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“ 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 iniciativas culturais
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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.
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Yo Pisare Las Calles Nuevamente
Pablo Milanés
Yo pisaré las calles nuevamente
De lo que fue Santiago ensangrentada
Y en una hermosa plaza liberada
Me detendré a llorar por los ausentes
Yo vendré del desierto calcínante
Y saldré de los bosques y los lagos
Y evocaré en un cerro de Santiago
A mis hermanos que murieron antes
Yo unido al que hizo mucho y poco
Al que quiere la patria liberada
Dispararé de las primeras balas
Más temprano que tarde sin reposo
Retornarán los libros las canciones
Que quemaron las manos asesinas
Renacerá mi pueblo de su ruina
Y pagarán su culpa los traidores
Un niño jugará en una alameda
Y cantará con sus amigos nuevos
Y ese canto será el canto del suelo
A una vida segada en La Moneda
Yo pisaré las calles nuevamente
De lo que fue Santiago ensangrentada
En una hermosa plaza liberada
Me detendré a llorar por los ausentes
Yo pisaré las calles nuevamente
De lo que fue Santiago ensangrentada
En una hermosa plaza liberada
Me detendré a llorar por los ausentes
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O ÚLTIMO DISCURSO DO
EX-PRESIDENTE CHILENO
SALVADOR ALLENDE
“Seguramente, esta será a
última oportunidade em que poderei dirigir-me a vocês. A Força
Aérea bombardeou as antenas da
Rádio Magallanes. Minhas palavras
não têm amargura, mas decepção.
Que sejam elas um castigo moral
para quem traiu seu juramento: soldados do Chile, comandantes-em-chefe titulares, o almirante Merino,
que se autodesignou comandante
da Armada, e o senhor Mendoza,
general rastejante que ainda ontem
manifestara sua fidelidade e lealdade ao Governo, e que também se
autodenominou diretor geral dos
carabineros.

Trabalhadores de minha
Pátria: quero agradecer-lhes a lealdade que sempre tiveram, a confiança que depositaram em um
homem que foi apenas intérprete
de grandes anseios de justiça, que
empenhou sua palavra em que
respeitaria a Constituição e a lei, e
assim o fez.

Neste momento definitivo, o
último em que eu poderei dirigir-me a vocês, quero que aproveitem a
lição: o capital estrangeiro, o imperialismo, unidos à reação criaram
o clima para que as Forças Armadas rompessem sua tradição, que
Diante destes fatos só me lhes ensinara o general Schneider
cabe dizer aos trabalhadores: Não e reafirmara o comandante Araya,
vou renunciar! Colocado numa vítimas do mesmo setor social que
encruzilhada histórica, pagarei com hoje estará esperando com as mãos
minha vida a lealdade ao povo. E livres, reconquistar o poder para
lhes digo que tenho a certeza de que seguir defendendo seus lucros e
a semente que entregamos à consci- seus privilégios.
ência digna de milhares e milhares
Dirijo-me a vocês, sobretudo
de chilenos, não poderá ser ceifada
definitivamente. [Eles] têm a força, à mulher simples de nossa terra,
poderão nos avassalar, mas não se à camponesa que nos acreditou, à
detém os processos sociais nem mãe que soube de nossa preocucom o crime nem com a força. A pação com as crianças. Dirijo-me
história é nossa e a fazem os povos. aos profissionais da Pátria, aos
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profissionais patriotas que continuaram trabalhando contra a sedição
auspiciada pelas associações profissionais, associações classistas que
também defenderam os lucros de
uma sociedade capitalista. Dirijo-me à juventude, àqueles que cantaram e deram sua alegria e seu espírito de luta. Dirijo-me ao homem
do Chile, ao operário, ao camponês,
ao intelectual, àqueles que serão
perseguidos, porque em nosso país
o fascismo está há tempos presente;
nos atentados terroristas, explodindo as pontes, cortando as vias
férreas, destruindo os oleodutos e os
gasodutos, frente ao silêncio daqueles que tinham a obrigação de agir.
Estavam comprometidos.
A historia os julgará.
S e g u r a m e nt e a R á d i o
Magallanes será calada e o metal
tranqüilo de minha voz não chegará
mais a vocês. Não importa. Vocês
continuarão a ouvi-la. Sempre
estarei junto a vocês. Pelo menos
minha lembrança será a de um
homem digno que foi leal à Pátria.
O povo deve defender-se, mas não
se sacrificar. O povo não deve se
deixar arrasar nem tranqüilizar, mas

tampouco pode humilhar-se.
Trabalhadores de minha
Pátria, tenho fé no Chile e seu destino. Superarão outros homens este
momento cinzento e amargo em
que a traição pretende impor-se.
Saibam que, antes do que se pensa,
de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem
livre, para construir uma sociedade
melhor.
Viva o Chile! Viva o povo!
Viva os trabalhadores! Estas são
minhas últimas palavras e tenho a
certeza de que meu sacrifício não
será em vão. Tenho a certeza de que,
pelo menos, será uma lição moral
que castigará a perfídia, a covardia
e a traição.”
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El derecho de vivir
Poeta Ho Chi Minh
Que golpea de Vietnam
A toda la humanidad
Ningún cañón borrará
El surco de tu arrozal
El derecho de vivir en paz
Indochina es el lugar
Más allá del ancho mar
Donde revientan la flor
Con genocidio y napalm
La Luna es una explosión
Que funde todo el clamor
El derecho de vivir en paz
Indochina es el lugar
Más allá del ancho mar
Donde revientan la flor
Con genocidio y napalm
La Luna es una explosión
Que funde todo el clamor
El derecho de vivir en paz
Tío Ho, nuestra canción
Es fuego de puro amor
Es palomo palomar
Olivo de olivar
Es el canto universal
Cadena que hará triunfar
El derecho de vivir en paz
Es el canto universal
Cadena que hará triunfar
El derecho de vivir en paz
El derecho de vivir en paz
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GABRIEL BORIC, LA CAÍDA DEL
IDEAL REVOLTISTA Y EL FUTURO
DE LA IZQUIERDA
Probablemente asumir la conducción de un trozo de Estado sea
lo más inteligente. Pero no a costa
de diezmar y suturar a la izquierda,
clausurarla en el Estado. Esa práctica, tan cara a los últimos años de
historia, pone entre paréntesis la
lucha de clases. La evolución del
patrón de acumulación chileno y
los límites que impone. El hecho
de que la explotación podría sentir la necesidad de intensificarse en
un período crítico de la economía
mundial—hiperinflación, crisis
migratoria, etc. Y que la formulación institucional-política de la burguesía, la derecha chilena y sectores
del centro, van a necesitar medidas
de ajuste—como sucedió en Grecia
con SYRIZA en 2016, una de las
pocas soluciones centristas a un
conflicto de alta intensidad en las
últimas décadas.
por Claudio Aguayo

positivo que debe ser capturado. Se
trata de la caída del ideal: del ideal
de la revuelta, pero también del
ideal que consagraba a sus resultados institucionales, por llamarlos de
alguna manera.

Si estamos o no en un Thermidor chileno, es algo que está por
verse: antes de Thermidor, desde
luego, está Mesidor en el calendario republicano. El mes que señala
la crisis del jacobinismo—pero en
Chile el jacobinismo no se ha consumado. Antes del socialismo en un
sólo país de Stalin, Trotsky es aislado y luego exiliado, la oposición
de izquierda diezmada al interior
del Partido Bolchevique, y la vieja
guardia exterminada o convertida
en partido del orden. Y es que las
fuerzas políticas que intervienen
en el elemento espontáneo de la
revuelta de octubre, que intentan
destacar su aspecto de clase, todavía
no se han agotado. En cierto sentido, el “barómetro electoral” como
El tránsito de la revuelta al llamaba Engels a las elecciones, ha
momento actual—que el filósofo de mostrado que las fuerzas que cuesla nueva derecha corporativista chi- tionan y descomponen el régimen o
lena, Hugo Herrera, llama thermi- la república neoliberal, están vivas
doriano—tiene un rasgo o un gesto y coleando.
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Gabriel Boric puede ser pensado como un momento girondino
transicional. Por eso la hipótesis de
Herrera, en una analogía típica del
conservadurismo (recuerdo en este
sentido el “gran paralelismo” del
católico soberanista Donoso Cortés, que le permitía leer el pasado
en el presente y viceversa), no funciona: porque Kast no es Napoleón,
como argumenta Herrera. Kast es
más bien Joseph de Maistre, el
reaccionarismo temprano, la voz
de la restauración—y no del devenir-imperio de la República. Por
su procedencia ideológica, calza
mejor que con Napoleón: Joseph
de Maistre fue un católico intransigente. En sus Quatre chapitres sur
la Russia, de Maistre recomienda
al zar mantener la servidumbre a
punta de azote y evitar a toda costa
la intromisión de elementos protestantes en la conciencia católica del
campesinado, el famoso mujik ruso.
Al mismo tiempo, Kast representa
fuerzas retardatarias de la oligarquía, abiertamente comprometido
con la mentalidad hacendal y lo que
José Bengoa llamó en su exhaustiva
Historial rural de Chile central la

“subordinación ascética”—es decir, años más tarde, de Marx frente a
la utilización de lo religioso con la revolución de 1848 en europa:
fines expansivos del propio capital. que el cerebro de los muertos no
oprima la inteligencia de los vivos.
La caída del ideal revoltista, De alguna manera, sin embargo,
en medio de esta elección entre la esta intromisión del pasado en el
restauración católico-empresarial y presente es inevitable. Lo atestigua
la transición girondina, no refiere el hecho de que, más de un siglo y
tan sólo al agotamiento de una vani- medio después, todavía pensemos
dad intelectual consistente en mirar en unos Jirondinos chilenos, como
la revuelta como plenitud, “tumba les llamaba Benjamín Vicuña-Madel neoliberalismo”, momento de ckena a una generación de afraninterrupción o milagro que viene cesados valientes que enfrentaron
a cortar la historia capitalista de al estado portaliano. Las grandes
Chile por la mitad. Hegel retrató analogías históricas sólo tienen
con mucha sorna esta vanidad, sentido ahí donde trabajan para ser
tratándola como la paradójica deshechas.
forma teórica de una “profundidad
superficial”. Contra ella, se esforzó
La seducción vanidosa y evaen mostrar la paciencia de una for- nescente de la palabra revuelta fue
malización teórica que abre sus alas demasiado irresistible. Nos recuerda
como el búho de Minerva, hacia el de hecho a las elucubraciones de
atardecer. Comprensión de lo real/ Jung sobre el mito y su pervivencia
actual, más que la construcción de en una suerte de eternidad atávica—
un mundo etéreo. Eso quiere decir Lacan decía para-animal. Jung creía
precisamente la famosa senten- firmemente que el inconsciente era
cia del prólogo de la Filosofía del colectivo, y en que los mitos vivían
derecho: que lo real sea racional más allá de cualquier conciencia
y viceversa, es una exigencia por individual. Al plantearlo de esa
captar la racionalidad del presente. manera, Jung subsumió la función
Es precisamente dicha exigencia la simbólica, que articula al sujeto,
que está en el fondo de la exigencia, en la forma del mito. Por eso en
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un texto de 1933, titulado Wotan
no podía sino terminar en una
condescendencia descarada con el
nazismo—en vez de la captación
racional, Jung vio aquí la emergencia del mito de la guerra y del dios
nómade. Paradójicamente, aunque
el pensador italiano Furio Jesi aceptaba la definición de lo inconsciente
propuesta por Jung, el discípulo
díscolo de Freud no hacía más que
convertir el mito en propaganda,
algo que Jesi rechazaba. Y es lo que
hace Kast: retomar el mito de Chile
ahí donde puede servir como técnica de hipnotización de las masas.
Kast es un gran hipnotizador, rodeado de una corte de tecnócratas y
publicistas neoliberales. Boric no le
ha opuesto otro mito, simplemente
ha ocupado la posición girondina
ahí donde permite contener el pistón revolucionario. La lucha de clases queda, por el momento, borroneada—al decir de Louis Althusser:
sobredeterminada.
Pero ni la técnica mistificadora y wotanista, guerrera, patriota,
anticomunista—todos valores de
la conciencia nacional chilena—
que exhibe Kast, ni el momento

Imagen / La Libertad guiando
al pueblo, Eugène Delacroix.
Fuente: Wikimedia.

girondino de unificación nacional
que representa Boric, tienen posibilidades frente a una crisis institucional, política y económica que los
excede. Y que amenaza, dicho sea
de paso, con subsumir en su remolino de desincorporación nacional
incluso a aquellos oropeles con los
que dignificamos los resultados del
octubre chileno: la Convención
Constitucional, el programa antineoliberal, el reposicionamiento de
la izquierda en el parlamento. Esa
crisis debe ser distinguida rigurosamente de la vanidad de la revuelta,
que algunos llamaron “revolución
de octubre” en el intento de convertirla en el sustrato refundacional
de Chile. Sin embargo, si hay una
dimensión trágica en el octubre chileno es su inorganicidad. Inorganicidad, en todo caso, que es lo propio
de la espontaneidad de masas. No
es lo propio de la izquierda, o no
debería serlo. Una izquierda que
no está a la altura de los desafíos de
una revuelta no merece gobernar.
La frase de Lenin “no hay práctica
revolucionaria sin teoría revolucionaria” se refiere mucho menos a la
necesidad de estudiar a los clásicos y convertirnos en savants de la

revolución, que a la positividad que
introduce una lectura de las coyunturas de crisis ahí donde la organización política del proletariado
debe intervenir con un mínimo de
distancia. Una izquierda sin teoría
está destinada a ser también una
izquierda inorgánica.
León Rozitchner utiliza para
pensar en la figura de Perón la
imagen del “gran hipnotizador”. Yo
prefiero la del enamoramiento. La
izquierda chilena se dividió el 15
de noviembre entre un sector centrista, capaz de dejar caer el ideal
de la revolución social y asumir las
tareas portalianas de la institucionalidad—el “estado en forma”, vieja
manera de decir gobernabilidad, y
otro sector que sin ánimo de ofender podríamos llamar romántico.
Este sector romántico fue sacudido
en la primaria presidencial: habitado por elementos irresponsables
que llamaron a votar por la candidatura de Daniel Jadue a último
minuto, sin la convicción suficiente,
y otros elementos que simplemente
rechazaban la candidatura aduciendo una falta de radicalidad que
ahora seguramente echan de menos,
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hoy día se encuentra en jaque. El
Partido Comunista, su elemento
más visible—programáticamente
en la izquierda—se ha convertido
en el centro ausente de la vanidad centrista, porque el centrismo
tiene también su vanidad. Centro
ausente, digo, porque ahí donde
se le pretende esconder y censurar
sigue acechando. Lo que demuestra
que los girondinos seguirán incómodos, al menos un tiempo. Si hay
un romanticismo de izquierda después de octubre, que bien pudiera
llamarse revoltismo, también hay
un enamoramiento centrista con la
institucionalidad que dejó caer el
ideal de la revolución para erigir la
compulsión neurótica por la gradualidad—como si esta fuese garantía
de algo.
El enamoramiento, precisamente en su respuesta a Jung (un
romántico de derechas en torno al
problema libidinal y el mito: póngase la guerra en lugar de la revolución y se tendrá la intercambiabilidad fascinante entre izquierda
y derecha), Freud lo caracteriza
como un “empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto”. El

enamorado se descuida. Así como
la izquierda chilena descuidó hace
décadas la tarea de convertirse en
conducción estratégica del anticapitalismo, cuando vio la revuelta
frente a frente no pudo sino enamorarse. (Me encuentro entre esos
enamorados, con una columna titulada Insurrección cuma donde los
intercambios de rabia y los pasajes
al acto de la revuelta son descritos
como una formulación automática
del fin del neoliberalismo). Gabriel
Boric nos lleva a la caída del ideal:
el objeto-revuelta cede su lugar a
un momento de estupefacción, de
decepción apenas disimulada.
Esta caída del ideal no es
necesariamente thermidoriana y
restauracionista. Puede y debe ser
girondina. La Convención Constitucional sobrevive como un espacio de deliberación que da cuenta
de una tensión política que no se
va a resolver en el corto plazo. La
izquierda ha crecido electoralmente,
más allá de los comunistas. El movimiento mapuche toma los visos de
algo más complicado que la plurinacionalidad que apreciamos. Pero
al mismo tiempo, el Estado promete
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un sinfín de lujos que no se puede
dar un sector político incapaz de
asumir el primer plano. Lujos que se
traducen en una absorción burocrática que en el ciclo 2011-2017 desbancó todo el activo social de base
de la izquierda, y que terminó hundiendo a los activistas en tareas de
administración pública, y de defensa
de un gobierno sin orientaciones
transformadoras decisivas. Probablemente asumir la conducción de
un trozo de Estado sea lo más inteligente. Pero no a costa de diezmar
y suturar a la izquierda, clausurarla
en el Estado. Esa práctica, tan cara
a los últimos años de historia, pone
entre paréntesis la lucha de clases.
La evolución del patrón de acumulación chileno y los límites que
impone. El hecho de que la explotación podría sentir la necesidad de
intensificarse en un período crítico
de la economía mundial—hiperinflación, crisis migratoria, etc. Y que
la formulación institucional-política
de la burguesía, la derecha chilena y
sectores del centro, van a necesitar
medidas de ajuste—como sucedió
en Grecia con SYRIZA en 2016, una
de las pocas soluciones centristas a
un conflicto de alta intensidad en

las últimas décadas.
Louis Althusser, en su crítica
al giro a la derecha de los partidos
comunistas europeos durante la
década de los 70’, decía que pensar
que la pura presencia en el estado
era garantía de alcanzar “posiciones
hegemónicas” era poner la lucha de
clases entre paréntesis. Suturar la
revuelta, para utilizar un término
psicoanalítico otra vez, quiere
decir precisamente eso: poner la
lucha de clases entre paréntesis—a
ver si se nos olvida de nuevo, para
entregarnos tranquilos a las tareas
del estado. Sin considerar que toda
sutura es provisoria. No hay clausura permanente de aquello que se
deniega, o que se pone entre paréntesis. La “revuelta” es la expresión
de masas de una crisis material
del modo de producción capitalista, con su fragmentariedad y su
recomposición de las clases sociales
en el Chile del siglo XXI. Como el
inconsciente, sus fuerzas siguen ahí,
requieren ser pensadas, y requieren un trabajo político. Es ingenuo
pensar que en el corto plazo van
a haber nuevos estallidos, pero la
resistencia del proletariado siempre

adquiere formas que las burocracias no imaginan. Fortalecer a la
izquierda, reconstruyendo su base
social después de la caída del ideal
revoltista—caída representada por
Gabriel Boric—parece la única posición posible si se quiere recomponer
la posición de izquierda, jacobina.
De hecho, la subsistencia de esa
posición es un problema político,
mientras que el copamiento funcionario del aparato estatal es un problema burocrático—y ya conocemos, si es que no hemos olvidado, la
frase de Mao: la política en el timón
de mando. Derrotar al fascismo y la
serie de violencias que convoca en la
presente elección, parece el primer
paso, inevitable. De otra manera,
estamos frente al triunfo de la reacción restauracionista.
Texto publicado na revista Rosa
http s : / / w w w. re v i s t a rosa.cl/2021/12/06/
gabriel-boric-ideal-revoltista/
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BOA LEITURA!

E

m 2003, então
aniversário de
30 anos do golpe
militar sofrido
pelo Chile em
1973, o cineasta Patricio Guzmán
lançou Allende. O objetivo do
diretor era não deixar esquecer
as atrocidades sofridas pelo seu
país, também pretendia salientar a
importância do compromisso político dos criadores desta arte tão
magnética que é o cinema. Allende
– História de Salvador Allende no
Cinema de Patricio Guzmán trata
justamente deste assunto. Para
tanto, analisa cuidadosamente a
filmografia do cineasta chileno.
Fabio Monteiro contribui
para o debate a respeito do potencial da linguagem cinematográfica
como forma de compreender o
mundo. Na verdade, a relação entre
cinema, história e política é velha
conhecida dos estudantes da sétima
arte. De Eisenstein a Leni Riefenstahl, passando pelos expoentes do
cinema novo, como Glauber Rocha.
São vários os exemplos que corroboram a afirmação, o que não significa que este estudo específico possa
se esgotar.
Afinal, a variedade de obras
que servem de registro e reflexão
acerca de momentos históricos
importantes estimula uma análise
contínua. Naturalmente, os filmes
estão profundamente imbricados
na história de nossos irmãos latino-americanos. É neste tocante,
que é importante relembrar o papel
28

fundamental de Patrício Guzmán
na denúncia e na resistência ao
regime Pinochet.
Já no período entre 1973 e
1979, o cineasta chileno revolucionava o cinema documental por seu
caráter de testemunha. Em A Batalha do Chile, produzido neste período, e que resulta em três partes,
estão registrados os momentos mais
turbulentos do país. Ou seja, todo
o brutal golpe de estado apoiado
pelos Estados Unidos. Assim como
a deposição e morte do presidente
eleito democraticamente Salvador
Allende. A partir da década de 1990,
Patrício investe em filmes com forte
carga de rememoração da história
chilena recente.
O cineasta faz parte do seleto
grupo que se convencionou chamar
de Novo Cine Chileno. Influenciados pelo neorrealismo italiano e
com forte veia documental, o movimento trazia figuras como Helvio
Soto e Miguel Littin. O primeiro
responsável por Chove sobre Santiago de 1975 e o segundo por Ata
Geral do Chile de 1985.
Littin foi inclusive funcionário do governo Allende, atuando
como gerente geral da Chile Films.
A instituição se destinava à democratização da sétima arte no país.
Os cineastas eram bem vistos pelo
governo de Allende, que reconhecia
o cinema como “direito do povo”.
Justamente por isso, ele clamava
cineastas comprometidos com o
ideal da “grande tarefa de libertação nacional”.
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Em Allende – História de
Salvador Allende no Cinema de
Patricio Guzmán, o leitor brasileiro poderá apreciar uma análise
da filmografia do diretor. Figura
que conquistou o posto de um dos
maiores expoentes do cinema latino-americano no mundo. De forma
clara e didática, o autor estimula os
debates sobre o valor de documento
histórico das obras cinematográficas. É com rigor conceitual e precisão que o autor se dirige ao grande
público nesta obra.
Fabio Monteiro é doutorando
em História, com especialização em
Cinema Documentário. Além disso,
é professor de Humanidades e produtor do canal Vestibular em Cena.
Neste último, elabora conteúdo voltado para a divulgação de materiais
de história, filosofia e literatura.
As pesquisas a que se dedica, por
sua vez, tratam das permanências
do governo Salvador Allende no
cinema latino-americano. Os filmes
como ferramentas de compreensão
de mundo são uma das principais
práticas que defende, conceito este
que pode ser facilmente percebido
em seu livro.
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BUENAS NOCHES CHILE !

Domingo 19 de diciembre de su derecho a voto.
También a quienes hicieron
Discurso Presidente Gabriel posible esta hermosa campaña.
Boric Font
Independientes, organizacioBUENAS NOCHES CHILE ! nes sociales y partidos, a todas las
PO NUI , SUMA ARUMA, personas que en las últimas semanas
PUN MAY CHILE !
se han organizado a lo largo de todo
GRACIAS A USTEDES, Chile y el extranjero, desde MagallaA TODAS LAS PERSONAS, A nes hasta Arica, desde Visviri a
TODOS LOS
Puerto Toro para levantar una camPUEBLOS DE CHILE
paña ciudadana que ha permitido
Agradezco en primer lugar a este triunfo. El mismo compromiso
todas las chilenas y chilenos que en y entusiasmo será necesario durante
este día fueron a votar, honrando los años de nuestro gobierno para
su compromiso con la democracia. que, entre todas y todos, podamos
En el duro y noble norte. En el llu- sostener el proceso de cambios que
vioso y ventoso sur. En el caluroso ya hemos empezado a recorrer, paso
y fértil centro. En Rapa Nui, Juan a paso.
Fernández y la Antártica chilena. En
Gracias a mi jefa de camel extranjero.
paña, la Dra. Izkia Siches, por haber
No importa si lo hicieron puesto todo y más en esta candidapor mí o por mi contrincante: lo tura, con tanto amor, tanta energía
importante es que lo hicieron, que y tantas ganas. A todos los equise hicieron presentes, que mostra- pos técnicos que se sumaron a esta
ron su compromiso con este país propuesta, a cada uno de los indeque es de todas y todos. También, pendientes y partidos que hicieron
por supuesto a los miles de perso- posible esta campaña.
nas que quisieron asistir a votar y
Gracias a los niños y niñas
no pudieron hacerlo por la falta de que a lo largo de este viaje nos lletransporte público. No puede volver naron de cariño y de esperanza, de
a ocurrir que en un día tan impor- dibujos hermosos que expresaban
tante se prive a la gente de ejercer con inocencia y esperanza el Chile
2021
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que sueñan. Un Chile verde y de
amor, que cuide la naturaleza y los
animales, que recupere las plazas
de los barrios para poder jugar,
un Chile donde papás y mamás
tengan más tiempo para estar con
sus hijos y los abuelos y abuelas
no estén solos en esta etapa de su
vida. Hemos mirado a los ojos de
los niños y niñas de Chile y sé que
no podemos fallarles.
Gracias a las mujeres de la
patria. Que se organizaron en todo
Chile para defender los derechos
que tanto les ha costado alcanzar.
Desde el derecho a voto hasta el
derecho a decidir sobre su propio
cuerpo.
Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia
que hayan decido formar hasta el
reconocimiento por las tareas de
cuidado que hoy realizan. Cuenten
con nosotros. Ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. También a las disidencias y diversidades
que han sido largamente discriminadas y en esta campaña vieron
amenazadas los pocos avances que
han logrado. En nuestro gobierno la
no discriminación y detener la violencia contra diversidades y mujeres

junto a las organizaciones feministas será fundamental.
Agradezco también al Servel
por su impecable trabajo. Simboliza
el Estado que necesitamos: eficaz,
imparcial, justo. A los medios de
comunicación nacionales y regionales, por llevar la información a los
lugares más recónditos. La prensa
libre es fundamento esencial de la
democracia y ustedes su vehículo.
Quiero agradecer a todos
los candidatos que participaron de
esta elección, porque finalmente la
democracia la hacemos entre todos,
y necesitamos de cada uno. A Yasna
Provoste, Sebastián Sichel, Marco
Enriquez Ominami, Franco
Parisi, Eduardo Artes y a José Antonio Kast. El futuro de Chile nos
necesita a todos del mismo lado,
del lado de la gente y espero contar
con su apoyo, sus ideas y propuestas
para comenzar mi gobierno. Sé que
más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio
Kast, sabremos construir puentes
entre nosotros para que nuestros
compatriotas puedan vivir mejor.
Porque los que si nos une es el amor
a Chile y su gente.
Y por cierto, gracias a mi

familia, a mi padre y a mi madre,
a mis dos hermanos, a mis abuelos
que ya no están. A mi compañera de
viaje Irina. Son ustedes mis pilares
en los días aciagos y los responsables
de que hoy esté aquí. Ya lo saben.
Vengo de Magallanes, en el extremo
sur de Chile, casi tocando la Antártica. Tengo 35 años. Y sé que la historia no parte con nosotros. Me
siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde
diferentes posiciones, han buscado
incansablemente la justicia social,
la ampliación de la democracia, la
defensa de los DDHH, la protección
de las libertades.
Ésta es mi familia grande,
a la que me gustaría ver de nuevo
reunida en esta etapa que ahora
iniciamos.
Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas. De quienes hoy votaron por
este proyecto, de quienes eligieron
otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar.
Los tiempos que vienen no
serán fáciles. Deberemos hacer
frente a las consecuencias sociales,
económicas y sanitarias de la peor
pandemia que ha vivido nuestro
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país en más de un siglo. Será difícil, no cabe duda, pero vamos a ir
avanzando con pasos cortos, pero
firmes, aprendiendo de nuestra
historia.
Porque Chile tiene una historia breve como Estado nacional:
apenas dos siglos de vida independiente, pero rica en experiencias de
logros, de errores, éxitos y frustraciones. De momentos hermosos y
también difíciles. Y hemos aprendido de esa experiencia. Hoy podemos estar más seguros que antes de
algunas cosas:
Que un crecimiento económico que se asienta en desigualdad
tiene pies de barro: que solo con
cohesión social, reencontrándonos
y compartiendo un piso común,
podremos avanzar hacia un desarrollo verdadero y sostenido, que
llegue a cada familia chilena y que
incluya también las pymes que con
tanto esfuerzo levantan hombres y
mujeres honradas a lo largo y ancho
del territorio nacional.
Que desestabilizar las instituciones democráticas conduce
directamente al reino del abuso,
la ley de la selva, y el sufrimiento
y desamparo de los más débiles.

