, seja pela

pobreza, pela fome ou pela sede de
justiça. Na caatinga, Deus é a natureza e a natureza é Deus! Foram
muitos os beatos que, com discursos
grandiosos e apocalípticos, apontavam uma direção quando o povo se
sentia perdido, e por isso carregavam consigo seguidores de todo o
sertão. Teve Antônio Conselheiro,
Padre Cícero, Beato Lourenço e tantos outros menos famosos.
Já os cangaceiros são filhos da
concentração de terra, da violência
física, familiar e social, do desejo de
vingança e do impulso de governar
o sertão. Assim como vaqueiros,
eles se vestiam com chapéu, gibão,
alforje, calça e sapato de couro, para
poder cavalgar na mata espinhosa
e fechada. Mas também se apetrechavam, vaidosos, com chitas, anéis,
correntes e metais de toda ordem.
Armados até os dentes - com pistolas, fuzis e punhais -, barbudos e
com o odor de semanas e semanas
sem banho na caatinga, os cangaceiros eram bandoleiros com algum
senso de justiça e ética próprias “bandidos sociais”, como cantou
Chico Science. O mais conhecido
e temido de todos os cangaceiros
foi Lampião, Virgulino Ferreira
da Silva, o “Rei do Cangaço”. Mas

tantos outros - Antônio Silvino, que o sinhô
Lucas da Feria, Corisco - lideravam
Tenha tirado uma lição
colunas que cortaram as veias serQue assim mal dividido
tanejas e deixaram sangue, choro,
Esse mundo anda errado
desgraça, mas também seguidores
Que a terra é do homem
e esperança por onde passaram.
Num é de Deus nem do Diabo
(Perseguição. Deus e o Diabo
Se entrega Corisco!
na Terra do Sol)
Eu não me entrego não
Eu não sou passarinho pra
viver lá na prisão
Se entrega Corisco!, eu não
me entrego não
Não me entrego ao tenente
Não me entrego ao capitão
Eu me entrego só na morte de
parabelo na mão
Se entrega Corisco!
Eu não me entrego não! Eu
não me entrego não!
Eu não me entrego não!
Farrea, farrea povo
Farrea até o sol raiar
Mataram Corisco
Balearam Dadá
O sertão vai virá mar
E o mar virá sertão
Tá contada a minha estória
Verdade e imaginação
Espero
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Cerca de vinte indígenas Gamella,
entre eles um agente da CPT/MA, foram
presos arbitrariamente pela Polícia Militar
do Maranhão
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