Vamos a cuidar la democracia, cada
día, todos los días.
Que los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos
amplios. Y que para durar, deben
ser siempre peldaño a peldaño,
graduales, para no desbarrancar
ni arriesgar lo que cada familia ha
logrado con su esfuerzo.
Que el respeto a los derechos
humanos, siempre y en todo lugar
debe ser un compromiso inclaudicable y que nunca, por ningún
motivo, un presidente le debe declarar la guerra a su propio pueblo.
Verdad, justicia, reparación y no
repetición. Y son muchos los desafíos que tendremos que enfrentar.
Una salud oportuna que no discrimine entre ricos y pobres igualando
hacia arriba el acceso, la calidad y
los tiempos de respuesta. Pensiones
dignas para quienes han trabajado
toda su vida haciendo grande a
nuestro Chile y no pueden seguir
esperando, crecimiento y distribución justa de la riqueza, que deben
ir de la mano. El drama de la falta de
vivienda y el acceso a servicios básicos que debemos abordar. Fortalecer la educación pública, garantizar
los derechos de los trabajadores

para construir un país con Trabajo
Decente y mejores salarios, crear
un sistema nacional de cuidado que
reconozca y valore a las mujeres que
hoy cuidan, avanzando también en
co-responsabilidad y dejando atrás
la herencia patriarcal de nuestra
sociedad.
La emergencia en seguridad
que estamos viviendo, hacer de los
barrios lugares más seguros y libres
de narcotráfico, poner la cultura
en el lugar que merece y no como
vagón de cola, dignificando a sus
trabajadores, expandir el deporte,
fomentar la ciencia, avanzar hacia
una nueva relación con los pueblos
originarios reconociendo su derecho a mirar el mundo desde otras
perspectivas lingüísticas y culturales, y poner especial atención al
cuidado del medio ambiente serán
parte de nuestras tareas.
Porque el cambio climático,
queridos compatriotas, no es una
invención. Está acá, y genera efectos directos sobre nuestras vidas
y las de futuras generaciones. No
es casualidad que sean los jóvenes
del mundo los que hayan alzado la
voz, desde Greta a Julieta, ante los
poderes irracionales. No podemos
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mirar para el lado cuando nuestros
campesinos y agricultores, cuando
localidades enteras no tienen agua
o cuando se destruyen ecosistemas
únicos pudiendo evitarlo.
Desde luego, no todo puede
hacerse al mismo tiempo y tendremos que priorizar para ir logrando
avances que nos permitan mejorar, paso a paso, la vida de nuestra
gente. No será fácil, no será rápido,
pero nuestro compromiso es avanzar por esa senda con esperanza y
responsabilidad.
Chilenos y chilenas
Hemos llegado hasta acá con
un proyecto de gobierno que puede
sintetizarse en pocas y simples palabras: avanzar con responsabilidad
en los cambios que Chile viene
demandando, sin dejar a nadie
atrás.
Esto significa crecer económicamente; convertir lo que algunos
entienden como bienes de consumo
en derechos sociales, garantizar una
vida más tranquila y segura, profundizar las libertades de todos, y
especialmente de todas: en nuestro
gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que
han logrado a la largo de la historia.

Nuestro proyecto también
significa avanzar en más democracia y, por
supuesto y como ya lo hemos
dicho acá, cuidar el proceso
constituyente, motivo de
orgullo mundial y único camino
para construir, en democracia y
con todos, un país mejor. Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución
de forma democrática, paritaria,
con participación de los pueblos
originarios.
Cuidemos entre todos este
proceso para tener una Carta
Magna que sea de encuentro y no
de división.
Vamos a trabajar en equipo
con todos los sectores. Los desafíos
son demasiado relevantes para quedarnos atados a las trincheras. Aquí
todas y todos somos necesarios. Las
y los trabajadores que forjan día a
día la riqueza de nuestra patria. La
cooperación del mundo empresarial, construir alianzas, acercar
miradas. Si estamos aquí es para
asegurar que la prosperidad alcance
a cada rincón de nuestra tierra, y
para eso nadie sobra.
En esta noche de triunfo

repito el compromiso que hiciéramos durante toda la campaña:
expandiremos los derechos sociales
y lo haremos con responsabilidad
fiscal, lo haremos cuidando nuestra
macroeconomía. Lo haremos bien y
aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que haya que
retroceder en el futuro.
Tendremos un Congreso
equilibrado, lo que significa a su vez
una invitación y una obligación de
dialogar. Yo honestamente lo veo
como una oportunidad para volver
a encontrarnos, para unirnos en
grandes gestas por el bienestar de
nuestra patria, para lograr amplios
y duraderos acuerdos que mejoren
la calidad de vida de nuestros compatriotas. Confío en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas
de mantener las diferencias en el
marco de las ideas, poner siempre
por delante el bien común y rechazar de manera clara y sin ambigüedades la violencia en política y en
nuestra vida en sociedad.
Sepan que en mí, encontrarán
un presidente abierto a escuchar
y a incorporar distintas visiones,
siendo también receptivo a las críticas constructivas que nos ayuden
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a mejorar.
Chilenos y chilenas
Recibo este mandato con
humildad. Sé que en los años que
vienen se juega el futuro de nuestro
país. Por eso les garantizo desde ya
que seré un presidente que cuide la
democracia y no la exponga, que
escuche más de lo que habla; que
busque la unidad de los acuerdos y
que atienda, día a día, a las necesidades de las personas; que combata
los privilegios y trabaje cada día por
la calidad de vida de tu familia.
Hoy es un día de mucha felicidad, pero sobre todo de mucha
responsabilidad, el trabajo que
tenemos por delante es enorme, y
nos necesitamos a todos y a todas.
Tenemos que seguir siendo uno,
tenemos que seguir encontrándonos
para llevar adelante los cambios que
el país tanto necesita.
Así lo haremos, gobernando
con todas las personas. Sumando
ideas, abriendo puertas, tendiendo
puentes. Así iremos, paso a paso,
construyendo la patria justa poco
a poco, día a día.
Por eso esta noche debemos
celebrar, pero lo haremos con tranquilidad. Vayan a sus casas con la

alegría sana de la limpia victoria
alcanzada. Les pido que cuidemos
este triunfo, que desde mañana tendremos mucho por trabajar para
reencontrarnos, sanar heridas, y
caminar hacia un futuro mejor.
Con la esperanza intacta.
Con la conciencia de los desafíos que tenemos.
Me despido de ustedes con
un abrazo gigante, dejaré lo mejor
de mi
Muchas gracias.
Seguimos.
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O CORPO COMO SUSTENTÁCULO DO PODER E DO DIREITO
Willis Santiago Guerra Filho
Professor Titular do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor
Permanente no Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutor em
Ciência do Direito pela Universidade de Bielefeld, Alemanha. Doutor
e Pós-Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Mestre em Direito, Doutor em Comunicação e Semiótica e em
Psicologia Social/Política pela PUC-SP. Bacharel em Direito, Especialista em Filosofia e Livre Docente em Filosofia do Direito e Professor
Titular de Direito Processual Constitucional pela Universidade Federal
do Ceará (UFC).

O

poder é realidade multifacetada, tendo
como ambiência o contexto social. Há o poder das ideias,
do saber, que se expressa como
ideologia; há o poder econômico,
que se manifesta na riqueza; e há
o poder político, que se organiza,
em sociedades complexas como a
nossa na forma de Estado, através
do Direito. O Estado congrega organismos de decisão, como o Congresso e o governo, bem como de
execução, como o aparato burocrático, havendo ainda parte dele que
se ocupa, a um só tempo, de ambas
as tarefas, como é o caso do Poder
Judiciário.
O poder é um daqueles
fenômenos que permitem estabelecer uma vinculação entre a dimensão social e aquela natural, entre as

quais nos situamos, enquanto seres
humanos. É por demais conhecida a
definição de Aristóteles, na Política
(1253ª2f), do homem como zoon
politikon, acrescentando que se
distingue de outros “animais políticos” (melhor dizer “sociais”), como
a abelha ou os lobos, por dotado
do logos, dando-lhe a capacidade
de falar e reconhecer o útil e justo,
ou seja, fazer julgamentos, tanto
morais e estéticos (ele diria poéticos), como políticos e jurídicos.
Se na Antiguidade o discurso, a moral, a poética, assim
como o direito e a política encontram-se indissociavelmente ligados,
nossa época, dita moderna, vai se
caracterizar, dentre outras facetas,
mas fundamentalmente, pela desvinculação que se opera entre elas,
no discurso agora não mais político
e (po)ético, mas sim científico, sobre
a política e o que lhe é mais próprio:
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o poder. Há dois pensadores, cuja
obra é particularmente significativa, para marcar essa transição da
forma antiga para aquela moderna
de compreender – e, logo, também,
de exercer – o poder: Maquiavel e
Hobbes.
Maquiavel, no célebre cap.
XVIII de O Príncipe, após reconhecer o quanto é louvável que
os governantes tenham uma conduta moralmente irrepreensível
e cumpram com a palavra empenhada constata como “em nossos
tempos” aqueles que agirem com
astúcia superam com facilidade
os que agem assim, de boa-fé. Em
seguida, acrescenta haver duas formas básicas de luta para obter o que
se almeja, sendo uma característica
dos homens, aquela baseada nas
leis, enquanto a outra é própria dos
animais, por empregar a força. E
se o ideal é que empregássemos o

primeiro método, a realidade mostra que não podemos prescindir do
segundo, donde ser necessário que
os governantes saibam usar tanto
um como o outro – lidando com
os governados, portanto, como se
fossem animais.
Hobbes envereda pela senda
aberta por Maquiavel e outros como
Jean Bodin, realizando obra que é
um verdadeiro marco, no campo da
filosofia política, no que foi seguido
por toda uma plêiade de pensadores, sempre assombrado pelo
“homem que é lobo do homem”. A
seguir, porém, vamos tentar fazer
vir à tona uma compreensão do
poder – e, logo, da política – que o
vincula ao próprio modo como se
produz o sujeito humano, uma concepção positiva, que se acrescenta
àquelas, mais corriqueiras, também mais negativas, por associadas
antes aos diferentes modos como se

subordina esse sujeito à vontade de
outro(s).
O que se nos vai assim mostrar, na esteira de estudos como
os de German Osvaldo Prósperi
(“La máquina óptica: Antropología del fantasma y (extra)ontología de la imaginación”, Buenos
Aires: Mino Dávila Editora, 2019)
e Julian Brzozowski (“Eros e a paixão monstruosa”, Anacronismo e
Irrupción. Revista de Teoría y Filosofia Política Clásica y Moderna,
vol. 11, n. 20, Buenos Aires, 2021,
p. 298-316), é a divergência que se
prepara claramente em obras fundadoras da modernidade política
e jurídica, como são as de Maquiavel e Hobbes, entre o que em nós
é pensamento, artificialmente produzido pelo raciocínio enquanto
encadeamento linear de razões,
com as fantasias ou fantasmagorias
geradas pela incidência dele em
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um corpo – ou a interferência nele
do corpo, assim produzindo-se o
campo da imaginação, do sonho,
da ficção, onde habita um direito a
ser reinventado, muito diverso do
que decorre de fantasias que não se
reconheciam como tais, os sonhos
da razão que produzem monstros,
para lembrar a gravura de Goya.
Um tal movimento pode
ser melhor considerado reflexivamente pelo que Bakhtin conceitua
como a atividade mental do eu e a
atividade mental do nós (“Questões
de literatura e de estética: a teoria
do romance”. São Paulo: Unesp,
1993). Considera este autor, que a
atividade mental do eu está voltada
para o isolamento do indivíduo, o
que gera a tendência a uma auto eliminação, por assim dizer, diante da
inexistência da interação social, pois
em não ocorrendo um rasgar dos
véus que encobrem ideologicamente

o sujeito, revela-se pouco provável a definição e sustentação de
sua constituição. Por outro lado, a
denominada atividade mental do
nós empalma adequadamente com
a harmonia de um modelo ideológico social que estabelece e suscita,
por meio das interações cadenciadas pela alteridade, o lineamento da
representação entre os sujeitos. De
sorte que, quando o sujeito se constitui em relação com o outro, pelo
diálogo em nível interno e externo,
se torna imaginável transcender de
um estado próximo ao do animal
para o de sujeito – de outro modo,
é a besta que se impõe, o monstro,
lembrando com César Aira (“Diccionario inconcluso del narrador
latino-americano actual”, Boletín
de reseñas bibliográficas, ns. 9-10,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2006, p.
337) ser característica fundamental
do monstro sua máxima individualidade e isolamento extremo: “El
monstruo es único, no tiene com
quién casarse ni con quién procrear
descendencia. El monstruo es siempre como un símbolo de la extinción, porque el monstruo constituye una especie, pero una especie

constituida por un solo individuo...”.
Em tratado versando sobre a
relação entre moral e política, o filósofo ítalo-alemão Vittorio Hösle, em
“Moral und Politik” (Munique: C.H.
Beck, 1997, p. 250) associa a política
com a erótica, enquanto fenômenos
que se enraízam nos fundamentos
biológicos da existência humana,
donde se irradiam pelos mais diversos setores dessa existência, ensejando a possibilidade dela se tornar
bestial, animalesca, monstruosa ou,
ao contrário, sublime, quase divina.
É que tanto a atividade erótica como
aquela política estão relacionadas
com a manutenção e reprodução da
vida humana, com a superação da
morte, mobilizando em doses variadas tanto o amor como o ódio. A
diferença básica entre ambas estaria
na circunstância de que na erótica
se dá uma interação que, por exigir o contato corporal, tende a se
restringir a um número mínimo de
participantes, enquanto na política
se busca influenciar a um número
o maior possível de pessoas, com
um mínimo de contato. Daí Elias
Canetti iniciar sua obra fundamental – e fundante – de “antropologia
literária”, sobre as massas e o poder,
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postulando que o homem, acima de
tudo, teme o contato físico com os
desconhecidos, por ser o desconhecido associado com a morte, e
é sobre esse temor que, segundo ele,
se erigem as estruturas de poder.
Isso não significa que o
corpo deixe de ser implicado nas
relações de poder. O corpo sempre foi um lugar privilegiado na
demonstração e revelação do poder
social vigente. São clássicas as teses
expostas pelo etnólogo Pierre Clastres em La société contre l’État,
quando considera os rituais de
passagem e iniciação das sociedades pré-estatais, ditas “primitivas”
(mas que se mostram bem mais
evoluídas que estas nossas assim
autoproclamadas, do ponto de vista
da preservação dos seus membros
da violência exercida pelos que
concentram o poder) – que normalmente envolvem alguma forma
de mutilação ou “investida” dolorosa sobre o corpo do seu paciente,
tatuando-o, queimando-o, cortando-o -, como uma forma de inscrição no corpos de cada uma das
leis da comunidade, a começar por
aquela proibição mais universal, a
do incesto, especialmente com a

mãe. A propósito, há o célebre texto
de Lacan sobre a família, publicado
em 1938 na Encyclopédie française
(tomo VIII), quando trata do complexo de Édipo, referindo o “apoio
sociológico” que as teses de Freud
sobre as fantasias do inconsciente
receberiam dos estudos enfeixados
por Frazer em The golden bough,
onde se reconhece no tabu da mãe
a “lei primordial da humanidade”.
Não menos elucidativa é a
investigação de Claude Lévi-Strauss
sobre as estruturas elementares do
parentesco, onde sustenta ter a
proibição do incesto sua origem
na natureza, embora seja consagrada em uma regra emanada do
ambiente sócio-cultural, e que seria
a primeira norma jurídica, a única
simultaneamente natural e social.
O civilista francês Jean Carbonnier,
em obra se sociologia do direito
(“Derecho flexible: para una sociología rigorosa de derecho”, trad.:
Luiz Diez-Picaso, Madri: Editorial
Tecnos, 1974, p. 87 e 88), refere a
tese, mas não entende que haja nas
sociedades ditas primitivas a consciência de um caráter especificamente jurídico da regra que torna
“tabu” o incesto. Para os membros

dessas sociedades a coisa ou pessoa
afetada pelo tabu se torna intocável,
como se fosse “uma marca que se
imprime no ser (e esta é provavelmente a etimologia da palavra). Se
experimenta um distanciamento,
uma repulsa, sobretudo física, frente
ao ser marcado. E esta repulsa é algo
vívido, e não simplesmente uma
máxima pensada” (Les structures
élémentaires de la parente. Paris:
P.U.F., 1949, p. 28 e seg).
Bem diferente são as coisas
em sociedades já mais “evoluídas”,
letradas, não mais igualitárias, e sim
com predomínio de um pequeno
grupo sobre os demais membros,
onde já se tem a escritura das leis
em rochas, tábuas, moedas e, finalmente, papel.
O caráter em si mesmo
repressivo da escritura, especialmente aquele fonética, com alfabeto, é suscitado por J. Derrida em
De La grammatologie, na esteira de
J. J. Rousseau: “Mais racional, mais
exata, mais precisa, mais clara, a
escritura da voz corresponde a uma
melhor polícia. Mas, na medida
em que ela se apaga melhor do que
qualquer outra diante da presença
possível da voz, ela se representa
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melhor e lhe permite ausentar-se
com o mínimo de danos. (...) Pois
a sua racionalidade a afasta da paixão e do canto, isto é, da origem
viva da linguagem. (...) Correspondendo a uma melhor organização
das instituições sociais, também dá
o meio de dispensar mais facilmente
a presença soberana do povo reunido” (trad.: Renato Janine Ribeiro
e Míriam Schneiderman, São Paulo:
Perspectiva, 1973, p. 368 e 369). A
representação abstrata através da
escrita é empregada na elaboração
de normas jurídicas na forma de
decretos redigidos por representantes políticos que “falam”, i.e.,
escrevem e leem a Lex, enquanto os
representados “emudecem”. Nessas
condições, “o corpo político, como
o corpo do homem, começa a morrer desde o nascimento, e traz, em si
mesmo, as causas de sua destruição”
(Rousseau. Du contrat social. Livro
II, cap. XI, apud Derrida, ob. cit., p.
363).
Em nossa sociedade, como
disse Foucault, na famosa aula
inaugural no Collège de France,
“A ordem do discurso”, de 1970,
“há juízes da normalidade em toda
parte. Estamos na sociedade do

professor-juiz, do médico-juiz, do
educador-juiz, do ‘assistente-social’juiz; todos fazem reinar a universalidade do normativo; e cada um
no ponto em que se encontra, aí
submete o corpo, os gestos, os comportamentos, as condutas, as aptidões, os desempenhos”. Para uma
representação literária dessas ideias,
podemos remeter à obra de Franz
Kafka.
O conto Na colônia penal
(In der Strafkolonie), por exemplo, aborda exatamente esse ponto,
quando nos apresenta um aparelho
de punição que inscreve no próprio
corpo dos condenados o crime que
teriam cometido, com uma caligrafia complicada e indecifrável,
causando um sofrimento enorme,
o que conduziria o imputado à compreensão e arrependimento do erro
cometido. Entre muitos aspectos
suscitados no trabalho de Kafka,
destacaria apenas a observação
de que o inventor de tal máquina
de punição é dito que era a um só
tempo “soldado, juiz, construtor,
químico e desenhista”, como que a
dizer, tal como Foucault, que também a ciência, a tecnologia e até as
artes estariam envolvidas no empreendimento repressivo do corpo, juntamente com poderes institucionais.
A modelagem que o poder
impõe aos corpos é bem nítida nos

militares, com sua postura “espigada”, esticados para cima, por
estarem espremidos entre muros de
proibições construídos para pautar
seu desejo. Elias Canetti, na obra
antes aludida, Masse und Macht
(“Massa e Poder”), de 1960, nos
fala de tais “muros” que os militares não podem alegar desconhecer e
devem “se movimentar como se eles
estivessem sempre ao seu redor. O
aspecto anguloso do soldado é como
um eco, em seu corpo, da dureza e
da lisura desses muros; ele adquire
algo de uma figura estereométrica”.
Um fato importante de
disciplinamento dos corpos e seus
desejos, tanto em corporações
militares, como entre os membros de ordens religiosas, estudantes, empregados de hospitais e de
empresas em geral, é o uso de uniformes. Nos ambiente de trabalho,
quando não se prescreve o uso de
uniformes, se proscreve o uso de
um vestuário mais exuberante, que
corresponda ao gosto do usuário,
a seus desejos e espontaneidade,
sem levar em conta prejuízos psíquicos daí decorrentes. Em geral,
há ainda toda uma regulamentação
não explícita a respeito do vestuário,
determinando o tipo de roupa adequado a cada sexo, e em que pese a
opinião do filósofo do direito Herbert L. A. Hart, em sua influente
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obra sobre o conceito de direito (“O
conceito de Direito”, trad. A. Ribeiro
Mendes, Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1984, pp. 188/189), no
sentido de que as regras a respeito
do modo de se vestir são desprovidas de importância para o direito,
se pode observar repercussões no
plano jurídico da recusa em obedecer tais regras, em determinadas
circunstâncias. Exemplo disso é fornecido pelos próprios advogados,
constrangidos a usar terno e gravata
em nosso clima tropical, para não
falar dos juízes, togados, por exigência da liturgia do exercício eficaz
do poder, por meios encantatórios
presentes em toda sociedade, desde
aquelas ditas primitivas até aquelas
que, como a nossa, se consideram
desenvolvidas (ou, às vezes, o que é
pior, “subdesenvolvidas”).
Pósgrafe
4
eu gosto do meu corpo quando
está com o seu
corpo. É uma coisa tão nova e
viva.
Melhores músculos, nervos mais.
eu gosto do seu corpo e do que ele
faz,
eu gosto dos seus comos. de tatear
as vért
ebras do seu corpo,a sua treme

-lisa-firmeza e que eu quero
mais e mais e mais
beijar, gosto de beijar issoeaquilo
de você,
gosto de,lentamente golpeando
o,choque
do seu velo elétrico,e o-que-quer-que freme
sobre a carne bipartida…. E olhos
migalhas
de amor grandes e acho que gosto
de ver sob mim
você vibrar tão viva e nova assim
4
i like my body when it is with your
body. It is so quite new a thing.
Muscles better and nerves more.
i like your body. i like what it does,
i like its hows. i like to feel the
spine
of your body and its bones,and the
trembling
-firm-smooth ness and which i
will
again and again and again
kiss, i like kissing this and that of
you,
i like,slowly stroking the,shocking
fuzz
of your electric fur,and what-is-it
comes
over parting flesh….And eyes big
love-crumbs,
and possibly i like the thrill
of under me you so quite new
27

um político é um ânus no
qual tudo se sentou exceto o humano
27
a politician is an arse upon
which everyone has sat except a
man
29
piedade desse monstro em
ação,humanimaldade?
não. O progresso é uma doença
confortável:
tua vítima(morte e vida a salvo à
pane)
brinca com a grandeza de sua
pequeneza
— elétrons deificam uma gilete
em macroescala;lentes estendem
nãodesejo por ondeante ondequando até que ele
retorne ao seu nãoeu.
Mundo de haver
não é mundo de ser—piedade
desta pobre
carne e árvores, pobres pedras e
estrelas,mas nunca
desse ótimo espécime de hipermágica
ultraonipotência. Nós médicos
sabemos
que um caso é sem remédio quando—olhe: tem uma puta
de uma vida boa paca aí do lado;
vamos lá
.
29
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pity this busy monster,manunkind,
not. Progress is a comfortable
disease:
your victim(death and life safely
beyond)
plays with the bigness of his littleness
— electrons deify one razorblade
into a mountainrange;lenses extend
unwish through curving wherewhen till unwish
returns on its unself.
A world of made
is not a world of born—pity poor
flesh
and trees,poor stars and stones,but
never this
fine specimen of hypermagical
ultraomnipotence. We doctors
know
a hopeless case if—listen:there’s a
hell
of a good universe next door; let’s
go – poem(a)s, e. e. cummings.
[organização tradução e notas de
augusto de campos]. campinas:
editora unicamp, 2011
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O

nze p ontos
p ercentuais
de diferença
separaram
a vitória de
Gabriel Boric, com 55% dos votos,
de José Antonio Kast, com 44%, o
que equivale a pouco mais de um
milhão de votos. Um triunfo sólido
para o Chile, um país em que o
padrão eleitoral é pouco mais de 15
milhões de eleitores, mas no qual a
metade dos inscritos não participa
das eleições.
Foi de fato a eleição mais
importante e com maior mobilização desde o fim da ditadura, em
1990, e após o retorno à democracia. Em jogo estava também o destino da nova Constituição que substituirá à de Pinochet, promulgada
em 1980. Kast, defensor do legado
do ditador, já tinha manifestado que
não facilitaria os trabalhos finais
nem estava disposto a estender os
prazos que a Convenção Constitucional já antecipou que serão
necessários.
Desta maneira, no pleito que
definiria não apenas o próximo
período presidencial, assim como
também o futuro da Constituição,

se enfrentavam duas caras do Chile:
uma representada por um ex-dirigente estudantil de 35 anos, que se
fez conhecido nos protestos massivos dos universitários de 2011
que exigiam uma educação pública
e gratuita eliminada justamente
pela ditadura. A outra, encarnada
por um ex-deputado ultradireitista, defensor do ‘legado’ militar e
do modelo econômico neoliberal,
imposto a sangue e fogo durante os
17 anos de Pinochet no poder.
Todavia para explicar o
desenlace da última eleição presidencial é necessário se situar na história dos últimos 30 anos no Chile.
No retorno à democracia, quando
após o plebiscito que colocou fim à
ditadura militar, nasceu a denominada Concertación de Partidos por
la Democracia. Um conglomerado
de partidos que desde o início se
autodenominavam como “centro-esquerda”, próximo à socialdemocracia europeia e que teve como
selo político a exclusão do Partido
Comunista do Chile.
Essa aliança foi a vencedora
da consulta popular que a ditadura
convocou em 1988, quando configurou-se a transição à democracia.
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Nesse momento, o regime militar
estava acuado por protestos e atentados e havia perdido o apoio dos
Estados Unidos, que já tinham cancelado todo o aporte econômico e
militar a Pinochet. Uma transferência de poder que tinha como característica central ser conciliadora,
sem oferecer grandes mudanças
econômicas, e com Pinochet eleito
como senador vitalício.
Uma concepção da democracia que, desde a ótica pós-estruturalista, a autora Chantal Mouffe define
desta forma:
Alegando que o
modelo confrontacional da
política e a oposição esquerda-direita tinham se tornado
obsoletos, celebrando o
“consenso no centro” entre
centro-direita e centro-esquerda, o então chamado
“centro radical” promoveu
uma forma tecnocrática
de política de acordo com
a qual a política não seria
mais um confronto partidário, mas a administração
neutra dos negócios públicos. (MOUFFE, 2019, p. 23)

Foi efetivamente uma administração que, além de neutra,
pulverizou os movimentos sociais.
Tanto que se manteve a Constituição criada por Pinochet em 1980 e
o sistema político chamado binominal. Desta forma, as duas forças
políticas pertencentes à centro-Esquerda e à centro-Direita, que eram
consideradas como legítimas e não
radicais, administraram o modelo
econômico excluindo grupos políticos dissidentes ao sistema que
pudessem ameaçar a ordem econômica. Mesmo com nomenclatura
diferente, ambas não se diferenciavam em sua essência.
A Concertación governou
não apenas sem grandes mudanças
ao modelo neoliberal, como também aprofundou o mesmo. Conjuntamente, no início da década
dos 90’, a coligação optou por não
contestar o Consenso de Washington e inclusive definiu o que chamaram de “mudança em continuidade”,
segundo a expressão cunhada pelo
economista chileno Ffrench-Davis.
Em outras palavras, um oximoro
que buscava manter nevralgicamente o sistema e, a com a chegada
do crédito, aparentar uma melhoria

de vida das pessoas.
Nos dois primeiros períodos após a ditadura, o governo
foi comandado pela Democracia
Cristã, partido que apoiou ativamente o golpe contra Salvador
Allende em 1973 e que no exterior
sempre esteve no espectro da direita
política e econômica, mas que no
Chile se definia como sendo de
centro-Esquerda.
Nessas administrações, aos
poucos, a participação política dos
chilenos nas eleições foi diminuindo
conforme os projetos políticos não
pareciam contestar o cenário internacional que dirigia os destinos do
país. Tal como Mouffe descreve:
A globalização neoliberal foi vista como um destino que tínhamos de aceitar,
e as questões políticas foram
reduzidas a meras questões técnicas, com as quais
os especialistas lidariam.
(MOUFFE, 2019, p.23)

commodities. No caso chileno, o
cobre era o principal produto de
exportação e que gera até hoje bons
dividendos. Assim, segundo o economista, iniciou-se:
(…) uno de los períodos de mayor prosperidad
de la historia económica de
Chile, con una tasa de crecimiento promedio anual
de 7% que se sostuvo entre
1989 y 1998, marcando un
claro quiebre en la tendencia histórica de expansión
del PIB, asociado a una alta
formación de capital, y a
un ambiente de estabilidad
generalizado hasta 1998.
(FFRENCH-DAVIS, 2003,
p.183).

Durante esse tempo, que
poderia se catalogar como de
ampla prosperidade nas categorias emprego e chegada de capital
estrangeiro, provocou-se também
um aumento progressivo da desiFfrench-Davis explica que, gualdade e da concentração da
durante esses anos, o governo riqueza. Logo, no início do século
aproveitou-se da bonança que XXI, o cenário se agravou ainda
veio com o aumento do preço das mais, porém desta vez com a
55

chegada ao poder de dois presidentes que militavam no Partido Socialista, Ricardo Lagos (2000-2006) e
Michelle Bachelet (2006-2010 e
2014-2018). Estes que pertenciam
ao grupo dos autodenominados
“renovados” e que regularmente
são categorizados como sendo de
centro-Esquerda, na realidade, terminaram por incorporar maiores
privatizações do pouco que ainda
permanecia em posse do Estado
chileno.
Entre os exemplos mais destacados está o absoluto domínio dos
privados por sobre direitos básicos, como a água, da mesma forma
que acontece com a eletricidade e a
educação superior. Uma lógica que
transforma direitos sociais em bens
de consumo. Como exemplo está a
educação, que permaneceu ancorada na Constituição como sendo
responsabilidade dos cidadãos, pais
e não do Estado, que criou diversas
formas apresentadas atualmente
como inovadoras no Brasil – entre
elas o sistema de voucher, mas que
de modo concreto configuraram
uma realidade desastrosa.
Para ilustrar este cenário,
citamos como exemplo o governo

do ex-presidente socialista Ricardo
Lagos. No seu mandato, as transferências do Estado dirigidas aos
administradores privados da educação alcançaram uma cifra próxima
aos US$ 2,5 milhões. Em um período anterior, entre 1994 e 2003, os
empresários da educação já tinham
sido beneficiados com isenções de
impostos que chegaram a US$ 28
milhões. Desta maneira, o investimento da educação pelas próprias
famílias alcançou a cifra de 3,52%
do PIB, enquanto o governo destinava 4% do PIB, sendo que metade
desta porcentagem era usada para
subvencionar ao mesmo tempo o
setor privado. (GOBIERNO DE
CHILE, 2005, p. 19-20).
Situação semelhante vivencia-se com o sistema da previdência,
que é também permanente referência do atual governo brasileiro.
Totalmente privado e paupérrimo,
o sistema de Associação de Fundos de Pensões (AFP) foi parte
central da estrutura econômica da
ditadura. Criada em 1981 por José
Piñera, irmão do presidente Sebastián Piñera, tinha como eixo um
sistema de capitalização absolutamente individual, na qual o Estado
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ou os empregadores não tinham
qualquer participação. A proposta
era que o dinheiro dos trabalhadores seria direcionado para investimentos que ativariam a economia
nacional, ao mesmo tempo em que
estimularia o crescimento do país.
Todavia, o valor que correspondia à
aposentadoria dos trabalhadores foi
sempre enviado a fundos privados
do sistema que permanentemente
eram investidos fora do Chile. Atualmente, o resultado do sistema é
que as pensões dos chilenos apenas
conseguem chegar à metade de um
salário mínimo no país.
Uma situação que explicita
de melhor maneira o fracasso do
sistema são as pesquisas de autores que indicam que a taxa maior
do suicídio no Chile corresponde
aos idosos a partir de 60 anos. E é a
eliminação deste sistema com uma
progressiva estatização dos fundos
de pensões uma promessa central
do programa do recém-eleito presidente do Chile, Gabriel Boric.
No enfrentamento a este
modelo previdenciário é que nasceu também um dos grupos mais
representativos do Estallido Social
que se originou em outubro de 2019

e que aglutinou diversos outros
movimentos contra o modelo neoliberal, como estudantes, ambientalistas, feministas e sindicatos. Os
protestos, que duraram meses, atravessaram todo o país, de Norte a Sul
do país, sem que nenhuma oferta
conseguisse deter a união popular
que cresceu proporcionalmente
em todo o país. Foi apenas a proposta de um plebiscito para uma
nova Constituição que encontrou
consenso absoluto. Desta maneira,
em 25 de outubro de 2020, após um
ano de pressão popular nas ruas, foi
realizado um plebiscito para optar
por uma nova carta magna. O resultado ganhador foi a opção Apruebo
com mais de 80% dos votos. O que
veio posteriormente foi o início de
um processo constitucional que tem
como base a legitimidade de possuir representantes populares, dos
povos originários e ser, por regra,
paritária.
Nos meses posteriores, consolidou-se a vitória da jovem Irací
Hassler para a prefeitura de Santiago, a única prefeita comunista
liderando uma capital em toda a
América Latina, e a irrupção em
julho de 2021 de Elisa Loncón

Antileo, acadêmica Mapuche, que
foi eleita como a presidenta da Convenção Constituinte.
Desta maneira, o processo que
explica a vitória de Gabriel Boric é a
culminação de um processo de anos
de resistência frente a um modelo
imposto pela força, quando o Chile
foi usado como cobaia e experimento econômico. Sendo inegável
que o inimigo que concentrou todos
os olhares foi sempre o modelo neoliberal que atravessa a vida de todos
os chilenos.
Três dias antes da eleição, um
fato terminou por ser simbólico do
final da campanha. Lucía Hiriart de
Pinochet, viúva do ditador, faleceu
aos 99 anos de idade. Embora tenha
morrido impune e em casa, acompanhada dos seus familiares, a sua
morte pareceu ser um precedente da
eleição na qual o Pinochetismo teve
seu último suspiro. Começava aí um
novo ciclo histórico. Ou, realmente
a verdadeira transição à democracia: participativa, real e pluralista,
desta vez tendo como eixo principal
desmantelar o modelo neoliberal.
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DIFERENÇA E IDENTIDADE: O
JOGO PERVERSO DA
IN(EX)CLUSÃO SOCIAL
Urbano NOBRE Nojosa

Quando não se é visto e se vê, o
mundo oferece o horizonte mas
furta a presença, aquela presença
verdadeira que depende da interação, da troca, do reconhecimento,
da relação humana.
MV Bill

P

Antropocentrismo
ens ar s obre a
c on c e p ç ã o d a
diferença na
sociedade contemporânea
implica em realizarmos um exercício filosófico e histórico sobre a
genealogia da modernidade e seus
paradigmas, em particular, a relação
entre o antropocentrismo, o universalismo racional e a concepção do
Estado Nação.
O antropocentrismo foi
decisivo para reconfigurar o ato
político e social do homem como o

centro do universo, uma concepção
dinâmica de homem, que perdurou
por toda modernidade.
As relações entre os indivíduos e seus vínculos sociais são
construídas a partir de perspectivas mais fluidas, em que as idéias
de passado, presente e futuro são
concebidas como uma criação
humana. Assim como a idéia de
tempo e espaço deixa de ser uma
abstração e assume uma identidade
humanizada como realidade social,
o interesse em investigar a natureza
do homem, como uma busca para
estruturar o elo de identidade estética, política e filosófica para humanidade, que, no decorrer da história,
desde a formação do Renascimento,
constituiu movimento decisivo
para formação do ideário civilizador europeu em que o homem se
tornou a medida social, desde o
espaço arquitetônico até ao plano
de uma nova metafísica utópica de
sociedade.
A extensão desse novo projeto de humanidade renascentista,
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que também podemos identificar
como algo oriundo de uma lógica
capitalista, foi a destruição das relações naturais entre os indivíduos
com suas famílias e a sociedade. A
fluidez das relações sociais torna-se fundamental para consolidar
um projeto modernizador capaz
de instituir a lógica do indivíduo
burguês como modelo regulador da
sociedade, em que as relações entre
indivíduos devem ser fundamentadas em uma superação constante de
seus limites, como obstáculos que
precisam ser superados tanto nas
relações entre os indivíduos entre
si, como também em relação com a
natureza. Esse preço imposto pela
modernidade criou uma massa de
milhões de excluídos, com ausência
de horizonte social e político capaz
de superar esse processo de flagelo
social.
A aplicação prática dessa
proposta de desvincular o homem
de suas relações de identidade
com o espaço social, implica
uma perspectiva de criar uma

desterritorialização humana, pois
cria ao indivíduo um constrangimento que não permite a idéia de
efetivar vínculos de afetividade e
memória com o território. Num
olhar mais profundo sobre essa
questão, podemos identificar essa
proposta de desterritorialização
como uma proposta para desqualificar um projeto de alteridade dos
indivíduos.
Universalismo racional
Agregada à revolução do
antropocentrismo, temos a consolidação do universalismo racional
moderno, que buscava superar as
convicções teológicas medievais
com a defesa da razão. Não como
algo com identidade estática, como
um atributo natural, mas, ao contrário, a razão como um modelo de
progressão sintética, sob a forma
de entendimento. A partir da reflexão de Descartes, temos a compreensão da razão como cogito, que
desvela a totalidade do ser como

uma evidência capaz de legitimar a
convicção racional da existência, em
que, após negar tudo, chegaríamos
ao momento em que não poderíamos negar a nossa existência, uma
regressão forjada pela dúvida metodológica. Essa certeza cria o status
de um racionalismo lógico capaz de
ser universal a qualquer indivíduo.
Quando Descartes atribui
à razão como a nova fronteira da
certeza filosófica para qualificar
o homem moderno, não somente
elabora um novo modelo de pensamento metodológico para filosofia, mas propicia a formação de um
homem ideal, que não se envolve
com as contingências mundanas da vida – em particular com
a emoção. Essa condição de universalizar a razão, como a essência
igualitária para qualquer homem,
em qualquer espaço territorial, cria
um universalismo que anula a idéia
de diversidade cultural e, por conseguinte, a idéia de corporeidade,
pois suas reflexões estão centradas
num dilema de pensar o homem
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dentro do arquétipo teológico de
isolar razão e corpo.
A superação do racionalismo
clássico de Descartes surge de forma
imediata com outros modelos filosóficos que pretendem desmontar
os alicerces cartesianos. Dentro
dessa trajetória podemos enumerar as considerações do racionalismo lógico de John Locke que,
com sua dissolução da concepção
de idéias inatas ao homem, em seu
livro Ensaio sobre o entendimento
humano (1690), desqualifica a teoria de que não existe um conhecimento previamente estabelecido no
processo de formação da cognição
humana. Ou em outra perspectiva
mais crítica, temos as considerações
filosóficas de Giambatista Vico que
desmontam também os princípios
cartesianos, pois Vico propõe em
seu sistema filosófico a concepção de que “a natureza do homem
não é estática e inalterável”, que
somente “aqueles que fazem ou
criam alguma coisa podem entendê-la” e “as obras de artes devem

ser entendidas, interpretadas e avaliadas por símbolos pertencentes ao
seu próprio tempo e lugar, e a seu
próprio estágio social” . Esses três
postulados teóricos de Vico2 contrapõem-se ao universalismo racional
cartesiano, pois ele defende que a
natureza do homem é mutável, histórica e social.
Num olhar genealógico as
idéias de Vico são decisivas para
compreendermos um outro horizonte teórico capaz de pensar o
confronto ao universalismo racionalista ainda existente nas concepções políticas, estéticas e social do
processo de uniformização mercadológica do homem, uma vez que
essa concepção assume uma face
globalizante no momento histórico
contemporâneo.
Estado Nação
A sinergia entre o antropocentrismo, o universalismo racional e a formação do Estado Nação
moderno criaram uma identidade
política que, a partir do século XVI
e XVII, incorporou um projeto
ambicioso e tenso entre regulação
social e emancipação social. Essas

propostas em vários momentos da
história criaram perspectivas conflituosas entre interesses públicos e
coletivos com os primeiros embriões da sociedade capitalista, que se
perpetuam até a contemporaneidade com os conflitos étnicos, religiosos e políticos.
Para o sociólogo português
Boaventura de Sousa Santos, a partir do século XIX surge um estreitamento entre os interesses da
modernidade e o capitalismo, que
aponta para um arrefecimento dos
ideais libertários numa convergência “entre paradigma da modernidade e o capitalismo, a tensão entre
regulação e emancipação entrou
num longo processo histórico de
degradação caracterizado pela gradual e crescente transformação das
energias emancipatórias em energias regulatórias” (SANTOS, 2002).
A implicação política dessa
migração das “energias emancipatórias em energias regulatórias”
pela modernidade forjou um processo violento de constrangimento
social à diversidade étnica, pois a
formação do Estado Nação implicou um projeto capitalista de forjar
uma identidade nacional capaz de
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sedimentar um imaginário de superioridade, virilidade e unidade de
interesses com ordem e progresso.
O fracasso do Estado Nação
não está somente na proposta de
um reordenamento econômico
imposto pela globalização, mas também na incapacidade de sustentar
um imaginário hegemônico nacional. Fato que demonstra o desejo de
afirmação de diversos grupos étnicos que exigem um reconhecimento
de soberania territorial, como sendo
algo possível de solucionar o processo de massacre e exclusão de sua
identidade cultural, que ampliam
essa reivindicação com suas resistências lingüísticas, e com a formação de arquétipos de identificação que extrapolam o imaginário
de nação como projeto nacional,
e revelam uma idéia de pertencimento, um sentimento de que se
faz parte do local com que constrói
uma memória de afetividade. Essa
migração de eixo de identidade possibilita a perspectiva de pesarmos
o mundo contemporâneo a partir
de novas condutas estéticas, éticas
e políticas pautadas pela simplicidade da diferença. Para esse novo
postulado teórico de construção de

sentido sobre a identidade, devemos
abandonar o imaginário moderno
do universalismo racional e abstrato
para uma concepção do reconhecimento da diferença.
Uma trajetória possível de
análise sobre a diferença é o esforço
de Isaiah Berlin de identificar um
outro percurso filosófico que desconstruía os germes do imaginário universalista da modernidade.
Para ele, tanto Giambatista Vico
como Johan Gottfried Herder tiveram a atitude filosófica de defender os princípios da diversidade.
Ambos seguiram na contra-mão
da modernidade, pois defenderam
uma ruptura com o modelo da unidade que, desde os gregos e hebreus,
passando pela Idade Média cristã e
pelo renascimento e iluminismo dos
séculos XVII e XVIII, predominou
na reflexão filosófica.
Herder defendia a idéia de
pertencimento como necessária
para definir a identidade do indivíduo que precisa ter a referência
de pertencer a um grupo. Nessa
perspectiva, a nostalgia seria vista
como um sentimento nobre diante
de todos os sofrimentos, pois o
indivíduo poderia ter saudade e se

sentir em casa em qualquer lugar,
com as lembranças de costumes e
estilo de vida que expressam uma
experiência histórica coletiva. Para
ele, cada povo tem seu Volksgeist3
próprio, que poderia conviver pacificamente com outras culturas.
Na mesma trajetória de
contra-mão à modernidade, Vico
defende que “existe um modelo
universal, um estilo comum refletido no pensamento, nas artes, nas
instituições sociais, na linguagem
e nas formas de vida e de ação de
uma sociedade (uma idéia equivalente à cultura)”4. Portanto, a idéia
de universal não é compreendida
como um atributo da racionalidade, mas, ao contrário, como um
elemento de identificação de algo
comum que cria um arquétipo de
igualdade, defende também que “as
categorias tradicionais do conhecimento devem ser acrescentadas a da
imaginação reconstrutiva, entrando
na vida mental de outras culturas”5.
Essa imaginação estabelece uma
autonomia de criar significações até
mesmo para os princípios filosóficos, as diretrizes valorativas tanto
estéticas como políticas. Vico tem
uma postura para fundamentar
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uma orientação filosófica capaz de
propor princípio para a diversidade.
Para Berlin, tanto Vico
quanto Herder foram isolados pela
modernidade ao não defenderem
propostas de unidades abstratas,
verdades eternas e racionalidade
unitária. Eles seriam os pensadores
da diversidade, que poderiam construir um outro modelo de sociabilidade,6 que somente depois de dois
séculos começamos a compreender
e perceber a extensão dessa trajetória filosófica.
Esse percurso de fomentar uma reflexão histórica sobre o
antropocentrismo, o universalismo
racional e o Estado Nação têm
como finalidade criar um repertório
de análise capaz de ampliar os sentidos críticos sobre a problemática
social contemporânea, que continua
preconceituosa e excludente.
Atualmente, a exclusão consegue ser mais refinada quanto
ao método, pois faz uso de uma
guerra da subjetividade e do imaginário, em que rouba a possibilidade de criar um outro imaginário
que reflita a condição de violência
social fora de suas diretrizes de
assepsia social, com branqueamento

do corpo, mercantilização do erótico, a voracidade de comercializar
os sonhos da infância, com uma
exposição precoce das crianças ao
jogo da sedução, do consumo e da
violência, uma infantilização dos
adultos, que resistem ao amadurecimento e responsabilidade pessoais
com o mundo e com suas próprias
vidas. E, com maior vigor, a capacidade de criar mercado e tribos para
qualquer princípio de diferença no
pensamento, na atitude de resistência individual, e na reação política
de questionar o jogo perverso da
in(ex)clusão social.

principal da Neotevê é que
ela fala (conforme a Paleontevê fazia ou fingia fazer)
sempre menos do mundo
exterior. Ela fala de si mesma
e do contato que estabelece
com o público. Não interessa o que diga ou sobre o
que ela fale (também porque
o público, com o controle
remoto, decide quando deixá-la falar e quando mudar
de canal). Ela, para sobreviver a esse poder de comutação, procura entreter o
espectador dizendo-lhe “eu
estou aqui, eu sou eu e eu
sou você”.7

Mídia e exclusão social

A idéia de “eu estou aqui, eu
sou eu e eu sou você” faz parte de
um conjunto de vinhetas utilizadas
Umberto Eco, na década de pela Rede Globo de televisão que,
1970, já sinalizava para essa capa- em sua própria propaganda e publicidade de enunciação da mídia de cidade, anuncia “Globo e você tem
cada vez mais valorizar não a reali- tudo haver” ou “Quem tem Globo
dade dos sujeitos reais e mundanos, tem tudo”.
mas, ao contrário, de superestimar
Quando analisamos as narraa ficção imaginária sobre esses gru- tivas de telenovela, as campanhas de
pos. Eco diz que
publicidade e propaganda, programas de entretenimentos e ficção da
a c a r a c t e r í s t i c a televisão brasileira, percebemos um
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esvaziamento do olhar sobre a vida
cotidiana dos excluídos, a partir de
seus desejos e necessidades, pois
eles são reelaborados como uma
narrativa de ficção que não possui
uma história da realidade de vida
dos excluídos.
As séries da Rede Globo que
tratam da complexidade social do
Brasil, como Cidade dos homens
e Carandiru, são bons indicadores
de como a mídia assume um olhar
de assepsia sobre os conflitos da
sociedade brasileira. Em Cidade
dos homens, a enunciação ocorre
dentro um contexto de descaracterização da violência social para uma
aventura pessoal dos personagens,
que demonstra um esvaziamento da
complexidade dos conflitos urbanos
da cidade do Rio de Janeiro, para
ser dimensionada numa esfera de
intrigas do cotidiano do imaginário da adolescência. O ambiente da
“periferia” é esvaziado de sentido,
como exclusão do espaço urbano de
confinamento das camadas populares, cria-se um olhar ficcional para
realidade social. Essa narratividade
tem a capacidade de criar indignidade como representação, entretanto, o próprio fato da violência é

arrefecido pelo distanciamento da
exclusão social e urbanístico, pois
as cenas cotidianas da violência
não são vivenciadas nos ambientes
de convívio da camada média brasileira. Assim, temos uma situação
de estranhamento, em que a realidade social é esvaziada de sentido,
e, nesse vácuo, a ficção assume o
espaço da representação que interfere na sociabilidade e cria novos
horizontes de convívio social.
Em Carandiru ocorre um
deslocamento da situação presidiária do Brasil, em que a complexidade da vida dos prisioneiros é
suspensa, não existe uma história
de suas vidas, não compreendemos
como aqueles sujeitos sociais chegaram até ali, não importa suas trajetórias de vida, seus dilemas reais de
sobrevivência. Da mesma forma, o
fato do genocídio de mais de uma
centena de prisioneiros, por meio
da ação militar estadual no presídio
do Carandiru, mostra a falência de
um processo irracional e perverso
que não consegue resolver um problema crônico da violência e exclusão social.
O genocídio praticado
no Carandiru foi marcado pela

impunidade do judiciário, pois
ninguém foi responsabilizado e
preso pelo fato. O pior é que uma
parcela da sociedade civil se tornou
cúmplice do genocídio, pois logo
após elegeu o coronel da Polícia a
vereador da cidade de São Paulo.
O esquecimento do genocídio
arrefeceu nossa memória, depois
da publicação do livro do médico
Drauzio Varella, que posteriormente foi adaptado para o cinema
e, em seguida, para a série televisa
em histórias de personagens de
Carandiru.
A violência urbana assume
mais hiper-realidade quando o fato
faz parte do universo cotidiano da
camada média brasileira. Quando
uma jovem universitária é vítima
de seqüestro e morte, a enunciação
dessa notícia cria uma indignidade
com o fato. A notícia é narrada pela
denúncia da violência, com depoimentos da vida íntima da vítima,
com relatos dos pais descrevendo o
perfil psicológico e afetivo da filha,
com depoimentos de amigos, uma
pergunta sobre qual perspectiva de
futuro teremos diante de tanta violência e impunidade. Entretanto,
no cotidiano das “periferias” dos
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grandes centros urbanos temos
notícias de chacinas de famílias
inteiras, em que desconhecemos o
histórico de suas vidas, seus nomes,
perfil psicológico e afetivo, seus
amigos e quais eram seus sonhos
de futuro. Enfim, suas histórias
de vida não geram um questionamento ou desesperança pelo futuro
da sociedade, porque são pessoas
que tinham destinos traçados, com
nenhuma mobilidade de ascensão
social. Esse descrédito revela-nos
uma postura determinista de olhar
os excluídos como sujeitos que se
tornaram invisíveis socialmente.
Nessa trajetória de perversão
social temos uma nítida relação de
maquiagem social, em que os personagens da vida real se tornam invisíveis pelo preconceito e/ou indiferença, não fazem parte da narrativa
midiática, seus padrões não conseguem criar uma narrativa capaz
de fomentar uma inclusão social,
pois o modelo imaginário social
e político do Brasil ainda perdura
no paradigma patriarcal, machista,
autoritário, permeado de valores de
herança escravagista.
Atualmente, quando existe
um verniz de inclusão, de ocupação

social do negro, da mulher, dos
homossexuais na sociedade, existe
também um processo de invisibilidade desses sujeitos sociais. A
imagem midiática desses grupos
sociais é absolvida pelo imaginário de diferença como um clichê
social, que em muitos casos reforçam o preconceito, pois a inclusão
não está em criar espaço discursivo
da diferença ou do diferente, mas
está em envolvê-los a partir de um
referencial engessado, institucionalizado e marginal. Essa midiatização
da diferença reforça a trajetória de
exclusão e violência, cria uma invisibilidade que apaga os corpos da
diferença, em suas questões étnicas,
de gêneros e identidade cultural.
A narrativa imagética da
televisão brasileira institui a invisibilidade e, por conseguinte, não
reconhece a diferença. Existe a
situação de isolamento no próprio
convívio social, em que institui
papéis e representações castradoras de como os excluídos podem
participar. A presença no território
público do imaginário da sociedade fica cada vez mais esquizofrênica, como revela a crítica do
rapper carioca MV Bill, que diz

“Excluídos, tornamo-nos voyeurs”.
Esse processo de violência social
cria a situação de que a diferença
é claustrofóbica e angustiante, pois
sua existência só é permitida nesse
jogo perverso de exclusão social,
como um observador estranho, um
intruso e fetichista que sofre um
processo doloroso de desraizamento
e invisibilidade social.
A presença dos excluídos na
sociedade incomoda. Para resolver
essa situação, o método perverso
de confinamento social não poderia sobreviver, pois os incluídos
socialmente são tão ínfimos quando
comparados com os milhões de
miseráveis de nossa sociedade.
Entretanto, a estratégia de torná-los invisíveis socialmente é mais
eficaz, pois os excluídos não conseguem compreender sua existência,
seu papel nesse jogo de violência e
perversidade social, restando-lhe o
voyeurismo. Os excluídos que não
se preocupam em compreender os
seus vínculos, talvez por exercício
de sabedoria, e somente o desejo de
apropriação dos objetos ideológicos
da inclusão os saciem, os permitam
ter a ilusão de pertencer à sociedade
por meio dos ícones da opulência,
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da mercantilização das relações
amorosas e afetivas. Portanto,
somente por meio do consumo
poderiam romper suas invisibilidades e poderiam criar um sentimento
de inclusão social. Nesse sentido, a
presença do corpo da diferença na
sociedade e na narrativa midiática
só é reconhecida quando ocorre um
mimetismo social, que, por meio do
consumo, o permite ser incluído.
Para romper com essa lógica,
os movimentos organizados dos
excluídos precisam criar outros
horizontes políticos, estéticos e
éticos capazes de sedimentar uma
concepção de diferença a partir do
parâmetro da multiplicidade, como
um processo de alteridade que propicie uma identidade para além dos
ideais da modernidade, com seu
princípio de unidade simplista e
abstrato do homem, e da pós-modernidade que assimilou uma visão
de flexibilidade da diferença no
sentido da máscara social, em que
reforça a idéia de diferença como
demanda de mercado ¬– ou melhor,
diferença como consumidor.
Desta forma, nem o modelo
moderno e pós-moderno dão
conta de resolver o problema da

diferença, pois a sociabilidade
dinâmica da sociedade contemporânea exige uma postura crítica de
vivenciar princípios da multiplicidade. Estamos numa mudança
de paradigma em que o paradoxo
moderno “ser diferente na unidade”
não comporta as exigências da vida
contemporânea.
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NOTAS
1. Professor do Departamento
de Jornalismo da PUC – SP.
2. Sobre Vico, Isaiah Berlin
identifica sete pontos importantes
em suas idéias, que podemos enumerá-los da seguinte de forma: 1) a
natureza do homem não é estática
e inalterável; 2) aqueles que fazem
ou criam alguma coisa podem
entendê-la; 3) o conhecimento que
os homens têm do mundo exterior
difere do conhecimento do mundo
que eles mesmos impõem a suas
criações; 4) existe um modelo universal, um estilo comum refletido
no pensamento, nas artes, nas instituições sociais, na linguagem e nas
formas de vida e de ação de uma
sociedade (uma idéia equivalente à
cultura); 5) as criações humanas –
leis, instituições, religiões, rituais,
obra de arte, linguagem etc. – são
formas naturais de auto-expressão, de comunicação com outros

seres humanos ou com Deus; 6) as
obras de artes devem ser entendidas, interpretadas e avaliadas por
símbolos pertencentes ao seu próprio tempo e lugar, e a seu próprio
estágio social; 7) às categorias tradicionais do conhecimento devem
ser acrescentadas as da imaginação
reconstrutiva, entrando na vida
mental de outras culturas.
3. Espírito do Povo.
4. Idem.
5. Ibidem.
6. Para Isaiah Berlin, poderíamos ter um outro referencial de
sociabilidade se as idéias de Vico e
Herder tivessem sido o horizonte
para pensar da modernidade,
pois “variedade é uma nova virtude introduzida pelo movimento
romântico, do qual Herder e Vico,
que considero profetas da diversidade, foram parte importante.
Depois disso, a diversidade, o pluralismo (que lança a possibilidade
de muitos ideais incompatíveis que
atraem a dedicação humana), a
sinceridade (não necessariamente
conduzindo à vontade ou à bondade) – todos são considerados virtudes. Uma vez que o pluralismo de
modos de vida seja aceito e possa

haver apreciação mútua entre visões
diferentes, incompatíveis, é difícil
supor que isso possa ser esmagado
por botas prepotentes”. P.121
7. ECO, Umberto. Viagem na
irrealidade cotidiana. 4. ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
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dos restaurantes (Jornalistas Livres)
- Orçamento secreto do “PreTomara!
sidente” banca trator superfaturado
“Ayer que me fui a bañar por em troca de apoio do Congresso
la mañana temprano
(Estadão)
Ayer que me fui a bañar por
- Governo gasta 15,6 milhões
la mañana temprano
com leite consensado
Vi un caimán muy singular
- Lenda colombiana del Homcon cara de ser humano
bre Caimán
Vi un caimán muy singular
- Suspiro, fôlego, folgo, sopro,
con cara de ser humano
uuuuuu
El caimán (se va para
Barranquilla)
Se va el caimán, se va el
caimán
El caimán (se va para
Barranquilla)”
Se vá el Caimán - José María
Peñaranda
Filigrana noticiosa:
- Presidente sobre a vacina:
‘Se você virar um jacaré, é problema
seu’ (Istoé)
- Chacina do Jacarezinho, 28
mortos
- Covaxin, a Fiat Elba do
“Presidente” (Revista Forum)
- Contra a fome, Paulo Guedes quer que pobres comam restos

Uma salva de balas!
Se vá, se vá al contrário?
Abre coluna.
Envolto.

O

Homem jacaré
trepou demais
com o infinitivo infinito,
a prova trepadeira da palavra, a parte disso Pessoa, diz o poeta: não sei de nada,
senhor, e nunca saberei, nem em
sonho, quebrarei a métrica para não
chegar ao fim! Rapá carcaça ripa
a costela não no antigo mito,
mas no substrato da magia peneirada em pó brando à nossa realidade. Pois eu, tenho inveja da imaginação, justamente pela sua forma
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menor de compreensão da matéria,
mas maior na frutificação do material verbal. Por isso, como se a isso
houvesse justificativa plausível, virei
um criadouro de jacarés, do tamanho dimensional de um país pandêmico. Ele...
Deu cria múltipla ao tempo
no fastio da lúgubre manhã do crepúsculo e dali... Já não falava mais
noitinha nem sol, só madrugada.
Ninguém sabia ao certo a sua origem desoriginada. Girino fiador
do amanhã e do ontem. Subiu. Um
belo dia sem passado trepou de
monte no morro, de chofre, nos
playgrounds da favela do jacarezinho, fez o lazer diário. Brincou!
Ja tá jacarrinhando? Alguém disse
portado de um lado específico. Diz
ai! Foleguismo de prática, mizade.
Olímpica ainda! Alegria construtiva no combate, 100 metros rasos
é pouco. 80 é ficha, 257 é recorde!
Paradoxos. Muito. Pouco. Dá pra
ser mais, porra! Gritou impaciente
outro descitadino. O importante é
bater a meta. Dobrar a meta. Repetiu aquilo que machistava em brincadeira anos antes. Vida boa é bom
breu bom quem não vê ninguém
morre, quem não quer, vida bom

bril bom ta pra cá de realidade.
Uma manchete ali, outro sonho ali.
Sonhaço: andar de tratoraço.
Ter o próprio Fiat Elba, sem
jesus na dianteira, só o sangue combusto, pra bater e cair. Question is...
Querem terceirizar até o rastro da
sinonímia tradutória, em outras
palavras, fazer com que o corpo não
seja mais corpo em sua ligação infinita com o verbal de sua palavrada,
corpo malemolengo, mas máquina
inalienável de produção. A verdade
é que: Narciso brasileiro cansou de
bater uma, quer gozar com o pau
dos outros. Viciou. Comer picanha
com nome próprio, rolar a dívida
externa do posto Ipiranga. Brincar
de monopoly sem monopólio. De
agronegócio. Florar na fauna e na
flora. Quem vos fala?
Não importa...
Toda abreviação que se preze
à tragédia tem um quê de sufoco.
Justificativa do ocorrido corrido.
Ah, sim... o leitor.
Vira-se para o lado e diz.
Ufa! Ainda bem que posso
enganá-lo à vontade.
Assunto transviado: toda
abreviação que se preze deve ser
falada em submundo cozinheiro e

transartéria de gandaia. Ouroboros
virou carniça de gente desdentada.
Mamatinha no leite materno açambarcando o subgrupo da ousadia
salgada no que fazer com o lugarejo
mar, o novo chup chup democrático do sertão sério. Mel golpinho
pode! Variação corpuscular da technolística do olhar no ensaio astrológico, tanque de guerra no palácio,
saturno em áries, sintoma clínico, o
calvário democrático dos trapalhões
da República e o mundo dimensional culturalista dos encantamentos
raiando solto na mastigatividade em
cidadãvesso.
Boa noite! Centro de Atendimento Psicossocial da Independência do Brasil, quem fala...
O leitor é menos que nada,
muitas vezes só presta para glorificar voto ao autor, enganado claudicante às tortuosas fimbrias mestiças de amém que residem entre
a poética enganosa e lubrificante
ao momento plural dos prazeres.
Ladainha sincera... Brincadeira chorada ou verdade tropical?
A técnica é o infinito da
geração da tragédia em direção ao
próprio infinito. Causa ouroboros,
novamente. Bicho na transição do
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vergo do dia
e da noite.
Destoante em quem lê, leitor
consente o sintoma da idealização
do olhar?
Tudo a vocês. Olho de vidro.
Assinado...
...o pano sendo-ia-sendo passado, mão em mão, numa gangorrinha guinchada, passava. Cof, cof!
Fôlego.
Lá! Del Hombre Caimán,
antropomórfico, de corpo em jacariso chorado misturado ao remanso
marítimo das águas em cada profundeza de sul mais sur ainda. Algo
de vilipêndio... Cidadão brasileiro?
Algo sobre rachadinhas machadianas na construção literária de uma
ação poética claudicante em canalhice neural corruptiva. Às vezes
observo o montante destes demônios corais pervertidos em paradoxos impronunciáveis para quem
pertence o ditado, a primeira palavra, sem o saber de que o problema
todo está na regulação da primeira
voz ao próximo ciclo de linguagem
existente. Pero...
Pero voltemos à la lenda
colombiana del homem caiman en
seu deseo de ver as moças peladas

no esconso remanso do rio, que por
ser rio, alagou no sorriso doce da
manhã. Casca grossa, Caimán quer
dizer jacaré. Ou seja, hermanito,
quer a superfície mais adentro, a
pele no curso da história diretamente da assimilada psoríase de um
caráter popular nacional no andar
da carruagem, o cavalo poente do
instinto fascista roendo os poros.
O véu. Mas aqui, não. Lá, pelos largos das fronteiras onde a magia e
o encantamento cultural residem
como bicho calorento de olhos mangueados de prata em meio ao rio, no
susto caligráfico da costura palavra
em textura nos arautos sublinhados dos rios chorosos, digo, boitatá
na cultura e no seu refreamento,
entre povos da floresta somados
caudilhos junto caiçaras colados
sertanejos subgrupos ribeirinhos
babilaques periféricos salpicados
urbanóides, dentro da língua endêmica; fora da gente... Êta Homem
Jacaré, taí, nos esgotos rilhados em
atividades mamíferas na concepção
político humana de uma atividade
governamental cotidiana, o ovo da
serpente virou ovindo de caimão,
para onde caminha os pés moucos
e rebobinados, para onde nesse lá

que também vivo atinge e tinge o
aqui. Caimán vive do avesso.
A história!
A partir daquele dia sórdido
e carente de sol, pois era noite,
Berenice Soares passaria a pensar o
mundo afeito de um sonho antigo
entre a paixão virulenta e a barricada cor borgonha dos amores
chucros, sino, militarescos. Desde
então, como sempre, a gênese do
Homem Jacaré tomaria cada vez
mais aquilo, corpóreo corporizante, porífero ululante lânguido
estrépito fimbrionomástico craco
serpentino, mago, de si. Nos outros.
Nela. E nos outros. Em seu corpo,
principalmente.
No dos outros que é refresco.
Pois então, meu povo... Porque dizia coisassim, meio ruído,
meio palavra que contava história.
Outrora ele de encantamento,
vivia menos, gostava era mais, da
viruladelante virôlência, como
técnica fundida no caos do capinar abocanhado antropomórfico
natural, será que passa? É disto que
sempre nos comoveu, a garganta
entalada da comida que não passa
à glote como carniça. E entre palavras metidas a besta, falava. Tem
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preço? Dá para comprar? Berenice
vai às compras na aula de português. Besta de dom cordial interno
invisível no garantismo tropical da
culpa, ou seja, outro canalha pode
vir aí. Berenice não compra leite
condensado porque está em falta.
E o erro de português na calçada
maresia da esquiva ferrosa e quente
na costa da gente toda, vê se pode,
fico sem respirar um pouco e já do
errô. Morde as costas o álamo da
impotência. Trocinha. O orçamento
vem caindo, nosso povo comendo
demais está em alta, engomado
de engravate, carente de estatura,
fala, sem tutu povoado pra massa.
Mas a casta sabe o que é bom para
as castas, má friend, já dizia um
meio Goethe reintroduzido bandeiramente, feito o poeta, numa
tradução para o moderno. Bom. E
o jacaré no risinho sedento interno
externo sempre em paroxismo com
ele próprio homem mulher qual
for o gênero da boca que come, e
fala barroquizada em muitas, folegando ofício meio a praginação em
marafos fumos indo de um olhar
caquétiquântico. A teia se fazendo
no calote de bandeirola musicada,
cerveja entrópica, mesa calçada e

carnelevarium, carnilevaria, carnilevamem. Quê ou quanto? Mas
a carne na sumida, mal malocada
no resquício elétrico male male glacial de vossa cozinha que precede a
crise hídrica enquanto a novela no
calçado de nosso ouvido e o digital
fluindo esporas fulminantes gracejando ao ar uns micélios cheios de
quimeras que faz mistura de engasgalhar jun-com tapa voz em tuperware de língua sísmica abrandada
e vendida, question is...
– Quer osso como carne ou
sem carne? – pergunta o açouguei
com cãibras.
Dial. Dios... Ouve lá!
No radinho de pilha da fantasia nem tanto e de repente, o CPF
cancelado na gíria miliciana da vez,
a falta de ar em poética grega, na
mimese marcante da interpretação
do real. Hora e vez, hora e vez de.
Uma bela obra! É que no ditado
algo vem no erro, meu caro, muito
covarde quarentemado vem morrendo e o resto vivoraz aí. Depois,
algo de agiota matar idiota, rimassim; depois, o solfejo de uma receita
de chá que resiste palestinamente à
dentadura sem boca dos jornais. E
quem mata o mato só pode ser...

Ministro, o negócio é o seguinte,
esse povo come demais mesmo. O
capim vai acabando mesmo que o
estoque chegue mais, amigo... E o
jacaré ria, ria... Quem garantirá ao
réu a defesa, o garantismo jurídico,
mais, a democracia para aqueles que
não aderem a revolução antidemocrática? Cuzenhando pro final do
ano, a gente tá vendo e vendendo,
pra vender palavra de troca e de
fachada de rua na caruda vindo de
pedido para Caimán nosso brincar
mais, para comer carne sem peru,
espinheira de bacalhau, igual sorriso sem gato, a cara do déspota
negociante na picanha enquanto
a clandestinidade da morte faz o
preço por aqui em tantos mil mortos... Coisa aparecida na tela e a vida
indo, essa história?
O importante é aprender o
valor do Delta, diria Bhaskara. E
lá, o jacarisinho sôlhando o leite
de rosas em comercial monange,
ah, mesmo, ô Berenice, enquanto
você fica aí, ele quer virar bicho
etéreo, não vê, qualquer coisa que,
ao encostarmos em circoconstâncias contidas, sentimos aspereza
de relevo, dificuldade tracionada,
vontade de fornicar com a paixão
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escondida, o desejo secreto mais
aparecido que nunca e a silhueta da
camada ôntica da réplica de algum
resquício. Quer verbocar. No rastro
do jacariso del hombre Caimán vem
cisco atrás da gente, parece que quer
pegar o rastro do rastro.
E o pano sendo.
Berenice cuidava do Caimánzinho, que se diz... La legenda
del hombre com cuerpo de jacaré
y rosto de hombre, tudo porque
comprou uma poção da pura de
um feiticeiro para ver as mulheres
na embocadura do rio; mas o feiticeiro avisou, são duas, é preciso derramar a primeira ao corpo para se
transformar em jacaré, e a segunda
para o momento transfigurador
à forma humana novamente. Um
dia, o encarregado do derrame da
segunda poção a entornou às pressas
ao futuro réptil antropomórfico e a
poção caiu apenas sobre a cabeça do
jacaré, as mulheres correram assustadas e o homem, com corpo de el
lagarto e cabeça humana, desceu às
profundezas do rio para tristezar o
canto na saudade do remanso e da
marola aninhada à superfície repleta
de reflexos, lá abaixo do estilho das
ondinhas e do movimento de outros

peixes de oxum em pororocas com
yemanjá e outros santos comandados por ervarias e químicas pequenas feito bichos atômicos do relento
cozinheiro das almas desse mundo
vitoriano de antroporégias xapiris
deformados. A partir daí, o homem
Jacaré vidrou-se carnívoro e canibal
de si e dos outros, criava-se dentro
da gente, não mais voltaria a superfície se não para aguda tristeza em
lembrança da antiga forma, naquilo,
que todos temos de Caimán, ele
olhava. E fantasiava um caos sem
senso ao sangue frio da realidade
em equação imaginativa. E toda vez
que isso descarrilhasse revolvo em
nosso íntimo, que era o mesmo de
Berenice e seu marido, algo aconteceria de fôlego sem par, porque
alguém ou algo sempre morria de
revólver ou algo parecido de sua
tradução naquilo de sem fôlego,
uhrhdh folegando grandiosamente
a gastura mais imediata que a gastrite. E só, seja em palavra corrida
ou respiração atarracada de velha
mula ou brincadeira poiesis ativa
sem graça. E só, pois acontecia em
mundo de Berenice multiplicado
pela tragédia da técnica do infinito
na geração da tragédia. Uma só

ida nenhuma volta. E só. Querseja
respirinho, para exemplo loquaz,
como no ritmo salgalhado de um
nascimento entre o reality das CPI’s
(Candidatos Para o Impeachment) e
momentos mentirosos de um adeus
que jamais chega nunca à boca do
povo. E por aí vai, entre um absurdo
e outra descober... Mas para Berenice, se contiguassem dela sobre
a possibilidade de gravidez, ainda
mais de um réptil inconsciente,
seria mentira, e somente um modo
de amar explicaria o fato elo desencontrado entre os dois retidos pela
sebe mureta...
Aqui, o homem jacaré está
longe, mais perto do que nunca,
homônimo e cheio de orla, poderoso. Pois assim era de um açoite
lancinante de abstração fértil, um
beijincaqui outra passada na feira,
e assim ia namorando. Lá movimento. O clima do dia: difícil de
pintar como em material linóleo,
aquoso como guache barato, linhaçento orvalhado entre lembranças
não diluentes de um linchamento
colorido de casas rebatidas à lua, sob
as nuvens mastodônticas do céu. A
cozinha de alguém embaraçava o
prato, ouvia-se um estrondo. Era
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um prato florido de imitação porcelana que se espatifava emplumado
duro no chão zazulejo, sem qualquer azul nos muros, e sim estilhaços; reluzindo o beijo e as mudanças
de algo que deveria ser limpetéreo,
para sempre, jogado à lixeira. Sobretudo por esse invertebrado amor
siriri que sobrechegava ao outro
lado da rua, diagonal a um arcobotante de aço em formato de sol e
espetado para o destino do prato em
lanças orgânicas fabricadas, apontadas e pontudas, em direção ao casal
de abotoaduras que saltavam para
o escuro das costuras sinuosas dos
bolsos e mãos, empedradas de um
trejeito jagunço armado, de relvas
na xeranha, entre sibilos estribrilhosos orgasgramados e sebosos de
gemidos no cangote outra vez esporados em feromônios simples sem
rusgas de texturas mas lisos de seda
em teias de cópularranhosas em
costas de placer. Claro, o fato; esse
a seguir, por ora subordinado pela
geada concreta da servidão górdia
positivista e ora pelo que acontecia,
propriamente. Singularmente, na
subordinação imaginativa.
A língua, minuto a minuto
mais dentro, da boca, cantigava o

escuro da sebe que aumentanto que,
parecendo abismal, teve de roupa
inteira, despedida. O prato que se
recolhia há algum tempo anterior
retocando em pinceladas por alguns
traços curvos de memórias retas e
extratilhordiçadas em grunhidos
peneirados pelas ramas que brotavam ao moderno macadame.
Berenice mulher, marida
minha, mudança, ir embora. É.
Os gritos riram pela paixão
desvairada. O homem que beijava
Berenice logo entraria como militar aos porões do DOI-CODI. Aí o
Caimanzinho fazendo festa, era o
dia e a hora. Hora e vez. Hora e vez.
No outro dia. Faltava o ar
para dizer, ruas aquelas, mais tigradas que coral, falsa in verdadeira. Os
gritos dos torturados misturavam-se
com as mãos frenesis de Berenice
junto àquele homem viril e fardado,
cheiroso, salpicado pelo perfume
barato de calêndula misturado com
o suor frio da lembrança de um
dia anterior. Ontem hoje amanhã.
Pausado em marasmos irônicos.
Ela que o beijava; nele, a imagem
que vinha: o nascimento da técnica

do infinito na geração da tragédia,
pode-se chamar tortura também. O
gemido pausava. Hoje. A lembrança
do grito. Ontem amanhã. O cassetete na boca do torturado. Virose
no olhar, o dente caindo, a porrada comendo. E o beijo na boca. E
mais um gritinho fadado no silêncio prazeroso fardado pelos lábios
almirantes e molhados de Berenice,
um tesão ao encrespe da maçã do
rosto distendido ao flagelo do que
queria em barretina ilusória, ele,
balançando dentro da consciência
opaca. Quem de fora via, nada via,
sem terceira via sem nada, à procura de Eva para a salvação, Berenice, de um pedaço contra afluente
para sair dali, de uma transa que de
nada saberia ainda sobre o tantinho
de ninhadas del hombres caimán
que teriam gestado neste e noutros
dias de amargas festas e consciências duras e perduras até o ontem
hoje amanhã, pelas lembranças torturantes que alongavam como pássaros contrários o tempo terroso,
pois estes, como diria Manoel de
Barros, também encurtam o dia.
O pio distante do adeus.
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E ele se foi; indo.
E o sentimento dela, que
havia de ver mais com a sua paixão
pelos artefatos militares do pai que
ao homem prostrado e quase atraente a sua frente, e que após muitos
anos nem tanto, ali agora mesmo,
se converteria em tragédia mais servil que amorosa, nada mais, eram
aqueles de já sinuosos nas profecias
de um sofro incontido, mas elegante; tudo isso, obviamente, junto
a pensão que recebia mensalmente
em razão ao patriarca, hoje, já ido
e de pé junto.
Fôlego.
A morte do pai, a depressão
do marido ligeiro após o despojar
da farda por motivação de algum
daqueles gritos, fez com que o olho
rejeitasse os cílios e continuasse
cada vez mais olho, olho, olho, olho,
olho. Olho no pau de arara. Sem
imagem, só o olho da cólera pelo
movimento.
O homem que não fritava um
ovo. Por que pau de arara?
O homem que não mais a beijava com o sabor de boca mistura.
Por que Urutau?

O homem que era um marido
e a mulher que era uma esposa; um
pedaço de esposa materna; pois
grávida por sexuação sem filhos e
assexuação, ele transmitia os poros
da velhice senil sem velhice e fascistóide do futuro não distante para a
barriga inconsciente dela, e ela, aos
poucos, fazia o mesmo por desprazer de servir ao amor e por ter
nutrido fraternal amorosidade pela
militaridade do pai. Os jacarezinhos
se criavam soltos na consciência. E
tantos, aos tantos e montes, pariam
em conjunto os fatídicos filhinhos
de jacariso e jarémanso. O pedaço
de marido que gravidava e gravitava
à cama. Doentinho. Pois sim, Berenice... Ô dó.
Suspiroso:
– Oi, com licença, estou vendendo esses panos para ajudar a
minha mãe a pagar o aluguel. É três
por dez. Você gostaria de comprar,
por favor. – disse a criança de olhos
cansados.
– Não, obrigado, eu já passo
o meu pano por aqui.
Fôlego.
Eram os três desde aquele
dia trágico, Berenice, o homem
marido e o homem outro torturado

que gritava como aquele de ontem
muito anteontem antigo no intelecto reformado de militar; marido
pelo trunfo irremediável da lembrança aguerrida em tonais firulas confusas; fumava e bebia. E o
Caimán, cada vez mais brotava.
Desde sempre. O homem, o vivo,
só não se matava porque era difícil
morrer através de uma lembrança
de repente, e assim o destino servia aos poucos a morosidade, servindo, mais continua e sem parágrafos sem mafagafos, neologismos
sem paragrafinhos, e como previsão
mulambenta, Berenice cultivava o
escamoso reflexo do recorte de um
Caimán jacaroto obtuso, um amor,
um amor de peste... Mas... peço-lhes
licença, pois o verdadeiro narrador
da história acabou de voltar do
banheiro e do jornal lido. Não se
acanhem...
Preciso corrigir a história,
reler... Porque não sei que merda foi
colocada mais para cima, ou para o
lado, dependendo da forma de vida
mítica que há em sua leitura...
Continua falando merda pelo
jeito. Vaza.
Em resumo, o leitor que se
foda, meu caro.
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Vai, vai...
O homem jacaré que havia
nela se tornava cada vez mais autônomo. Tanto que este, vivia em uma
tragédia autossustentável do tipo,
brigador, brigadeiro, susto soldo
que custou uma vida bolacha de
água e sal, intervalo, chiclete pro
bafo da alçada, fatura, super leite
condensado, faltava o centro de ser,
mas disso havia de ver, ir às compras. Sou eu que tô falando. Eu.
Mas de briga mesmo, ou eu mato
ou eu morro... Passagens e panoramas de jardins suspensos. É que a
verdade humana, em um mundo
real, necessitava da preciosidade
antropomórfica entre dois bichos,
e fosse quem fosse, o bicho que
vivia nela e o nela que vivia nele, na
luta com seu semelhante eu... Que
falava cada vez mais sobretudo... A
picada da serpente, e terminava: ou
eu fujo pro mato; ou eu corro pelo
morro. Berenice! Chamava o destino invariável, que sempre seria a
mesma opção piscada. O homem
dela, macilento, de bigode chinês
caído, com a bolsa dos olhos cheias
de uma crosta acinzentada, fudido,
cor poluente universal da depressão venérea e do cansaço outonal,

variava o chucro dedo ao oxímetro
tonal de sua mentira diária, fumava
ansioso comia e bebia prostrado
para não morrer de agora. Lembrava
em cada carrascal abismo minuto a
minuto o suprassumo da culpa de
um cristão de chumbo através das
décadas de uma perdição contínua,
após algumas horas de testemunhar a tortura doce de uma padaria aquartelada. Sonho de passado.
De novo. Mais um pãozinho, peste?
Mijava. Fumava. Comia. Reforçado
porque há distinção entre um ato e
outro, mas a composição química
do ato, a mesma. O rabo encrostado e oblongo crescia. E assim ia.
Não se levantava porque para andar
seria preciso transformar-se em rua
e bípede novamente, pois casa, ele
já era. E como eram... Antigamente
lembrança, os dois passeavam seguros e paralelos ao resto dos matos
que culminavam à beira de um parque malcuidado e próximo à viela
em que residiam. Paisagens rodeadas de telhinhas e caixas d’agua, pés
de menos, amor demais. As mãos
eram sempre um aviso drapejado de
repentina paixão, aflorava o palmo,
as rugas jovens, e a jovialidade
situava à velhice o estatuto de uma

inexistência espiritual, e ali. Sem
saber que futuro teria, a vida o fez
de novelo em lã. Aqui. Ali. Enrolou-se por amor. E a cena continuava.
A mão na cintura, o bicho descendo
pela virilha, rua deserta, não se
sabe, se primeiro o tombo ligeiro,
o buraquinho antidemocrata; ou a
viagem. Mas desde sempre-desde
mais aquele dia, a gênese do homem
jacaré serviria também ao quê de
mortífero coligado perante as esferas menos andrógenas, e mais polares, da vida. Aquela que não quer o
que está posto, mas jamais se sacia
com o espio da glote, o pinote da
realidade em revolução sem atividade, crítica, paciente e problemática. Pois bem. A idiotia de saber
demais sobre a ignorância própria é
tão idiota quanto supor que a ignorância tem o limite de sua medida
ao conhecimento. Hoje os vizinho
replicam, hoje já brigaram por ovos,
pães, óleo, povo, meu povo, está aí
uma hipóstase para ser comida. É,
ministro, bolacha de água e sal é
muito. E vivendo fôleguismo caimán num cercadinho de cama, o
bicho começou a clorar a cor, ficar
magrinho de rebeldia. Cinzão. Ela
que fez, ela que fez, homem jacaré
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dizia. Mas o marido nada, ficava
quieto. Dava cria criadinha. E ela foi
fazendo dele a engorda, antropofágico jacaré do inversamente, cuidou
como se filho fosse. Crivando. Peste
do demônio! Vou pegar a comida.
Cof, cof!
Fôlego.
Ela entrou no bar e a partir
dali lembrou o antes, o desde e a
forma que havia de ser. Um helicóptero passou perto da avenida
larga. Amou o marido, do jeito dela.
Caimán, caimán, por favor, morda
outro lugar que não seja estômago.
É... E não haveria como negar que
o amor em sua forma, desigual para
cada um no seio norteador de cada
corpo, estava ali. Hoje...
Ciscou após a pergunta. Será
que é hoje?... Cisquinholhado na
tábua que não mais tabacaria, mas
bitácula, birosca.
Lembrou.
pro almoço!
– Hoje tem fôlego.
– Moço... Vê duas marmitex
de osso
sem carne.
Pensou parodiando a criança
de outrora. E...
êêê

Uma salva de balas!
Uma farsa, uma farsa!... Culpem o transtorno passado e este
agora adiante, a história terá que
morrer! Precisarei resumi-la ao
máximo em 350 caracteres, por
uma altivez de algoritmo, trabalho
e algum cansaço doente dos tempos
de crise. Cof, cof! Mas ainda sou o
mesmo, não se acanhem... Olha.
...
...
...
Ao leitor.
Vê se fode!
Quebrinha?
Por lá! O hombre caimán
continuou também como homem
jacaré, quase vivo, meio morto, por
muitos e muitos anos. Talvez milênios de anterioridades.
A g r av i d e z c ont i nu ou
abastada.
E o nascimento recriou-se
como uma constante, talvez inconstante, de outros bons milênios mitopoéticos; tão esquecidos e inúteis
como este livro, esta história, e este
fim.
Fôlego
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Feira de mangaio
Fumo de rolo arreio de cangalha
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Bolo de milho broa e cocada
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Pé de moleque, alecrim, canela
Moleque sai daqui me deixa trabalhar
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros
E foi pássaro voando pra todo lugar
Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaieiro ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá
Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaiero ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá
Cabresto de cavalo e rabichola
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Farinha, rapadura, e graviola
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Pavio de candeeiro, panela de barro
Menino vou me embora tenho que voltar
Xaxar o meu roçado que nem boi de carro
Alpargata de arrasto não quer me levar
Porque tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar
Tem o Zefa de purcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar
Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar
Tem o Zefa de purcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar
Ei, forro da muléstia
Fumo de rolo arreio de cangalha
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Bolo de milho broa e cocada
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Pé de moleque, alecrim, canela
Moleque sai daqui me deixa trabalhar
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros
E foi pássaro voando em todo lugar
Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaieiro ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá
Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar
Tem o Zefa de purcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar
Eita sanfoneiro da gota serena
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PROBLEMATIZAÇÕES DO
ABANDONO PATERNO:
CENÁRIOS SOCIAIS

F

alar sobre qualquer
tipo de abandono
requer o entendimento de inúmeros fatores e causas
multidisciplinares que envolvem
questões culturais, sociais, psicológicas e individuais. Sobre abandono paterno não seria diferente,
visto que também perpassa diversas
esferas sociais e comportamentos de
gênero, assim como contexto social
e até mesmo do trabalho. Sendo
assim, este capítulo destrinchará os
inúmeros aspectos que envolvem o
assunto.
No artigo ‘Paternidade em
tempos de mudança, Ana Cristina
Staudt e Adriana Wagner defendem que o abismo de disparidade
existente entre as funções desempenhadas por homens e mulheres
na sociedade justifica que o homem
atue apenas como provedor financeiro aos seus filhos e não se ocupe
das outras tarefas referentes ao
cuidado afetivo da criança. Fala-se
muito sobre o crescimento da participação feminina na esfera pública
e sua entrada no mercado de trabalho, no entanto, a inserção do

MANUELA AVANSO MAGALHÃES SOUSA BRANCO
JORNALISTA

homem na esfera privada não ocorreu na mesma proporção mesmo
que tenhamos tido um aumento no
número de homens que desempenham tarefas domésticas e cuidado
aos filhos.
Sobre o assunto, Staudt e
Wagner assim pontuam:
...é importante salientar que o crescimento da
participação feminina na
esfera pública não é proporcional ao crescimento
do homem na esfera privada, ainda que existam
muitos homens desempenhando tarefas domésticas
e de cuidado com os filhos.
Historicamente, a tarefa
de cuidar tem sido associada ao gênero feminino,
aspecto certamente reforçado socialmente com o
fato da gravidez e da amamentação. Por outro lado, a
paternidade não passa por
esse mesmo processo, definindo-se por meio de uma
construção cultural e social
bastante identificada com
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esse determinismo biológico do gerar e do amamentar. Mesmo que atualmente o pai pareça estar
assumindo um papel mais
participativo na vida dos
filhos, as crenças e valores
presentes no imaginário
social não se transformam
abruptamente. Concomitantemente a essa demanda
de um homem mais presente
na vida privada, observamos que ainda persiste no
senso comum a vinculação da maternidade a uma
aura idealizada, diferente da
paternidade. As mulheres
acabam assumindo a tarefa
de corresponder a esse papel
idealizado que culturalmente lhes é imposto, e que
acaba fazendo parte daquilo
que elas mesmas acreditam.
(STAUDT; WAGNER, 2008)
Isso se refere ao fato de que a
ausência paterna ocorre por vezes
porque as demandas externas
daquele pai não são suficientes para
se sobrepor ao cuidado integral ao
seu filho ou filha.

Visto desse modo,o abandono não é simplesmente um ato
maldoso por si só, ele se encaixa em
uma estrutura social que normaliza
tal comportamento.
O ideal de paternidade paira
o imaginário de muitos pais que
entendem que apenas sendo o pai
provedor e com boas condições
financeiras de arcar com os custos
e com o sustento da família poderão
exercer a paternidade digna. Sobre
essa questão, Claudia Fonseca, em
seu artigo “A certeza que pariu a
dúvida: paternidade e DNA” expõe:
Muitos, sem emprego
fixo e sem dinheiro para
cumprir seu papel de provedor, não conseguem realizar a contento o modelo de
pai/marido ‘antigo’. Outros,
mesmo tendo renda suficiente para cumprir com o
dever financeiro, não sabem
lidar com os modelos ‘novos’
de comportamento – do
casal igualitário e da mulher
independente. A ambivalência que o homem sente em
relação à paternidade faria

parte de um quadro geral da
chamada ‘crise de masculinidade’. (FONSECA, Claudia. A certeza que pariu a
dúvida: paternidade e DNA.
Scielo, 2004.)
Apesar de existirem casos
em que a mãe é quem promove o
abandono,não ocorre na mesma
frequência,visto que o lugar dado
a mulher socialmente é o do cuidado, e quando ocorre, torna-se algo muito mais condenável
culturalmente.
Segundo a Central de Informações do Registro Civil, até a
metade do ano de 2020, houveram
1.280.514 registros de nascimento
de crianças no Brasil; deste número,mais de 80 mil delas possuíam
apenas o nome da mãe na certidão
de nascimento; esse número corresponde a 6,31% dos registros. Em
2018, 5,74% dos registros de nascimento não tinham o nome do pai
e em 2019, essa porcentagem subiu
para 6,15%.
Para registrar uma criança,
é necessário que o pai (se por
espontânea vontade reconhecer o
filho) compareça a um cartório e se
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declare pai daquela criança. Caso
não haja vontade espontânea deste
pai de reconhecimento do filho,
a mãe pode dizer quem é, sendo
possível que este homem seja chamado para ver se quer reconhecer
a criança. Segundo a advogada Iris
Lippi, neste caso, a genitora pode
comparecer a qualquer Cartório de
Registro Civil e indicar o suposto
pai do filho menor, o Juiz mandará
notificá-lo para que se manifeste
sobre a paternidade que está sendo
apontada, propondo uma ação de
reconhecimento de paternidade.
(LIPPI, 2021, entrevista nossa).
A sociedade contemporânea
valoriza intensamente o ideal de
liberdade individual, segundo o qual
tudo tende a ser substituível, descartável, inclusive os relacionamentos.
Quando trazemos a questão
para o ponto de vista da geração de
filhos e responsabilidade paterna,
isso torna-se problemático,visto que
a criação de uma pessoa depende de
muitos aspectos e de cooperação de
ambas as partes. Numa visão mais
geral, os modelos de subjetivação
que seguem os relacionamentos
atuais levam os indivíduos a acreditarem não necessitar de seus pares

para a realização de seus desejos, já
que a autossuficiência se mostra
mais intensa nesse sentido. Essa
questão somada ao imaginário
coletivo e as construções sociais
de gênero,papéis criados socialmente às mulheres e aos homens,
traz consequências ainda mais graves , visto que mulheres são naturalmente criadas com o desejo de
maternidade e homens adquirem
consciência de independência desde
a infância.
Ao longo da formação social
dos indivíduos, ocorre a internalização de diferentes modelos de relação entre gêneros e, quando adultos,
são confrontados com prescrições e
demandas sociais conflitantes entre
ter filhos no “tempo biológico” e
arcar com prejuízos financeiros,
ou trabalhar excessivamente para
garantir o futuro provimento familiar. Paradoxo que afeta a construção da parentalidade e dos modelos
de família na atualidade.
A miscigenação construída a
partir da colonização brasileira também é fator fundamental na problemática do abandono na cultura. A
fundação da sociedade brasileira se
deu a partir do estupro praticada

pelos portugueses contra as mulheres negras e índias que aqui habitavam. Segundo Darcy Ribeiro, as
crianças nem brancas, nem negras
e nem índias, frutos desta violência
foram nomeadas de “Zé Ninguém”.
(ROBERTA, Tainá; MAGALHÃES,
Victória, 2007)
Indivíduos que não tinham
nem identificação social e nem afetiva, deixando como consequência
uma herança cultural de filhos sem
pai.
Constitui-se deste fato, uma
sociedade que tem em sua base a
ausência paterna.
Somado a isso, a ideia de que
a figura paterna apenas “ajuda” a
mãe nos cuidados afetivos e provém
financeiramente,mas não assume
efetivamente a mesma função
quanto ao cuidado e formação dos
filhos.A estrutura sócio-histórico-cultural de determinada sociedade
permeia a vida de homens e mulheres e provoca efeitos no pensar e do
agir como pai e mãe.
Outra questão a ser pontuada
diz respeito à ideia de que a mulher
já nasce preparada para a maternidade, como discorre Elizabeth
Badinder em sua obra “O mito do
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amor materno” (BADINTER, 1980).
Ao longo da obra, são discutidos
os aspectos culturais que colocam
a mãe no papel de um ser capaz de
desenvolver o amor puro e inato
pelo filho sem muitos esforços, simplesmente por ser inato à natureza
feminina. Tal ideia, cria uma disfunção social que opõe os papéis masculinos e femininos, destinando o
espaço privado à mulher e o público
ao homem. A construção desses
espaços no imaginário coletivo
cria comportamentos que tendem
a se repetir ao longo das gerações e
destinar papéis exclusivos aos gêneros. O mito do amor materno, na
visão de Elisabeth Badinter representa além do amor incondicional,
uma figura essencial da alimentação
e fortalecimento do bebê em seus
primeiros anos de vida. “A devoção e presença vigilantes da mãe
surgem como valores essenciais,
sem os quais os cuidados necessários à preservação da criança não
poderiam mais se dar.” (MOURA,
Solange, 2004)
Consequentemente a isso,
ampliam-se as responsabilidades
maternas e a valorização do papel
mulher-mãe.

Para Badinter, a maternidade e sentimentais da família:
como papel intrínseco à mulher,
como função feminina por exceFisicamente ausente
lência, deve-se muito mais a uma
durante todo o dia, cansado
transposição social e cultural das
à noite, o pai não tinha mais
suas capacidades de dar à luz e
grandes oportunidades de
amamentar. O papel materno deve
se relacionar com o filho.
sempre ser considerado de forma
Tudo parece indicar, conrelativa e tridimensional, sem que
tudo, em nossa sociedade
regida por homens, que
se possa compreender suas mudanças sem fazer referência aos demais
essa privação não se realimembros do microssistema familiar
zou sem a aquiescência das
(pai-mãe-filhos). Quando defende
próprias vítimas. Que pai
que:
teria gostado de trocar sua
condição com a da mulher?
Sem dúvida esse pai
Mas também que homem
ausente, silencioso, despoteria ousado questionar a
jado de todas as suas antidivisão familiar do trabalho
gas prerrogativas é uma
e a distinção adquirida dos
imagem caricatural da
papéis paterno e materno?
decadência paterna. Essa
(BADINTER,1980,p.212)
situação extrema, porém, é
a expressão mais brutal da
Na Antiguidade e na Idade
inversão da condição do pai. Média estava mais presente o poder
(BADINTER,1980, p.212)
paternal sobre os filhos e a esposa,
fato que até o século XVIII culmiBartinder afirma que o nou na autoridade incontestável do
“homem foi despojado de sua pater- pai dentro da família, ou seja, a connidade” durante boa parte dos sécu- dição da esposa equiparava-se à da
los, tendo sua participação restrin- criança sendo ela submissa à autorigida somente à função econômica e dade paterna. Não se consideravam
distanciada das obrigações afetivas necessários os laços de afetividade
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e o casamento era na maior parte
das vezes realizado por contrato,
seguindo as necessidades econômicas e alianças políticas.
Após 1760, houve a exaltação ao amor materno como um
valor natural e social que colocava
a mulher na posição de cuidadora
da prole. Esse fato, Articulado aos
interesses econômicos do Estado,
reforçou a necessidade de a mulher
ocupar-se com os filhos; com o
argumento de que essa seria a
forma natural e adequada de cuidados com a criança, uma vez que
só a mulher era capaz de gestar e
parir e que por esse motivo conferia à natureza feminina os cuidados
familiares.
A mulher passou então a
assumir o papel de educadora,
além da função de nutrir a criança,
aumentando suas responsabilidades
e a valorização do devotamento e
do sacrifício feminino em prol dos
filhos e da família. Isso causava
nas mulheres a sensação de culpa
quando se afastam deste ideal de
maternidade, visto que contrariava
a natureza, e poderia ser considerado um desvio ou patologia.
Segundo Elizabeth:

Essa imagem do bom
pai mantenedor, responsável pelo conforto da família, sobreviveu até os nossos
dias. Mas ele se mata de trabalho, tendo o cuidado de
levar pontualmente todo o
seu ganho para casa, mais o
seu valor é reconhecido. Os
filhos e a casa são para ele
apenas uma preocupação
indireta. Desde que proporcione meios para o funcionamento dessa pequena
fábrica, pode calçar tranquilamente os chinelos,
esperando que a sopa lhe
seja servida. Esse pai viveu,
durante décadas, satisfeito,
seguro de ter cumprido sua
parte. E como não a teria
cumprido se não lhe pediam
nada mais que ser um bom
trabalhador que volta ajuizadamente, todas as noites, para casa? No máximo
esperava-se dele que elevasse a voz, à noite, contra
o menino teimoso, ou que
felicitasse o aluno estudioso.
(BADINTER, 1980, p.212).

O papel do filho bem como o
papel de mãe são frutos das práticas
sociais e assim como não é natural
à mulher os cuidados maternos ou
as funções atribuídas como tipicamente femininas, não é desvio ou
patologia a condição da mulher que
se nega a ser mãe ou que renuncia
ao papel de mãe. Segundo Badinter (1985) o amor materno é um
comportamento social e variável de
acordo com a época e os costumes:

(BADINTER, 1980, p.14).
A mudança familiar histórico-cultural ocorreu ao longo dos
séculos e se tornou motivo de estudos em diversas áreas, a mudança
no contexto e as transformações
sociais, porém, não tiraram o papel
essencial dessa estrutura. Como
afirmam Ana Cristina Belizia
Schlithler, Mariane Ceron e Daniel
Almeida Gonçalves:

O amor materno
A família como insé apenas um sentimento
tituição tem sido extensahumano. E como todo senmente debatida por muitas
timento, é incerto, frágil e
áreas do conhecimento. Suas
imperfeito. Contrariamente
funções passam por mudanaos preconceitos, ele talvez
ças significativas ao longo
não esteja profundamente
da história. O próprio coninscrito na natureza femiceito de família modifica-se
nina. Observando-se a evohistórica e culturalmente.
lução das atitudes maternas,
Contudo, sua importância e
constata-se que o interesse
seu papel essencial permae a dedicação à criança se
necem (SCHLITHLER, Ana
manifestam ou não se maniCristina Belizia; CERON,
festam. A ternura existe ou
Mariane; GONÇALVES,
não existe. As diferentes
2018)
maneiras de expressar o
amor materno vão do mais
Ao longo dos anos, a estruao menos, passando pelo tura de família tradicional formada
nada, ou o quase nada. exclusivamente por um pai e por
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uma mãe foi se dissipando em razão
das novas imposições da sociedade
globalizada e integrada. O divórcio
passou a ser cada vez mais comum,somado à inserção da mulher no
mercado de trabalho, criou arranjos
novos de famílias. As funções antes
cumpridas exclusivamente pela mãe
foram dissipadas e compartilhadas
com cuidadores,avós,pais e creches.
Com isso, a figura do pai começou a
se inserir mais no contexto familiar
e sua participação passou a não ser
mais somente financeira e provedora,mas atuante no cuidado afetivo.
Além disso, o capitalismo
proporcionou que a mulher branca
se inserisse no mercado de trabalho.
Fato que,apesar de representar um
avanço, não provocou na mesma
medida que os homens tomassem
para si as tarefas do espaço privado, como cuidado dos filhos e do
lar; consequentemente deixando a
mulher assumir uma dupla jornada.
O sistema patriarcal colocou
a mulher no papel de subjugação
em relação à figura masculina e a
construção das relações parentais
seguiu o modelo de organização
com normas internalizadas pelas
pessoas por gerações e gerações, e

consideradas, com freqüência, naturais e inatas, acabando por fazer
parte do imaginário social.
A forte herança do patriarcado ainda pesa nas ações dos
homens contemporâneos,mesmo
com todas as mudanças implementadas nos modelos de família
e masculinidade a partir do século
XX. Isso porque o crescimento da
participação feminina na esfera
pública não foi proporcional ao
crescimento do homem na esfera
privada, fazendo com que os papéis
de maternidade e paternidade ainda
sejam pautados em ideais dos séculos anteriores. O determinismo
biológico do gerar e do amamentar
ainda é usado para deslegitimar a
participação paterna e por vezes
usado para justificar o abandono
paterno.
A desresponsabilização
paterna diante do envolvimento
com os filhos acaba sendo compartilhado e incentivado pelas próprias
mulheres e pela sociedade em geral.
As posições conflitantes em
que homens e mulheres assumem
ao longo de suas vidas é resultado
de uma sociedade que os trata de
maneira oposta, isso é perceptível
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quando se criam homens para que
tenham a personalidade agressiva,
virilidade e força, e as mulheres para
atuarem como meigas, cuidadosas.
Homens quando vão exercer sua
paternidade e os cuidados de um
filho, se veem em conflito com a
masculinidade imposta e ensinada
ao longo de suas vidas.
No âmbito da lei, essa diferença também é notada, visto que
nas Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) as licenças-maternidade e paternidade são completamente diferentes, deixando ao pai
somente 5 dias.A guarda dos filhos
em processos de separação conjugal
também ilustra esse fenômeno,nas
quais há primazia materna no cuidado e proteção dos filhos.
Mudanças nas responsabilidades de homens e mulheres irão
criar uma nova demanda de expectativas, crenças e atitudes sobre
como homens e mulheres deveriam
fazer no contexto de família.
Segundo Thurler, a ordem
sexual patriarcal no Brasil funciona
de modo que os pais podem escapar
da paternidade indesejada, as mães
estão condenadas a ela, ocorre uma
naturalização do abandono paterno

sem que aja um peso pra esses pais
que “escolhem não ser pais”, em
contrapartida, há um tabu enorme
entorno do aborto. Filhos indesejados podem aparecer na vida de
homens e mulheres em qualquer
idade da vida, mas a natureza da
dominação masculina no Brasil é
revelada pelo que ocorre depois que
eles aparecem. Como defende Ana
Liési, todos deveriam ter o mesmo
direito de ter os filhos que desejam
quando desejam, mas a estrutura do
controle da reprodução no Brasil
faz com que o caminho da deserção da paternidade fique aberto aos
homens (THURLER, Ana Liési,
2006).
Como afirmou em entrevista
ao site Pai Legal , Thurler afirma que
o não reconhecimento da paternidade é uma prática não-democrática e sexista, herança de uma época
em que o patriarca controlava sua
descendência acolhendo ou repudiando os filhos, arbitrariamente. O
pai desertor não é uma questão pessoal e individual, ele é construído
por meio do jogo de relações sociais
que construímos e naturalizamos,
e podemos também coletivamente
desconstruí-lo e desnaturalizá-lo.

No Brasil a maternidade
é quase compulsória para quem
engravida, está no imaginário coletivo que trata-se de um desejo que é
concebido como intenso o suficiente
para o sacrifício de muitos outros.
Sobre o assunto, Thurler discorre:
A possibilidade para
outros horizontes para a
paternidade a para a parentalidade no masculino e no
feminino demanda universalização dos direitos
reprodutivos, com políticas de reconhecimento da
autonomia das mulheres
em questão de procriação
e superação da misoginia e
do sexismo, que se expressam, privilegiadamente, no
controle da sexualidade das
mulheres. (THURLER, Ana
Liési, 2006)
A deserção da maternidade
é considerada comumente uma
atrocidade, uma aberração e um
ato contra a natureza. É a ditadura
do instinto materno, ao lado do
caráter fugidio de qualquer instinto paterno. Este cenário se liga à
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grande importância dada ao exame
de DNA, o sistema de registro desconfia da paternidade apontada pela
mãe e é necessário sempre algum
outro teste é necessário para que a
paternidade seja estabelecida.
Para driblar a situação se faz
necessário que seja feita uma universalização efetiva dos direitos das
crianças e generalização dos direitos
reprodutivos.
Pode-se citar outra questão intimamente ligada à deserção paterna, como cita Ana Liési
Thurler:
A deserção da paternidade surge como um tema
que aponta para o peso que
a proibição e criminalização
do aborto têm na estrutura
da dominação masculina.
Se os homens tivessem o
direito de decidir com suas
parceiras que filhos teriam,
as rotas para escapar da
paternidade não teriam
todas essas linhas sinuosas
que envolvem as leis, as práticas e a imaginação de uma
sociedade em que a maternidade se tornou compulsória
e a paternidade assumida

gota a gota. (THURLER,
Ana Liési. OUTROS HORIZONTES PARA A PATERNIDADE BRASILEIRA NO
SÉCULO XXI?. Scielo Brasil,
[s. l.], v. 21, 6 set. 2006.)
A deserção da paternidade
se configura como um fenômeno
socialmente construído por vias
históricas, políticas e jurídicas,
com base na questão da cidadania
e relações de gênero (Liési,2006).
A discrepância no julgamento
do cuidado paterno e materno
dado pela imprensa e pela opinião
popular, escancaram uma questão
patriarcal e promovem uma legitimação da falta de cuidado dos
trabalhos parentais dos homens
e a normalização de expressões
como “pai não sabe mesmo cuidar
de criança”, “mulher é que tem instinto materno” e outras ditas popularmente. Em contrapartida, temos
a criminalização do aborto e julgamento severo de mulheres que escolhem tirar seus filhos quando ainda
estão em seu ventre, ato tido como
uma ação de alguém cruel e imoral. Às mulheres que escolhem não
ter filhos é destinada repulsa social,

enquanto aos pais é quase natural a
aceitação da escolha de não serem
pais, como se isso fosse possível.
A atitude de um pai de não
reconhecer um filho ou filha provém de um cenário de resistência cultural que reforça o hetero
patriarcalismo, sistema sociopolítico no qual a heterossexualidade
cisgênera masculina se sobrepõe
às demais identidades de gênero.
Em outras palavras, há um reforço
da estrutura da família tradicional,
que quando rompida, dá margem
ao não-reconhecimento paterno.
Pode-se citar esta questão intimamente ligada à sistema sociopolítico
no qual a heterossexualidade cisgênero masculina, como cita Ana Liési
Thurler:
Uma legislação ainda
androcêntrica, em meio a
contradições, em última
instância, preserva o velho
princípio exposto em nosso
primeiro Código Civil,
mantido nas entrelinhas do
segundo: o pai é o marido da
mãe. (THURLER, Ana Liési.
OUTROS HORIZONTES
PARA A PATERNIDADE
BRASILEIRA NO SÉCULO
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XXI?. Scielo Brasil, [s. l.], v.
21, 6 set. 2006.)
Ainda segundo a autora, o
direito reprodutivo das mulheres
entra em questão ao avaliar a subordinação de sua vivência de sexualidade, reprimida quando ocorre
fora da condição de reprodução de
filhos, caracterizando uma violência sistêmica. O controle da sexualidade das mulheres se dá por meio
do campo das questões reprodutivas
de contracepção, aborto e esterilização – colocando as possibilidades e
os limites de um efetivo reconhecimento da liberdade reprodutiva.
Dito isso, entende-se que
a construção de paternidade e
maternidade transpassa inúmeros
conceitos sociais e culturais que
criam no imaginário coletivo cenários construídos a partir de muitas
percepções.
1.1: Questão cultural
A revisão de papéis do
homem e da mulher que ocorreu ao
longo da história se deu por meio
da inserção da mulher na esfera
pública e o crescente envolvimento

do homem na esfera privada. Até
o século XIX, a presença do pai na
criação dos filhos não era dita como
significativa,de modo que apenas o
cuidado da mãe era valorizado e
necessário para a sobrevivência do
indivíduo,principalmente em seus
primeiros anos de vida.
Fruto disso é a falta de estudos sobre a importância paterna na
vida do filho pelas áreas da psicologia. A figura do pai, tanto culturalmente quanto psicologicamente
era somente tida como aquele que
precisa prover à família; se limitando somente ao trabalho externo
(Bernardi,2017).
C o m o p o nt u a D e n i s e
Bernardi:
O pai era o provedor
financeiro da família e tinha
um poder inques¬tionável.
Os cuidados com a casa, a
comida, e os afazeres domésticos eram garantidos pela
mulher (Ceccarelli, 2007).
Neste período o homem
repre-sentava a lei, que era
legitimada por códigos de
dominação e submissão.
Nesse modelo familiar o pai
era considerado o senhor

absoluto e tinha o poder de
decisão sobre a mulher e os
filhos. O exercício da paternidade e as questões ligadas
ao afeto e ao cuidado, por
sua vez eram menos valorizadas. (BERNARDI,2017,
p.62)
A mudança socio estrutural
colocou o pai na posição daquele
que também cuida, quando a
mulher começou a ocupar o mercado de trabalho, houve a urgência na divisão de tarefas, embora a
carga maior ainda recaísse sobre a
mulher.
A ausência paterna foi um
fenômeno construído socialmente
visto que as famílias tradicionais
dos séculos XVI, XVIII e XIX não
tinham o pai como figura participativa no cuidado. Isso se explica
inclusive pela quase inexistência
de homens em profissões como
cuidador, professor e outras que
envolvem cuidados com terceiros.
O afastamento da figura paterna no
universo infantil se moldou de tal
forma que o pai era apenas o provedor financeiro, a figura de autoridade na família, se afastando cada
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vez mais do cuidar e ganhando uma
face fria e sem sentimentos; estes
eram somente proferidos pela mãe
-figura mais relevante no amadurecimento da criança.
A construção da mãe como
figura central na consolidação psíquica dos filhos foi resultado de
uma produção psicanalítica de muitos anos que somente essa relação
era estudada e debatida como essencial à sobrevivência da criança. A
partir de 1970 começaram a surgir
incipientes estudos sobre a presença
do pai na relação com seus filhos
e o modo como essa relação determinava muitos aspectos da psique
do indivíduo. Antes disso, porém,
era raro encontrar investigações
que mostrassem essa importância
paterna.
Sobre isso, Denise Bernardi
afirma:
O afastamento da
figura masculina como fonte
de cuidado pode ter levado
ao longo dos anos as teorias
psicológicas a se dedicarem
a estudar, com maior ênfase,
a interação da mãe com seu
filho. Deste modo, até as

décadas de 1960 e 1970 os
estudos sobre o desenvolvimento infantil não incluíam
o pai, responsabilizando a
mãe pelo sucesso ou fracasso
no desen¬volvimento dos
filhos. (BERNARDI, 2017,
p.64)
Esse aumento dos estudos
da função do pai fez com que, juntamente com o desenvolvimento
histórico e a revisão dos papéis de
gênero, o pai de hoje em dia se mostre mais participativo efetivamente
na criação de sua prole, embora
ainda que numa proporção menor
que a mãe.
As relações de gênero e os
papéis pré-estabelecidos socialmente por homens e mulheres são
determinantes no modo como se
comportam os indivíduos quando
adultos. A socialização feminina é
um claro exemplo de como o papel
da mulher no cuidado dos filhos
é evidenciado desde os primeiros
anos de sua vida; no ambiente
familiar, escolar e social existe um
forte estímulo para que o cuidado
esteja presente na postura das meninas(Lyra et al., 2015). Esse aspecto

se evidencia nas brincadeiras de
boneca, que por sua vez são desestimuladas aos meninos e vistas
como um comportamente passível
de torná-lo homossexual. O reforço
dos papéis de gênero cria padrões
de comportamento culturais que
serão perpetuados nas relações dos
adultos, as mensagens passadas
através das brincadeiras e jogos
infantis definem no subconsciente
do indivíduo o que é ser homem e
o que é ser mulher; e com o reforço
do afeto e do cuidado na infância
das meninas constrói-se uma ideia
de é somente a elas que esse aspecto
é destinado.
Assim, percebe-se
que desde criança através
das brincadeiras infantis o
cuidado é estimulado como
uma tarefa intrínseca de
natureza feminina. Em contrapartida, parece que historicamente o homem não foi
como um sujeito capaz de
exercer a tarefa de cuidar de
uma criança. Caso necessitasse cuidar dos filhos, acreditava-se que o pai não cuidaria tão bem quanto a mãe,
pois ele não possui instinto
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para tal. (BERNARDI, 2017,
p.68)
Entretanto, a entrada da
mulher no mercado de trabalho e
a ocupação do espaço externo por
elas não retirou a carga das tarefas domésticas e do cuidado com
os filhos, nem mesmo a divisão
igualitária com os homens, como
aponta por diversos pesquisadores
na atualidade.
Ainda segundo Bernardi:
O perfil das trabalhadoras, mais velhas, casadas e
mães revela que a identidade
feminina está voltada tanto
para o trabalho como para
a família. A permanência
da responsabilidade feminina nos afazeres domésticos e cuidados com os filhos
indica a continuidade de
modelos familiares tradicionais, que sobrecarregam as
mulheres atuais, sobretudo
as que são mães de filhos
pequenos (BERNARDI,
2017, p.68)
No fim dos anos 90, com a

descoberta do teste de DNA, além
de tornar possível saber com certeza o pai da criança sem precisar
de uma investigação moral da vida
da mãe, a comprovação da paternidade permitiu que ela fosse exercida
e reforçada quebrando a atitude tradicional da irresponsabilidade masculina. Com o passar do tempo e o
aumento dos estudos sobre paternidade tanto na literatura quanto na
psicologia e sociologia, está sendo
possível construir uma “nova paternidade” em que o pai também atua
no cuidado e não somente provendo
financeiramente a família. Segundo
Denise, essa questão permitiu a
ressignificação das possibilidades
de cuidado e envolvimento mais
ativo do pai desde o nascimento da
criança,promovendo uma revisão
de funções.
Embora ainda existam muitos
desafios estruturais para que o pai
seja melhor inserido no cuidado
igualitário, os tempos de licença
de paternidade e maternidade são
um exemplo já citado neste capítulo. As diferenças de tempo que
uma mãe,por lei, pode se dedicar
ao cuidado de seu filho e um pai
são discrepantes no Brasil; prática

que evidencia o cuidado como uma
tarefa somente materna. De acordo
com a Organização Internacional
do Trabalho - OIT (2009), “a licença-paternidade é fundamental para
que o papel dos homens em relação
às responsabilidades familiares e à
prestação de cuidados seja promovido e reconhecido”.
Sendo assim, a licença à
paternidade é de fundamental
importância para a mudança de
comportamento social dos pais em
relação ao cuidado dos filhos, além
de sinalizar um reconhecimento dos
homens como sujeitos de direitos
no exercício das responsabilidades
familiares e na possibilidade de
conciliar trabalho e família. Como
consta no capítulo de trabalho e
família da Declaração Internacional
do Trabalho:
(...) para alcançar
a plena igualdade entre
homens e mulheres, é necessário modificar o papel tradicional tanto do homem
quanto da mulher na sociedade e na família; Preâmbulo da Convenção sobre
trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades
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familiares, 1981 (nº 156).
(OIT,1919)
Torna-se necessário criar
medidas legais e estruturais que
incluam homens nas medidas de
apoio a responsabilidades familiares, promovendo assim a diversidade de arranjos familiares
existentes.
Denise Bernardi também
aponta que a participação dos pais
ainda é atravessada por diversas
dificuldades, estruturais, institucionais e legais, que são originárias
da memória cultural dos papéis de
gênero.
A mudança no lugar paterno
dentro do conjunto familiar e a alteração das responsabilidades tanto
maternas quanto paternas promoveram transformações não somente
na esfera privada da família, mas
também socialmente.
Atualmente ser pai
deixa de ser apenas um
dever a ser cumprido. Ser
pai, e estar mais presente
na rotina dos filhos, para
alguns homens deixou de
ser uma obrigação, podendo

ser considerado um direito a
ser exercido pelos homens.
(BERNARDI, 2017, P.74)
Mas vale ressaltar que as antigas concepções de que é somente a
mãe a responsável pelo cuidado da
família e que existe uma predisposição feminina a se dedicar mais
aos filhos ainda estão presentes no
imaginário coletivo e as mudanças
são incipientes. As antigas narrativas conservadoras do papel de pai e
mãe dentro do núcleo familiar parecem ainda permanecer socialmente.
A pesquisa de investigação
feita pela Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra mostrou as diversas faces do
cuidado e como se organizavam os
membros do casal na criação e no
cuidado de filhos de até 6 meses.
Uma das descobertas do estudo foi
que muitas vezes as mulheres se
apropriam dos cuidados intensivos
com a criança, consequentemente
afastando o pai desta função, ao
considerá-los menos competentes e
mais despreparados durante o puerpério. Fato que caracteriza na maior
parte dos casais estudados, uma
invisibilidade natural do homem

no cuidado dos filhos e a separação
entre cuidar no feminino e no masculino (ARAÚJO et al., 2014).
Desta forma, os autores
ressaltam:
Assumindo cuidados
no masculino ou feminino
traduz a ideia de que ser pai
ou ser mãe reproduz maneiras de agir, fazer e pensar
associadas ao ser homem
ou ser mulher, como partes interligadas e quase que
indistintas da experiência
de cada progenitor. As mães
assumem-se como principais cuidadoras dos filhos e
sentem satisfação ao fazê-lo
e ao receber ajuda dos maridos, e os homens desempenham um papel secundário,
como que de apoio à mãe,
a que associam funções de
ajuda, assistência, zelo e
provisão material. Para a
mulher, assumir-se como
prestador principal de cuidados abarca a esfera do
entregar-se ao processo de
aprendizagem que entende
ser a maternidade, para
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poder ser uma mãe competente, que ama, cuida e está
sempre presente.(ARAÚJO
et al., 2014).
A passividade do pai no cuidado com a criança é consolidada
pela ineptidão masculina para amamentar, isso causa neles a sensação
de insuficiência na formação do
bebê, assumindo a posição coadjuvante da mulher e apenas ajudando
no que “fizer falta”, dar assistência e
estar presente.
O papel paterno passa a ser
então, apenas o de resolver outras
burocracias referentes à criança e
promover o bem estar da mãe e do
bebê, não diretamente relacionadas
ao cuidar- mesmo em pais que são
presentes na criação. O tempo de
licença à paternidade também foi
observado como fator relevante no
distanciamento do cuidado paterno
na rotina dos casais estudados, visto
que a mãe estava mais disponível
por estar mais dias afastada das
funções profissionais do que os pais
de seus bebês. Esse fato parte do
princípio de que a mãe legalmente
tem mais tempo para se dedicar ao
filho e sendo assim o homem não

teria por que aumentar seu grau de
participação.
O estudo, apesar de ser feito
em uma cultura diferente, traz reflexões universais acerca do cuidado e
dos papéis que homens e mulheres
tomam para si quando se tornam
pai e mãe, reproduzindo e alimentando construções sociais pré-estabelecidas de masculino e feminino.
(...)reconhecendo o
peso que as relações sociais
de género têm na determinação do significado individual
e social atribuído ao ser pai e
ser mãe. A maneira como se
concebem enquanto pais ou
mães e como se organizaram
na transição para a parentalidade traduziu uma forma
de produção de género, onde
os valores, crenças e expectativas individuais, construídos a partir do imaginário
cultural e de prescrições
sociais, influenciam mutuamente as suas vivências.
(ARAÚJO et al., 2014).
O argumento afetivo ainda
toma conta do modo de organização

dos pais, colocando a mãe como
principal responsável pela demanda
amorosa da criança (Batinter,1980)
e reforçando a “natureza” fria dos
pais. A dedicação total da mãe também reflete essa construção de que é
a mãe tem um dom natural voltado
ao cuidado.
Outra característica destacada pela investigação diz respeito
à satisfação da mulher com a colaboração paterna e a dificuldade
de se reclamar mesmo quando se
encontra sobrecarregada emocionalmente. Esta ausência,segundo os
autores, se fundamenta pela internalização de explicações ideológicas
para manter o papel feminino, tais
quais: o modo como a organização
parental se estrutura corresponde
aos papéis de gênero estabelecidos socialmente, é mais aceitável
que a mulher se doe incondicionalmente à família porque seria de
sua “natureza”, é aceitável também
que o homem se dedique menos ao
lar e a família por partir do princípio que essa participação é rara e
quando acontece, deve ser motivo
de gratidão e privilégio para elas.
Desta forma, os autores Cristina, Wilson e Maria afirmam:
126

Ser a figura primária
de cuidados, com competências relacionais particulares,
faz parte do repertório de
qualidades socialmente atribuídas à condição feminina.
Num estudo desenvolvido
com trinta mulheres mães,
Monteiro (2005) confirmou
a importância e centralidade
desta ideologia, destacando
que a mulher, ao assumir
o papel de principal cuidadora, adere e materializa
uma identidade feminina
valorizada e reconhecida.
Simultaneamente, o cuidar,
ao ser entendido como competência e atributo femininos, favorece ao homem um
papel comodamente omisso:
liberta-os dessa responsabilidade, participando apenas
por voluntarismo e simpatia.
(ARAÚJO et al., 2014).
Sendo assim, o mito da boa
mãe que dá conta de tudo e todos
e se dedica universalmente aos
filhos mantém-se vivo no discurso
contemporâneo. A estrutura social
construída ao longo de séculos e

fundamentada na cultura patriarcal
determina os modelos de organização parentais.
Conclui-se que apesar da
alternância de papéis sociais ao
longo dos séculos e das mudanças histórico-sociais, muitas das
vezes,mesmo em famílias com
pai presente, ainda predominam
as referências tradicionais e conservadores. Ao se dar conta do
cenário completo, é possível que
os pais compreendam seus respectivos papéis e como são afetados
pelo histórico cultural que molda o
modo como se comportam dentro
do contexto familiar, criando novos
modelos de criação e organização
familiar mais harmônica.
Os autores discutem também a importância da realização de
programas educacionais, durante a
gestação e depois da gestação a fim
de diminuir os danos familiares
da ausência de cuidado paterno
e sobrecarga materna. Torna-se
necessário também a consolidação
de políticas públicas de implementação de educação sexual e revisão
de papéis de gênero,para que não
afetem as relações familiares.

1.2 Problematização Jurídica
do abandono
No presente capítulo, busquei
entender algumas questões fundamentais sobre o direito de família
e como funciona a judicialização
dos casos de abandono, bem como
os acordos entre os advogados e a
busca dos direitos dos filhos pelas
mães.
O direito das famílias é cerceado por inúmeros aspectos que por
vezes não fazem o papel de resolver os conflitos da melhor forma,
a burocratização do Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, por
vezes não se constitui como caminho mais rápido de resolução das
questões que perpassam o âmbito
familiar.
Falando especificamente
sobre o dever do genitor de pagamento de pensão alimentícia aos
filhos, quando há a ruptura do laço
matrimonial, este serve para manter
o padrão de vida da criança ou do
adolescente, fruto da relação conjugal. Tal dever é garantido pela legislação federal, assim como o direito
da criança e do adolescente é protegido pelo Estatuto da Criança e do
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Adolescente(ECA). Sendo assim,
a prisão por pensão alimentícia é
a forma mais extrema de coerção
para que o genitor cumpra seu papel
fundamental. O abandono afetivo se
configura ao verificar que há afronta
aos princípios constitucionais, a
inobservância dos deveres do poder
familiar, e a presença de elementos
caracterizadores da responsabilidade civil. (Tavares, Pereira,2021)
Não há lei específica para o
abandono afetivo, mas sim a tramitação de um projeto de lei pela
Comissão de Direitos Humanos
do Senado que modifica o Estatuto
da Criança e do Adolescente. A
PL 3212/2015, que esta em fase de
aguardar a Designação de Relator
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) assim
detalha:
...submete à revisão da
Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº 700, de
2007, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, que “Altera
a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente),

para caracterizar o abandono afetivo como ilícito
civil(https://www.camara.
leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=1999535).
A lei, se aprovada, garantirá
a reparação de danos por parte do
pai ou mãe que deixar de prestar
assistência afetiva pela convivência.
O arcabouço legal existente
na Constituição não deixa claro se
a afetividade se encaixa nos âmbitos
dos deveres dos pais com os filhos,
já que somente o âmbito material é
passível de julgamento.
Neste sentido, Évanes de
Queiróz discorre:
O arcabouço legal
existente não deixa claro se
a afetividade se enquadra
nos âmbitos dos deveres dos
pais para com os filhos, visto
que o acervo legal brasileiro
impõe deveres do progenitor para com os filhos, abarcando sobre a assistência
material. Assim, deixando
aberto para a doutrina e a
jurisprudência expenderem

sobre uma possível reparação de danos aos filhos
abandonados, afetivamente,
por sua mãe ou seu pai. (de
Queiróz, Évanes, 2021)
A primeira decisão do STJ
que reconheceu o direito à indenização por dano moral pelo abandono
afetivo, sob a liderança da Ministra
Nancy Andrighi, destacou a ofensa
ao dever do cuidado. Na ocasião, a
Ministra Nancy afirmou que “aqui
não se fala ou discute o amar e, sim,
a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário
da liberdade das pessoas de gerarem
ou adotarem filhos”.(STJ - REsp:
1159242 SP 2009/0193701-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 24/04/2012,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/05/2012 RDDP
vol. 112 p. 137 RDTJRJ vol. 100 p.
167 RSTJ vol. 226 p. 435)
No caso de não cumprimento
do cuidado afetivo dos filhos, configura-se uma ilicitude civil, sob a
forma de omissão, cabendo a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono
psicológico.
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É importante citar que não se
faz mais o uso da expressão “visitas”,
sendo substituída por “convivência”,
fato de fundamental importância
para o compartilhamento de direitos e deveres de ambos os genitores
e não somente da mãe, como tradicionalmente seguida pela ideologia
patriarcal.
Nos capítulos anteriores
foram explicitadas todas as formas
de se pensar o abandono pelo viés
social e cultural, de modo que a prisão na maioria das vezes não deva
ser o principal modo de resolução
do problema da falta de obrigação
do genitor que abandona seu filho
ou filha, mas sim uma medida
excepcional que se encaixa em
apenas uma minoria dos casos de
abandono paterno.
Na opinião de Irís Lippi,
advogada cível atuante na área de
família e membro do IBDFAM, o
direito de família busca trabalhar
com formas alternativas de soluções
de conflitos, o Brasil possui inúmeras Câmaras de Conciliação, que
prestam auxílio a qualquer cidadão
na tentativa de solução de um problema, sem precisar de uma decisão
judicial.

Tal alternativa pode ser usada
na fase pré-processual, antes da distribuição de um processo na Justiça,
por meio dos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejuscs) para tentativa de acordo.
No caso de haver consenso em uma
decisão, tem a validade de uma
decisão judicial. Para Iris, tais medidas são fundamentais no direito de
família, pois se constituem como
uma forma pacífica de resolução
dos conflitos, benéficas para todas
as partes envolvidas.
“O direito de família privilegia o acordo para que a questão se
resolva de modo menos traumático
para ambas as partes, se o acordo
der certo, suspense-se a ação judicial e torna o processo mais humanizado”. ( Lippi, 2021, entrevista
nossa)
A advogada destaca ainda que
apesar de existirem leis que assegurem o cumprimento dos direitos
dos filhos, o poder judiciário não é
estruturalmente capaz de resolver
tantos casos.
O pagamento de pensão alimentícia e a lei que a regulamenta
são delicadas por tratar-se de uma
demanda tanto social quanto

jurídica, e a necessidade de tornar
uma demanda afetiva palpável por
lei.
Amanda Tavares e Claudia Pereira, assim afirmam no
artigo “A prisão civil por dívida
de alimentos e o estado de coisas
inconstitucional”:
O assunto fica ainda
mais sensível quando se
refere às formas coercitivas para o cumprimento
da obrigação alimentar...a
sentença na ação de alimentos pode ser executada por
alguns mecanismos, dentre eles por meio da prisão
civil do devedor de alimentos. Esta medida extrema
está disciplinada no Texto
Constitucional, no artigo
5º, inciso LXVII, nos artigos 528 e 911 do Código de
Processo Civil de 2015 e no
artigo 19 da Lei 5.478/60
(Lei de Ação de Alimentos).
(Tavares, Pereira,2021)
Ainda segundo as autoras, é
inegável a importância da obrigação
alimentar no ordenamento jurídico
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nacional para garantir a sobrevivência dos dependentes, mas a prisão
por dívida como meio coercitivo é
cabível apenas no caso dos alimentos previstos nos artigos. 1.566, III,
e 1.694 do Código Civil de 2002.
O direito brasileiro tem buscado novas possibilidades e formas
mais brandas de resolução de conflitos de paternidades ausentes. Além
disso, a prisão do pai que deixa
de pagar a execução de alimentos
ocasiona, por vezes, um profundo
abalo psicossocial e afetivo na vida
da família como um todo também.
A situação de prisão de um familiar
impacta negativamente os adultos, e
por consequência, as crianças filhas
ou não do indivíduo condenado.
Sobre a questão, Amanda e
Claudia reafirmam:
“Foi justamente buscando humanizar a lei aplicado aos devedores de alimentos inadimplentes que o
Conselho da Justiça Federal,
na VII Jornada de Direito
Civil, aprovou o enunciado
nº 599 que faculta ao magistrado aplicar medidas coercitivas diversas da prisão em

regime fechado em hipótese
de alimentos avoengos. Foi
um passo tímido, porém
importante no caminho
que está sendo percorrido
no Brasil para que haja o
contorno da crise do sistema
prisional ao mesmo tempo
que se busca o pagamento
correto dos alimentos que
são de suma importância
para a vida saudável e digna
dos infantes. (Tavares,
Pereira, 2021)

prisões brasileiras: deficiência no acesso ao trabalho.
É verdade que cada caso de
pensão alimentícia aos filhos
menores deve ser analisado
criteriosamente pelo Poder
Judiciário antes que se
decrete a prisão civil, porém
a teoria nem sempre acompanha a prática. Quando
um pai ou uma mãe são
privados de sua liberdade
por falta de pagamento de
pensão alimentícia e não
têm meios de provê-la, ficam
no cárcere sem chances de
redimir sua pena, pois não
tem acesso ao trabalho, meio
pelo qual poderiam adimplir
com suas obrigações.” (Tavares, Pereira, 2021)

Além do prejuízo emocional, o sistema prisional brasileiro
é extremamente sobrecarregado
e não promove melhorias sociais
aos detentos que ficam em regime
fechado; logo, a pena de privação
de liberdade aos pais devedores de
pensão alimentícia não é melhor
Sendo assim, a prisão por
alternativa.
falta de pagamento de pensão aliComo pontuam Tavares e mentícia é garantida na aplicabiliPereira:
dade da lei, mas traz consequências
psicológicas para todas as partes
“O i n t e r e s s a n t e , envolvidas e não promove a eficácia
para o caso específico dos de resolução do problema do abandevedores de alimentos, é dono material.
fazer uma análise de um
Os tribunais brasileiros e os
dos direitos violados nas advogados atuantes no direito de
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família, buscaram outros meios
alternativos à prisão; destinando
somente em última instância a prisão cível.
A questão jurídica do abandono tanto material quanto afetivo
paterno diz respeito não somente
ao âmbito do direito e das leis,mas
como já dito anteriormente nesta
pesquisa, perpassa a questão cultural da sociedade brasileira.
Para Ricardo Calderón,
Doutorando, Mestre em Direito
pela UFPR e membro do Instituto
Brasileiro de Direito da Família, o
problema não decorre da condução
das audiências ou da aplicação da lei
em si, mas de um processo cultural,
que por mais que esteja em substancial mudança, ainda deixa rastro na
percepção de que o cuidado com os
filhos é uma tarefa materna.
Ricardo assim afirma:
Esse traço está presente na cultura da família
brasileira e merece atenção
para uma ressignificação.
Não são os processos que
o colocam, mas o sistema
como um todo pode retratar

essa visão majoritária da
nossa sociedade, de que o
pai é coadjuvante na criação
dos filhos. Infelizmente isso
ainda parece ainda estar presente. (CALDERÓN, 2021,
entrevista nossa)

Lamentavelmente, em muitos casos os próprios pais se
tornam coadjuvantes por
si, ou – pior – ausentes por
completo. Essa ainda é uma
realidade que não pode ser
mitigada, vide o próprio
número de ações litigiosas
de investigação de paternidade, o que mostra uma
resistência inicial desde a
assunção da paternidade.
(CALDERÓN, 2021, entrevista nossa)

cuidar diretamente de seus filhos.
Ela reitera que a lei de guarda compartilhada contribuiu muito para
tal.

A lei 13.580 determina que
o tempo de convívio com os filhos
seja igualmente dividido de forma
Sobre a condução dos casos
equilibrada com a mãe e com o pai,
no judiciário e a perpetuação de
sempre tendo em vista as condições
preconceitos nas audiências e nas
fáticas e os interesses dos filhos,
decisões dos juízes, ele ressalta que
assim como a moradia que o filho
o direito é apenas o espelho da
residirá será aquela que melhor
sociedade, fato que tolera que os
atender aos seus interesses. Embora
operadores jurídicos repitam em
a lei tenha sido implementada em
sua atividade uma estrutura patriarPara a advogada Grace Costa, 2014, existem ainda objeções ainda
cal reinante que reafirma o papel do a condução das audiências e a apli- à sua implementação. Tal aspecto
pai como coadjuvante.
cação da lei nos processos de inves- segue a mesma linha de discurso
O advogado assim ressalta:
tigação de paternidade e pensão machista de que o homem apenas
alimentícia não contribuem para “ajuda” nas tarefas do lar, quando é
Embora, é evidente, os colocar o pai na função de coad- dito que no caso de separação dos
profissionais devam se qua- juvante na criação dos filhos, mas pais, o convívio dos filhos fica prelificar e se policiar para não ela afirma que ainda há muito que ferencialmente com a mãe.
reproduzir tais visões distor- melhorar para cada vez mais incluir
cidas, principalmente os que os pais nos cuidados apesar de ter
Para Rodrigo da Cunha
trabalham em uma área tão havido mudanças significativas no Pereira, a premissa está errada:
sensível como a do direito judiciário no sentido de garantir
de família. E também é fato que pais e mães tenham os mes“O homem deve compartique o direito pode assumir mos direitos e deveres perante seus lhar as tarefas domésticas, pois não
um papel transformador e filhos, fazendo com que os pais se trata de ajuda. Assim como a
procurar contribuir mais saiam do papel de coadjuvante mãe não tem que “deixar” o pai ver
para reverter esse cenário. e pagador de pensão e passem a o filho, pois os direitos são iguais”
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(Pereira, 2020)
Na visão de Calderón, o fato
de haver tantos casos de abandono
paterno no Brasil a um cenário
social com inúmeras questões
socioculturais, e que por consequência, o direito reproduz na condução dos casos. Não deixa de ressaltar que há sim muitos casos de
pais que querem assumir o protagonismo inerente ao seu papel de pai e
sofrem com restrições das mães ou
das restrições que lhe são impostas
pelo Judiciário, mas isso deve ser
percebido em um contexto macro,
junto com outras mediações, para
evitar uma compreensão distorcida
e muito parcial. Sobre isso, o advogado afirma:
Tivemos recentes
mudanças no direito, como
a última Lei da Guarda
Compartilhada, que inclusive foi chamada de “Lei da
Igualdade Parental”, em um
claro e significativo esforço
para mudar esse cenário.
Mas o que se percebeu em
um primeiro momento e até
hoje foi uma grande dificuldade inicial na aplicação dos

dispositivos postos nesta
lei. Apenas passados alguns
anos é que ela passou a ser
implementada com maior
vigor nos casos concretos.
Leis são relevantes, mas
não apenas isso. (Calderón,
2021, Entrevista nossa)
Ricardo afirma que percebe
sinais de mudança dessa postura
omissa paterna com as gerações
mais jovens distribuindo melhor
as funções dos genitores, mas que
essa ainda é uma característica
incipiente na sociedade brasileira.
Embora exista um comportamento
diferente nas novas gerações, nas
quais o pai quer se manter participativo, ainda há muitos casos de
omissão da responsabilidade tanto
afetiva quanto financeira.
Parece haver muito a ser
feito, pois temos claros resquícios
de um patriarcado reinante, que
acaba por deixar a carga principal
de cuidado dos filhos apenas com a
mãe, sem fornecer suporte para isso.
As mudanças devem ser vistas na
sociedade e nas pessoas. (Calderón,
2021, Entrevista nossa)
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Diz ainda que o caminho para
a mudança na conjuntura social e
consequentemente jurídica está
na criação de políticas públicas
assim como campanhas nacionais
e privadas de conscientização de
paternidade, mas também se torna
necessário que a sociedade civil
assuma a sua parte da contribuição
para alterar o quadro. Na opinião de
Ricardo, não parece possível deixar
essa missão para o Estado, ainda que
ele possa ser o principal difusor. A
respeito da carga emocional e financeira para as mães-solo e o papel do
direito na contribuição com as mães
que sofrem com a carga de cuidado
exclusivo dos filhos, ele ressalta que
o direito pode dar a sua dose de
contribuição, embora a problemática principal não sejam as leis, elas
apenas fazem parte dela.
Para Calderón:
Muito mais do que
mudança de leis, penso que
devem ser fornecidos instrumentos operacionais para os
processos de investigação
de paternidade e execução
de pensão tenham melhor

trâmite. Isso passa pela
destinação de recursos ao
Poder Judiciário, do Ministério Público, por melhores
condições de trabalho para
as Varas de Família no Brasil, por um melhor aparelhamento das Defensorias
Públicas, por uma melhoria nas chamadas Casas da
Mulher Brasileira, organização dos Conselhos Tutelares,
etc…(Calderón, 2021, entrevista nossa)
Ele finaliza dizendo que alterar as leis que forem necessárias
pode ser uma boa medida, mas a
questão parece ser em grande parte
metajurídica. Para uma mudança
significativa maior, deve-se também
considerar a importância da participação das empresas privadas quanto
à mudança de estrutura, com instalação de creches, estipulação de
horários de trabalho compatíveis
com a retirada dos filhos na escola,
facilitação de ausências pontuais
para as mães levarem os filhos aos
médicos, entre tantas outras possibilidades. Neste sentido, entende-se
que as principais contribuições são

no sentido estrutural, já que o problema do abandono está enraizado
na cultura brasileira e provém de
um sistema patriarcal com fortes
raízes histórico-culturais.
A respeito da compensação
sobre a mãe que convive com a postura omissa do pai, Andreza Zidiotti
Neves, advogada do núcleo de prática jurídica da PUC-SP, afirma que
não há como obrigar um pai a conviver com o filho, pois o abandono
afetivo não é tão palpável quanto o
material.
A advogada assim reitera:
“Não tem uma lei judicial
que obrigue um pai a buscar o filho
no final de semana.” (Zidiotti, 2021,
entrevista nossa)
E complementa dando exemplos que atendeu em seu escritório,
que é conveniado com a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e
cuida de casos nos quais os indivíduos não podem arcar com as
despesas de um processo e possuem renda per capita inferior a
três salários mínimos. Já atendeu
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em seu escritório um caso em que
sua cliente se queixava da demanda
exclusiva de afeto que tinha que dar
ao filho por omissão paterna e que
por mais revoltante que seja a atitude,por vezes não existem medidas
cabiveis a serem tomadas. Ela destaca ainda que nestes casos, mesmo
aplicando multa qu obrigue o pai a
conviver com aquela criança, não
seria possível saber em que condições ela estaria sendo submetida, já
que o pai não está agindo por livre
e espontânea vontade.
Se o pai não demonstra interesse em pegar o
filho, existem muitos casos
em que isso acontece, é
muito constante o pai que
não presta nenhuma assistência...até paga a pensão(alimentícia), mas acha
que isso supre essa falta de
carinho e afeto. Isso é uma
coisa que acontece bastante
e que o Judiciário não tem
como resolver. Fato que
além de prejudicar a mãe,
causa frustração na criança,
que cria expectativas de convívio com o pai...o abandono

afetivo é pior que o mate- submetida. Iris assim afirma:
Sucessões e presidente da Comissão
rial, porque este na maioria
de Direito de Família e Sucessões do
das vezes a mãe supre de
Você entregaria o Instituto dos Advogados de Santa
alguma forma, mas o afetivo
seu filho a alguém que só Catarina (IASC),o principal desanão. Acho que esse é o mais
vai pegar pra não pagar fio no dia a dia dos casos atendidos
triste que a gente vê, a figura
multa? Eu não entregaria, é por ela no escritório é lidar com o
da pessoa que só gerou
um negócio problemático, Judiciário e sua demora na condu(Andreza Zidiotti Neves,
como é que você vai fazer ção e conclusão dos casos que che2021, entrevista nossa)
com que o outro faça? O gam. Ela cita ainda que, por vezes,
que eu falo para as minhas o órgão não detém a sensibilidade
clientes é o seguinte: ‘o que necessária para lidar com questões
Andreza diz que em seu escria gente talvez pode fazer é familiares, principalmente as que
entrar com uma ação de envolvem abandono dos filhos por
tório a maior parte dos casos são de
execução de alimentos, seguidos de
alimentos para ampliar o parte de um dos genitores. A mesma
valor, para que assim você fala é ressaltada por Iris Lippi, ao
regulamentação de visitas. Afirma
que esse fator se repete muito nos
possa pelo menos contratar afirmar que quando os casos vão
casos em que o pai entra em um
uma babá no fim de semana ao julgamento do Judiciário, é
novo relacionamento, fato também
que ele não venha, às vezes muito difícil saber que desfecho
ressaltado por Mônica e Blenda,
funciona (Lippi, 2021, entre- terão, porque o direito de família
personagens deste livro, em suas
vista nossa)
é uma área muito aberta à diversas
histórias.
interpretações.
Para Iris Lippi, quando a mãe
Para a magnitude da tarefa,
Iris cita ainda que no caso de
sofre com a falta de presença afetiva ainda mais em tempos de crise processos de execução de alimentos,
do pai, ela propõe entrar com uma financeira, não parece recomendá- que dependem da necessidade do
ação de Obrigação de Fazer sob vel imputar tais medidas apenas ao alimentado e da possibilidade do
pena de multa, determinando que Estado, ou esperar muito do direito, alimentando, muitas vezes não há
se o pai não conviver com o filho sendo recomendável convocar-se a como saber o valor que o juiz fixará
nos termos determinados pelo Juiz, sociedade civil como um todo, para ao fim da ação. Iris prioriza sempre
ele será submetido à pagar multa. que cada um possa dar a sua dose o acordo em seus casos, evitando ao
Neste caso, Iris destaca o mesmo de contribuição.
máximo os conflitos de família irem
ponto de Andreza: quais seriam
Para Grace Costa, advogada para a justiça:
as circunstâncias a criança estaria especialista em Direito de Família e
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No escritório a gente
tem um trabalho mais cuidadoso de juntar as provas, mas nem sempre você
consegue essa prova prévia
para poder propor a ação e
enquanto aquela prova não
sai, ela fica dependendo do
poder judiciário,que muitas
vezes pode não ser satisfatório...eu acho até que a
nossa legislação é boa,mas
o problema é poder judiciário que está sobrecarregado
de casos, então as ações não
andam com a celeridade
que talvez devessem.( Lippi,
2021, entrevista nossa)
Grace Costa faz uma ressalva
afirmando que o trabalho do advogado é fundamental, assim como as
leis que garantem os direitos básicos
aos filhos, mas é preciso que ambas
as partes envolvidas no processo
estejam dispostas a conversar, se
colocar no lugar do outro e a ceder
em algum ponto, caso contrário não
há possibilidade de acordo.
Ambas as profissionais atentam para a necessidade do diálogo
antes mesmo de levar o problema à

justiça. Iris afirma que grande parte
que altere a situação fática,
dos casos atendidos por ela, quando
ou não, às vezes o indivíduo
os pais entram em um acordo pacíquer mitigar mesmo sem
fico e chegam juntos a um consenso
alteração alguma. A gente
seja sobre o valor da execução de
diz que um bom acordo,
alimentos, seja qualquer outra quesaquele que é equilibrado,
tão que envolva os filhos; o acordo
dura por muitos anos sem
tende a ser cumprido por mais
litígios, porque o litígio é
tempo e sem mais intercorrências.
muito desgastante. (Lippi,
Por sua vez, quando o caso é senten2021, entrevista nossa)
ciado por um Juiz,sem que haja uma
conversa prévia, o acordo tende a
Há mecanismos legais para
ser descumprido e uma das partes fazer com que a lei seja cumprida,
pede revogação em pouco tempo.
mas existem problemas estruturais que deixam os processos lenNas palavras de Iris:
tos. Durante a pandemia, há ainda
mais entraves, como a diminuição
Quando as partes dos oficiais de justiça atuantes nas
fazem um acordo é muito ruas cumprindo mandado ou por
mais fácil que ele seja cum- apresentarem comorbidades ou por
prido justamente por ter idade avançada e esse número acaba
sido da vontade de ambos sendo insuficiente para atender a
e a tendência é que ele dure demanda de citação, que no caso de
anos. Quando é o juiz quem direito de família a grande maioria é
faz o acordo, é comum que feita pessoalmente (e não por Aviso
em pouco tempo alguma das de Recebimento). Esse fator atrasa
partes queira revisá-lo. O alguns processos que poderiam ser
direito de família tem muito agilizados com citação eletrônica.
disso, pode-se revisar guarMuitos Tribunais brasileida(pedido de guarda) ,ali- ros não possuem investimento em
mentos,regime de convivên- cursos de capacitação e fornecicia a qualquer tempo desde mento dos meios adequados para
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os trabalhos dos oficiais.
No geral, além da sobrecarga
de trabalho desses profissionais,
muitas vezes eles não possuem
informações prévias sobre o domicílio ou até mesmo os riscos da
diligência. Além disso, o resultado
acaba sendo menos vantajoso pelo
custo de deslocamento ou quando o
indivíduo citado não reside mais no
mesmo endereço. Há uma alta taxa
de congestionamento dos processos de execução do CNJ, sendo este
uma das grandes problemáticas do
sistema judiciário brasileiro.
A solução estaria em conceder maior autonomia aos processos
e oferecer sistemas modernos, ferramentas de investigação e melhor
estrutura de trabalho dos oficiais de
justiça.
Grace Costa reforça o ponto
de vista explicitado por Ricardo, de
que a justiça brasileira, as leis e a
condução dos casos são reflexos da
questão cultural, que vem sendo
modificada e cada vez mais tem-se
pais participando na criação e educação de seus filhos.
Rodrigo da Cunha Pereira,
fundador do IBDFAM, o direito
de família vai de encontro com a

cultura, sofrendo diversas modificações ao longo dos séculos, conforme
as mudanças sociais se manifestam
no modo como vivem os indivíduos. Logo, a questão de gênero
perpassa a condução dos casos.
Ele assim afirma:
São apenas exemplos
de que novas estruturas
parentais e conjugais estão
em curso, por mais que gostemos ou não, queiramos ou
não. E é por isso que a mais
importante fonte do Direito
são os costumes. A vida
vai acontecendo, o desejo
vai tecendo novas tramas,
em busca da felicidade, e o
Direito deve ir se moldando
a esta realidade. (Pereira,
2020)
O movimento feminista teve
grande importância para a mudança
do cenário tanto legislativo quanto
cultural brasileiro, repercutindo
nas estruturas de poder masculinas. No caso de guarda dos filhos,
essa ideia vem da premissa de que
as mães sabem melhor cuidar de
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seus filhos, o que muitas vezes afeta
o julgamento dos casos de guarda.
No entanto, hoje em dia já se sabe
que ambos têm a mesma capacidade
tanto cuidadora quanto financeira
da família. Faz-se necessário que o
judiciário acompanhe a mudança
de mentalidade, necessária também para tirar os filhos do lugar de
objeto de troca, reforçando parental
em benefício dos filhos.
Logo, fica a reflexão de que as
leis não têm a capacidade de modificar a consciência dos pais, entretanto, modelos punitivos de responsabilidade civil nestas situações
deveriam servir de exemplo para
esta prática ser abolida da sociedade, a fim de prevenir casos de
negligências afetivas com os filhos
ou com os pais idosos, mormente na
atual situação do COVID 19.
Para a magnitude da tarefa,
ainda mais em tempos de crise
financeira, não parece recomendável imputar tais medidas apenas ao
Estado, ou esperar muito do direito,
sendo recomendável convocar-se a
sociedade civil como um todo, para
que cada um possa dar a sua dose
de contribuição.

1.3 Problematização
psicológica
No primeiro contato que tive
com Elizabete Franco, ela me disse
que talvez não seria a pessoa mais
indicada para minha pesquisa porque trabalhava com a psicologia do
ponto de vista social e cultural e não
somente pensando nos danos que
uma ausência paterna pode significar ou não na vida de uma mãe
ou de um filho. A primeira afirmação dela quando questionei sobre o
trauma do abandono foi:
“Será que toda ausência
paterna vai deixar trauma?” (Elizabete Franco, 2021, entrevista nossa)
Fazendo uma interface com
a história de Lucas, um dos personagens que compõe este livro, que
conviveu com seu pai durante 13
anos enquanto moravam na mesma
casa, a ausência dele foi mais fácil de
lidar do que a sua presença.
Nossa relação nunca
foi muito próxima, quando
eu era mais novo tinha a
relação normal de pai e
filho, de morar junto...mas
quando eu tinha uns 10
anos ele começou a ficar

mais violento e ter um
problema mais sério com
bebida. Moravam eu, minha
mãe e minha irmã juntos e
ele sempre foi uma pessoa
muito explosiva, mas não só
explosiva, ele tinha momentos de explosão e meses de
depressão, o que era bem
difícil de lidar. Ele também
era bem machista, então
sempre quis ter um filho
homem, hoje em dia ele tem
76 anos, já tinha duas filhas
e depois me teve. Isso fez
com que ele projetasse muita
coisa em mim, que eu nunca
fiz questão de cumprir, mas
isso era só um detalhe se não
fosse todo o resto do cenário problemático. No final
do casamento deles, a relação dele com a família toda
já estava bem desgastada e
ele sempre deu mais atenção
para mim. Eu fiquei com a
atenção e minha irmã ficou
com a surra, porque ela apanhava muito dele durante
muito tempo (Lucas, 2021,
entrevista nossa)
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O caráter agressivo do pai
de Lucas deixou muitas marcas
na família e ele conta que a primeira infância dele foi um borrão
com uma mistura de sensações. A
vivência da violência do pai dentro
de casa e do incômodo que a figura
dele causou fez com que o menino
não conseguisse detalhar muitas
cenas de sua infância com o pai em
casa. Sobre a questão, Lucas afirma:
“Ele tinha muitas expectativas em mim que um pai da década
de 50 tem de seu primeiro filho
homem” (LUCAS, 2021, entrevista
nossa).
A declaração do pai do garoto
demonstra uma expectativa de
gênero imposta e entendida socialmente como o lugar que deveria ser
designado por homens. A expectativa que o pai depositava em
Lucas era de que ele fosse viril, não
demonstrasse sentimentos e nem
fraquezas. Isso também dificultava
a relação de proximidade dos dois,
porque o pai sempre esperava que
o garoto fosse uma pessoa que ele
não era.
Sobre o comportamento do
pai, Lucas reitera:

Sempre foi bastante
machista e preconceituoso no geral… quando ele
se mudou de casa com os
meus 13 anos, foi a minha
mãe quem pagou o apartamento porque ele não tinha
grana para sair de casa.
Minha mãe tentava blindar
ao máximo a violência dele
para que não passasse para
mim e para a minha irmã,
mas ela sofria violência
psicológica com ele também. Apesar da minha irmã
pegar o pior momento dele,
na adolescência, ela era mais
próxima, eu sempre fui mais
distante e depois do divórcio
eu perdi totalmente a vontade de ter qualquer contato
e até hoje é assim... é muito
desgastante ter qualquer tipo
de contato. Meu pai voltou
a falar comigo este ano praticamente, depois de quase
10 anos. Nos vimos poucas vezes logo depois que
eles se separaram; mas dos
meus 16 anos para cá foram
umas duas vezes que eu vi
ele. (Lucas, 2021, entrevista

nossa)

garoto conta que o pai nunca visitou
os filhos depois da separação, mas
ele nunca se importou o suficiente
para ir atrás, até hoje eles não têm
relação nenhuma.
O relato de Lucas mostra
que nem sempre a ausência deixa
sequelas ou causa reações negativas
naqueles que passam pelo afastamento de seu genitor, são inúmeros os fatores causadores do trauma,
que coexistem com o círculo familiar como um todo.
Ainda sobre a marca do pai
em sua vida, Lucas afirma:

A mãe dele é advogada e sempre teve uma condição financeira
melhor que a de seu pai, então ela
sempre arcou com os custos de
Lucas e da irmã sem precisar da
ajuda financeira do pai; que por sua
vez, nunca pagou pensão alimentícia, apesar de nunca ter feito falta
para Lucas e sua irmã.
Sobre o fato, Lucas diz:
“Ela (sua mãe) entendeu que
o melhor a se fazer era ‘tirar’ ele
de casa, mas nunca exigiu que ele
cumprisse o papel de pai ou fornecesse nenhum tipo de participação.
Eu nem sei o que é
Foi um alívio para todo mundo
ter uma relação com o meu
quando ele foi embora, a casa ficou
pai, nem lembro direito. Não
outra casa.” (Lucas, 2021, entrevista
tive uma figura paterna em
nossa)
minha vida, e como o meu
Elizabete Franco explicita que
pai era muito problemático
o tempo histórico e os modelos de
eu busquei outras referências
família construídos ao longo dos
masculinas ao longo da vida,
séculos, contribuem para que a psidesde gente até na ficção. Na
cologia trate a questão da falta como
tentativa de entender papéis
um problema causador de trauma
de gênero e me entender
em todos os casos.
como homem. (Lucas, 2021,
No caso da família de Lucas,
entrevista nossa).
a ausência do pai melhorou a forma
como a família se relacionava, já que
Na opinião da psicóloga Elia presença era mais problemática. O zabete Franco, mesmo sem o pai,
138

a referência masculina daquela
criança não é somente ele, assim
como a referência feminina não só
diz respeito à mãe. Se uma criança
não tem o pai, ela mesmo assim
encontrará outras referências, assim
como foi o caso de Lucas.
As mudanças histórico-sociais causam mudanças no papel
do pai na vida daquela criança e da
mãe, Franco afirma que para avaliar
se a falta de um pai na vida de um
filho é prejudicial ou não se deve
entender que a produção da psicologia é feita a cada tempo histórico.
Donald Woods Winnicott,
psicanalista inglês que publicou
diversos estudos sobre a relação
mãe-bebê, explicando como se dá
a questão materna nos primeiros
anos de vida do bebê e como isso
molda a psique da criança. Em seus
estudos da década de 1960, o psicanalista discorre que a função do pai
nos primeiros anos de vida de uma
criança é dar sustentação à mãe e
contribuir para que ela exerça o
maternar de forma mais tranquila e
saudável. Ao visualizar a figura que
um pai possuía na década de 1960
e um pai atualmente, as funções são
muito diferentes. Para Elizabete, as

mulheres hoje em dia não querem e
não esperam um pai ausente e nem
os próprios pais desejam ser a figura
que apenas visita os filhos ou os leva
na escola de vez em quando.
A maior participação paterna
na vida das crianças foi um movimento necessário diante das
mudanças estruturais e o crescente
ingresso das mulheres no ambiente
público.
Para Winnicott, durante os
primeiros meses de vida do bebê,
ele vive uma relação dual com a
mãe, e a mãe e o pai, juntos, formam
o ambiente necessário para que o
bebê amadureça e se desenvolva de
uma forma saudável. Neste primeiro
momento do desenvolvimento,
o lugar do pai não é o mesmo da
mãe na relação direta com o bebê,
ele oferece sustentação à mãe e atua
como mãe-substituta; como discorre o estudo de Raphaela Faria
Soares:
Durante o período de
dependência absoluta o bebê
vive no interior da relação
dual com a mãe, assim, nas
formulações de Winnicott,
está inserida a ideia de que a
mãe e o pai, juntos, formam
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o ambiente total necessário
para que o bebê amadureça,
mesmo que o lugar do pai
neste momento do processo não seja o mesmo da
mãe na relação direta com
o bebê. Assim, neste início
o pai participa desta relação
assumindo dois papéis principais: a de mãe substituta e
oferecendo sustentação à
mãe neste processo (Soares,2015, p.24)
O outro papel do pai, destacado na análise de Winnicott diz
respeito à função de principal “cuidador” da díade mãe-bebê, responsável por protegê-la das influências
externas para que ela estabeleça sua
“função materna primária”.
Para Elizabete, não há como
pensar na produção psicológica
separada da cultura em que está
inserida aquela família. Ela assim
ressalta:
A produção psicológica muitas vezes trata a
questão da falta como problema e trauma por conta
do tempo histórico e dos

modelos de família que psicanalíticos durante séculos, fruto
foram produzidos até o da cultura: Segunda a autora:
momento...na medida em
que você tem mudanças
O motivo pelo qual o
histórico-sociais, o papel do
papel do pai ficou relegado
pai na vida daquela criança
nas pesquisas que envolvem
e da mãe mudam completaa interação pai-bebê em
mente. (Franco, 2021, entreetapas iniciais do desenvolvista nossa)
vimento infantil, possuem
implicações culturais histoAcrescenta ainda que em uma
ricamente construídas. Neste
versão mais clássica da psicanálise,
sentido, sua compreensão
o pai representa a entrada do “terpassa pelo entendimento dos
ceiro” elemento, aquele que entra
significados das representações sociais de maternidade
como um limite na relação da mãe
com o bebê. No conceito de Wine paternidade materializanicott, a saúde mental do indivíduo
das no pensamento social,
é construída pela mãe, responsável
intrinsecamente relaciopor promover um ambiente propínadas às representações de
cio à evolução da criança e garangênero, que produzem fortindo as bases para o desenvolvimas, diferenciadas ou não,
mento físico e emocional do filho.
de conceber o masculino
e o feminino, sempre refeMuitos autores chamam essa relação de díade mãe-bebê. (Elizabete
renciados nas diferenças
Franco, 2021, entrevista nossa)
biológicas entre os sexos. (
Como afirma Cristiane GonGONÇALVES,2002,p.12)
çalves em sua tese de mestrado
em Neurociências do Centro de
De certo modo, há uma consCiências Biológicas da Universi- trução social que associa o papel
dade Federal de Santa Catarina, a materno a um aspecto biológico e
relação paterna na vida do indiví- o paterno à uma definição social e
duo deixou de ser foco dos estudos cultural desvinculada do processo
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reprodutivo. Fato ligado diretamente ao consenso que afasta os
cuidados afetivos da masculinidade
e das funções do pai.
Gonçalves assim afirma:
As poucas pesquisas
que incluíram o pai antes
dos anos 70, tratou de uma
variedade de assuntos, mas,
raramente sobre o amor do
pai. Esta omissão, segundo
Rohner & Veneziano (2001),
foi influenciada pela tendência que havia entre os
teóricos e investigadores de
que este sentia ou expressava menos afeto do que as
mães. Muitos cientistas de
comportamento e clínicos
pareciam aceitar o postulado
que o papel principal de pais
na família, estava no domínio instrumental e o papel
das mães encontrava-se no
domínio expressivo-afetivo.
(Parsons & Bales, 1955, apud
Rohner & Veneziano, 2001).
(Gonçalves, 2002, p.71)
Além disso, e ainda segunda
Cristiane Gonçalves, os estudos pós

década de 1990, reiteraram que a
ausência ou deficiência do pai pode
ter repercussões negativas para a
mãe tanto na maneira como ela vive
a gravidez e a maternidade, como
para o para o desenvolvimento psíquico, social e cognitivo do bebê.
Para a psicóloga Elizabete
Franco, existem famílias em que é
a mãe quem faz esse limite de separação da díade, mesmo quando o
pai é presente. E ressalta ainda que
tanto a mãe quanto o pai são figuras estruturantes na autoestima da
criança e no modo como aquele ser
vai se relacionar consigo e com o
mundo.
Franco reforça:

se coloca no mundo, valores
de sociabilidade, partilha e
troca. (Franco, 2021, entrevista nossa)

A psicóloga ainda ressalta que
o trauma muitas vezes é ocasionado
não pela falta do pai em si, mas
sim pelos modelos sociais impostos àquela criança no ambiente no
qual ela vive; citando o exemplo das
festas comemorativas realizadas nas
escolas, como dia das mães e dia dos
pais, que podem ser muito traumáticas para a criança que não tem pai
ou a mãe porque ela sentirá que não
se encaixa de certa forma naquela
estrutura.
Ilustra ainda que muitas vezes
Eu vejo a figura do o trauma é fruto da produção culpai como um adulto capaz tural que por vezes está ligado ao
de contribuir para o desen- comércio e se refere ao lugar da
volvimento da criança. O mãe e o lugar do pai, perpassando
que ela diz em relação a a questão de gênero:
ela mesma é o que os pais
mostram para ela. Se os
Quando eu penso na
pais estão sempre menosfamília tradicional, ‘de marprezando aquela criança,
garina’, com um pai, uma
dizendo que ela não é capaz,
mãe e um filho, ou seja, um
e que não vai conseguir, ela
modelo nuclear, ele também
começa a pensar isso dela
é construído cultural e histambém. Define como ela
toricamente e quando você
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muda esses papéis e coloca a
mulher na esfera fora do lar,
você também muda a configuração de família. Hoje
existe uma discussão em
que as crianças não precisam
ser cuidadas somente no
espaço da família, mas sim
em espaços coletivos e com
muitas partes envolvidas em
sua socialização. (Franco,
2021, entrevista nossa)
Elizabete afirma em seu
artigo “Notas sobre amizade” que
ao pensar na questão familiar, precisamos pensar em algumas partes
fundamentais: a desconstrução do
modelo de família nuclear como
referência do que seja família, isso
significa pensar e considerar os
múltiplos modelos familiares que
podem se formar ao longo da vida
dos indivíduos e considerar as pluralidades nos diferentes modos de
constituição familiar.
Franco cita um trecho da
obra de Leny Alves Bomfim Trad
para explicar que é preciso deixar
de adotar modelos familiares universais e generalizantes ao analisar
a estrutura e dinâmica da família

contemporânea. Trad assim afirma:
À medida que se
afirma o caráter plural ou
polimorfo da família reafirma-se também a sua
complexidade, evidenciando-se a falência de modelos
explicativos de pretensão
universalista. De entrada,
é necessário destacar que o
processo de transformação
de modelos e padrões familiares revela-se heterogêneo,
fragmentado e marcado
por ambiguidades, quando
comparamos a realidade de
diferentes sociedades e/ou
grupos sociais. (Trad, 2010,
p.29)
A segunda parte fundamental destacada por Elizabete é desconstruir a ideia de que a família
é o elemento nuclear da sociedade,
porque é a família que é responsável
pelo cuidado das pessoas, quando
na verdade ao manter tal parâmetro,
se esquece que há um conjunto de
relações delicadas e impossibilidades de diferentes ordens que impedem a família de oferecer o cuidado

de que o sujeito necessita.
A mesma fala foi ressaltada
por Blenda, uma das mães que
entrevistei, ao dizer que é preciso
que uma comunidade inteira cuide
de uma criança, assim como a criação de políticas públicas que visem
o bem-estar da família como um
todo, seja ele formado por uma mãe
e um pai ou somente uma mãe, ou
qualquer outro núcleo familiar.
Na visão de Elizabete Franco,
não significa que a falta do pai não
cause trauma ou provoque reações
ruins na criança, mas o fator fundamental a ser avaliado é o quanto
de amor aquela criança tem como
referência em sua vida, não só da
família, mas todo o círculo social.
Elizabete pontua:
“Não ter o pai é algo que a
criança vai ter que ressignificar e
lidar com a falta, mas temos muitas
faltas na vida, mas a questão cultural aumenta a falta do indivíduo”.
(Franco, 2021, entrevista nossa)
Chama atenção ainda para
as inúmeras formas de parentalidade que se desenvolvem nos dias
de hoje, não descartando que em
algumas famílias a falta do pai possa
ocasionar traumas, mas abrindo a
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discussão de como isso por ser mais
fluido com as mudanças culturais
do século XXI, novos arranjos
familiares em que a criança cresça
saudável.
Acerca desta visão, Franco
ressalta:
Eu não penso em uma
psicopatologização da diferença...é necessário mais do
que entender o que universalmente significa para todas
as crianças não ter pai, é
importante entender como
essa criança está vivendo a
experiência de não ter pai.
Uma presença problemática por vezes é mais prejudicial que uma ausência,
é necessário entender de
que modo essa criança se
relaciona com o todo, em
que circunstâncias ela está
sendo criada, como a mãe
se relaciona com a criança.
Pode acontecer da mãe estar
sentindo a falta desse pai e
ela também passar um peso
para a criança, nem sempre
o trauma está associado apenas à falta do pai, mas sim
como essa falta é significada

na família. Não existe uma
resposta universal. (Franco,
2021, entrevista nossa).
A psicóloga diz ainda que a
idealização de paternidade também
interfere na produção científica:
“Vejo que a psicologia que
universaliza a paternidade ausente
sempre como uma falta, provoca
uma universalização de um tempo
histórico”.( Franco, 2021, entrevista
nossa)
A fala dela reflete que muitos
estudos da psicologia ao longo dos
anos, quando presentes, sempre
colocaram a falta do pai como fator
ocasionador de trauma na vida do
filho, quando na verdade depende
de uma conjunção de fatores.
Elizabete chama atenção para
o fator de gênero:

Franco, 2021, entrevista
nossa)

Reafirma ainda que o amor
não é biológico e que nem sempre
o pai biológico é quem teve a função
paterna; reiterando o fato de que o
amor também é uma escolha. Para
Elizabete Franco, o consumo de
uma paternidade idealizadora talvez seja a pior parte e o que traria
mais prejuízos psicológicos e emocionais à um filho ou filha do que
efetivamente a falta de um pai na
vida desse indivíduo. Em outras
palavras, não é somente a falta que
trará consequências negativas, porque há casos em que a ausência do
pai é de certa positiva ou o contexto
familiar compensa de forma equilibrada essa ausência.
A psicóloga traz à discus“Antes de tudo é pre- são a construção dos modelos de
ciso entender como é a paternidade:
socialização dos meninos
para a criação dos bebês, e
Esses padrões ficam
como isso influencia quando
registrados na gente como
adultos, desde brincadeimodelos ideias, por exemplo
ras de boneca até o quanto
uma criança que foi adotada
a construção da masculipor uma mulher, ela vive na
nidade está ligada com o
escola e na escola as pesexercício da paternidade.”(
soas em pai e mãe...mas é
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interessante saber que vão
ter outros modelos de família que não o nuclear, e não
ficar com o sentimento de
inadequação e buscar outras
referências.( Franco, 2021,
entrevista nossa)
A psicóloga Mariângela Mantovani, com quem também conversei, ao dizer que é muito comum
encontrar filhos que sofreram
ausência paterna, reafirma sobre
os padrões sociais esperados de um
homem e de uma mulher culturalmente, dizendo que por vezes, ainda
que o cenário tenha mudado; espera-se que um pai seja a figura do
provedor; causando uma possível
crise de paternidade nos homens
que não conseguem cumprir com
esse papel e acabam se afastando
completamente de sua função
familiar.
Mariângela assim afirma:
Nossos pensamentos
nascem dos nossos traumas
e a gente vê que a pessoa que
sofreu abandono por parte
de pai tem uma certa dificuldade em aceitar a falta
de amor e ausência. Pode

ou não causar danos profundos, mas na grande maioria
dos indivíduos pode causar sentimento de rejeição,
auto rejeição e fazer a pessoa
pensar ‘se minha mãe não
me amou, se meu pai não
me amou, quem poderá me
amar?’ (Mariângela Mantovani, 2021, entrevista nossa)
A psicóloga reitera que
quando o abandono acontece na
vida de uma criança, é comum que
ela ache que o afastamento daquele
pai é culpa dela de certa forma e
passa a entender a situação de forma
mais clara somente na vida adulta,
ou até mesmo quando constitui
sua própria família. Mesmo assim
a ausência fica.
Diz ainda que podem existir
mecanismos de compensação e de
vínculo compensatório do indivíduo que sofreu com a falta paterna
por meio de drogas, bebida e outros
vícios; na tentativa de suprir um
vazio que aquela ausência provocou.
No entanto, a falta de um pai não
vai ser suprida, e tais ações seriam
apenas uma tentativa de escapar
dela ou lidar com esse sentimento.

Os danos desse abandono podem
ser minimizados com outras figuras familiares ou não, mas sempre
haverá a memória do abandono. A
figura pode apenas compor uma
estrutura familiar.
Mariângela ressalta a importância da terapia para ajudar o indivíduo a lidar com o trauma e ressignificar os motivos do porquê aquele
pai abandonou.
A alienação parental é um
fator importante ao analisar as
parentalidades e as dinâmicas familiares. Mantovani afirma que, em
muitos casos, essa prática é o que
ocasiona o afastamento daquele pai
para seu filho, que tentou estabelecer relação, mas a mãe fez de tudo
para que não houvesse construção
parental. Quando este pai entra em
um novo relacionamento, ele desqualifica o valor da paternidade real
dele e faz um vínculo compensatório na relação com os filhos da nova
companheira.
De modo geral, a questão
psicológica em torno do abandono
paterno deve ser analisada de diversos pontos de vista, tanto em uma
visão interna da conjuntura familiar
daquele filho que sofreu o abandono
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quanto numa visão externa; de fatores culturais e sociais em que o indivíduo está inserido.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
A.BOMFIM TRAD, Leny.
Família contemporânea e saúde:
significados, práticas e políticas públicas. [s.l.]: SciELO - Editora FIOCRUZ, 2010. Disponível em: <https://books.google.
com.br/books?id=nOPpAgAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=%E2%80%9C%C3%80+medida+que+se+afirma+o+car%C3%A1ter+plural+ou+polimorfo+da+fam%C3%ADlia+reafirma-se+tamb%C3%A9m+a+sua+complexidade>. Acesso em: 13 Nov. 2021.
BADINTER, Elisabeth. Um
amor conquistado: O mito do amor
materno. [s.l.: s.n.], 1980. Disponível em: <https://we.riseup.net/
assets/127560/Badinter%2C+Elisabeth+O+Mito+do+Amor+Materno.pdf>. Acesso em: 13 Nov.
2021.

BERNARDI, D. Paternidade
e cuidado: “novos conceitos”, velhos
discursos. Psicologia Revista, [S.
l.], v. 26, n. 1, p. 59–80, 2017. DOI:
10.23925/2594-3871.2017v26
i1p.59-80. Disponível em: https://
revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista/article/view/28743. Acesso
em: 13 nov. 2021.
BRASIL. Constituição da
República Federativa do Brasil de
1988. Planalto.gov.br. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm>.
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990. Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul.
1990a.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002. Institui o Código
Civil. Diário Oficial da União: seção
1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74,
11 jan. 2002.
BRASIL. Portal da Transp arê n c i a - R e g i s t ro C iv i l .

transparencia.registrocivil.org.br.
CRISTINA, Ana; SCHLIDisponível em: <https://transparen- THLER, Belizia; CERON, Mariane;
cia.registrocivil.org.br/registros>. et al. Gestão do cuidado: AbordaAcesso em: 13 Nov. 2021.
gem familiar e clínica ampliada. [s.l.:
s.n., s.d.]. Disponível em: <https://
Câmara dos Deputados. Pro- www.unasus.unifesp.br/biblioteca_
jeto de Lei 3212/2015. Disponível virtual/pab/7/unidades_conteudos/
em: < http://www.camara.gov.br/ unidade15/unidade15.pdf>. Acesso
proposicoesWeb/fichadetrami- em: 13 Nov. 2021.
tacao?idProposicao=1999535>.
Acesso em 13 Nov. 2021.
DA CUNHA PEREIRA,
Rodrigo. Direito de Família, coronaCÉSAR FIGUEIREDO DE vírus e guarda compartilhada. ibdQUEIROZ, Évanes. A responsa- fam.org.br. Disponível em: <https://
bilidade civil por abandono afe- ibdfam.org.br/artigos/1409/Direitivo dos filhos. jus.com.br. Dis- to+de+Fam%C3%ADlia%2C+coroponível em: <https://jus.com.br/ nav%C3%ADrus+e+guarda+comartigos/90434/a-responsabilida- partilhada>. Acesso em: 13 Nov.
de-civil-dos-genitores-por-abando- 2021.
no-afetivo-dos-filhos-em-cotejo-com-a-jurisprudencia-do-supeDA CUNHA PEREIRA,
rior-tribunal-de-justica>. Acesso Rodrigo. O contrato de geração de
em: 13 Nov. 2021
filhos e os novos paradigmas da
família contemporânea. ibdfam.
CONESA, Thaís. Paternidade org.br. Disponível em: <https://
ainda é tabu no Brasil. Pai Legal. ib dfam.org.br/ar t igos/1609/
São Paulo, 10 Jan. 2005, Disponí- O+contrato+de+gera%C3%A7%vel em: <https://www.pailegal.net/ C3%A3o+de+filhos+e+os+noveja-mais/ser-pai/analises/409-pa- vos+paradigmas+da+fam%C3%Aternidade-ainda-e-tabu-no-brasil>. Dlia+contempor%C3%A2nea>.
Acesso em: 13 Nov. 2021.
Acesso em: 14 Nov. 2021.
DA CUNHA PEREIRA,
145

Rodrigo. Pai, por que me abandonaste? ibdfam.org.br. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/
artigos/41/Pai%2C+por+que+me+abandonaste%3F>. Acesso em:
13 Nov. 2021.
DRUMOND TAVARES,
Amanda; DE MORAES MARTINS
PEREIRA, Claudia. IBDFAM: A
prisão civil por dívida de alimentos e o estado de coisas inconstitucional. ibdfam.org.br. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/
artigos/1655/A+pris%C3%A3o+civil+por+d%C3%ADvida+de+alimentos+e+o+estado+de+coisas+inconstitucional>. Acesso em:
14 Nov. 2021.

e DNA. Revista Estudos Feministas,
v. 12, n. Epub 12 Maio 2005. ISSN
1806-9584., p. 13–34, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/
ref/a/7BqFfPVPj5QjLfbVytx8DgQ/?lang=pt>. Acesso em: 13 Nov.
2021.
FONSECA, Claudia. Deslocando o gene: O DNA ENTRE
OUTRAS TECNOLOGIAS DE
IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR.
Mana, v. 22, n. ISSN 1678-4944.,
p. 133–156, 2016. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/mana/a/
PtytHZxj5qvRMwdzLLjL4Mq/?lang=pt#>. Acesso em: 13 Nov. 2021.

GONÇALVES, Cristiane.
Interação pai-mãe-bebê: elemenFINCO, D. F. Relações de tos para análise do papel da patergênero nas brincadeiras de meni- nidade Florianópolis. [s.l.: s.n.],
nos e meninas na educação infantil. 2002. Disponível em: <https://
Pro-Posições, Campinas, SP, v. 14, n. repositorio.ufsc.br/bitstream/han3, p. 89–101, 2016. Disponível em: dle/123456789/84319/189932.pdf?https://periodicos.sbu.unicamp. sequence=1&isAllowed=y>. Acesso
br/ojs/index.php/proposic/article/ em: 13 Nov. 2021.
view/8643863. Acesso em: 13 nov.
2021.
MARTINS, Cristina; ABREU,
Wilson ; FIGUEIREDO, Maria.
FONSECA, Claudia. A cer- Tornar-se pai e mãe: um papel
teza que pariu a dúvida: paternidade socialmente construído. Revista de
146

Enfermagem Referência, v. IV Série,
n. No 2, p. 121–131, 2014. Disponível em: <https://www.redalyc.
org/pdf/3882/388239972016.pdf>.
Acesso em: 2 Nov. 2021.
MATOS, Mariana Gouvêa de ;
MAGALHÃES, Andrea Seixas. Tornar-se pais: sobre a expectativa de
jovens adultos. Pensando familias,
v. 18, n. 1, p. 78–91, 2014. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2014000100008>.
Acesso em: 13 Nov. 2021.
MOURA, Solange Maria
Sobottka Rolim de ; ARAÚJO,
Maria de Fátima. A maternidade
na história e a história dos cuidados
maternos. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 24, n. 1, p. 44–55, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S1414-98932004000100006&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 13 Nov. 2021.

artigo-homoparentalidades-e-heteroparentalidades-desafios-a-igualdade-por-ana-liesi-thurler>. Acesso
em: 14 Nov. 2021.

OIT. Nota 6 - Licenças e responsabilidades familiares. Organização Internacional do Trabalho. 2011.
THURLER, Ana Liési. Outros horizontes para a
Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ paternidade no século XXI?. Scielo Brasil, [s. l.], v. 21,
public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/docu- 6 set. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/
ments/publication/wcms_229658.pdf> Acesso em: 30 se/v21n3/a07v21n3.pdf
out. 2021
THURLER, Ana Liési. Paternidade e deserção:
ROBERTA, Tainá. A cultura do abandono crianças sem reconhecimento, maternidades penalipaterno. Jornal A Verdade. Disponível em: <https:// zadas pelo sexismo. Sociedade e Estado, v. 19, n. 2, p.
averdade.org.br/2017/06/cultura-abandono-paterno/>. 501–502, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.
Acesso em: 13 Nov. 2021.
br/j/se/a/6Pc7xdvz6yvjLmqSndT5frh/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 13 Nov. 2021.
STAUDT, Ana Cristina Pontello ; WAGNER,
Adriana. Paternidade em tempos de mudança. Psicologia: teoria e prática, v. 10, n. 1, p. 174–185, 2008.
NOTAS
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872008000100013>.
1. PATERNIDADE AINDA É TABU NO BRAAcesso em: 13 Nov. 2021.
SIL. Https://www.pailegal.net/, [s. l.], 10 fev. 2005.
STJ. RECURSO ESPECIAL : REsp 1159242 SP
2009/0193701-9. Relatora: Ministra Nancy Andrigh.
DJ: 26/11/2008. FlavioTartuce, 2012. Disponível em:
http://www.flaviotartuce.adv.br/assets/uploads/jurisprudencias/201205021525150.votonancy_abandonoafetivo.pdf. Acesso em: 14 Nov. 2021
THURLER, Ana Líesi. Homoparentalidades e heteroparentalidades: desafios à igualdade
- Por Ana Liési Thurler. Jusbrasil. Disponível em:
<https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2369299/
147

148

149

150

151

DECIFRAÇÕES NO LABIRINTO
DO TEMPO PRESENTE
A representação do espaço prejudicial, isto é, um espaço de onde a atmosfera ainda
não escapou de todo. Trata-se, neste caso, da atmosfera da imediatez , da obscuridade
persistente e da desordem persistente no aqui e a agora, da proximidade. Por isso, para as
perguntas: Onde começa a paisagem? Onde começa a objetivação coerente?, há somente
uma resposta: além do espaço prejudicial, na distância em relação a ele, precisamente
onde começa a desaparecer a obscuridade da imediatez justamente com suas ramificações. E como entre o sujeito e o objeto da contemplação sempre há esse singular espaço
intermediário, justamente como espaço prejudicial sui generis, do qual a atmosfera da
imediatez repentina ainda não foi retirada suficientemente, o difícil primeiro plano da
imagem paisagística e seu problema correspondem, de forma metodologicamente precisa, à referida dificuldade da atualidade acontecendo, acontecendo no tempo. (BLOCH,
Ernst. O Princípio Esperança – Vol. I. Trad. Nélio Schneider. Rio de Janeiro: UERJ &
Contraponto, 2005, p.292.).
E trata-se igualmente do mesmo futuro: aquilo que está contido no ventre dos
tempos, que é chamado a revelar aquilo que está contido no instante. (BLOCH, Ernst.
O Princípio Esperança – Vol. I. Trad. Nélio Schneider. Rio de Janeiro: UERJ & Contraponto, 2005, p.293.).

O

memoriar a
história por
meio de um
olhar que distancia é essencial ao marxismo, uma vez que a
experiência obscura desde sua raiz
tende ao instante momento cuja
presença é o ato de ver somente a
aparência da coisa, o fatal intervalo
entre instante presente e o passado

HUDSON MANDOTTI DE OLIVEIRA 1
esquecido, cujo futuro não se abre
enquanto possibilidade antecipatória. Os fatos históricos retidos suscitam a reabertura dos arquivos,
os sonhos que exigem reparação
histórica para que devidamente
abertos sejam o futuro esperado de
uma transformação que encoraja os
homens ao novo.
A imagem histórica, obscurecida devido a ação do tempo,
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necessita dessa coragem segundo
pensamento de Bloch, de ler e reler
os fatos, e apresentá-los de forma
nítida. O distorcido e nostálgico
passado, a imagem amada, temida
em sua perpétua forma de mito ou
tabu, deve ser arrancada das forças
reativas e reapresentada enquanto
força futuramente pretérita, cuja
forma consciente nos ronda como
doce ou pungente obsessão de um

sonho comunal.
A plasticidade em Bloch, é
princípio de rigor de uma urdidura
tecida em vários elementos juntamente com a trama que denominamos de cenário da crise. O projeto de pesquisa se concentra nos
textos elucidativos de juventude
e maturidade do autor nas quais
são destacadas algumas: (Geist de
Utopie 1918, 1923 [Espírito da Utopia 1918,1923]; Thomas Müntzer-als theologe der revolution [Tomas
Münzer – o teólogo da revolução;
Erbschaft dieser Zeit [Herança
desta época]; Das Prinzip Hoffnung
- Band 3; [O Princípio Esperança
– 03 volumes]; Atheismus Im Christentum – Zur Religion des Exodus
und des Reichs [Ateísmo no cristianismo – A Religião do Êxodo e do
Reino] e Experimentum Mundi, em
torno dessas obras, orbitam o conceito messianismo e os processos
possíveis de concreção na primeira
fase da vida na qual o pensamento
de Bloch situa-se entre os anos
1910 e a primeira metade dos anos
20. E que durante a leitura da obra
original alemão de Ernst Bloch,
foi necessário recorrer as traduções disponíveis para esclarecer a

complexidade do texto. Isto se justifica durante o desenvolvimento
da tese no corpo do trabalho e nas
notas de referência.
O estudo sobre messianismo
e marxismo em Bloch, nasce no
projeto de mestrado intitulado de
Dussel no caleidoscópio da filosofia contemporânea: origem, originalidade e problemas da filosofia
da libertação, um fio condutor que
levaria as particularidades do pensamento do filósofo alemão de Ludwigshafen am Rhein, e como o pensamento latino-americano absorve a
particularidade messiânica e marxista em Bloch. Isto é perceptível,
no ato da razão libertadora em Dussel (O filósofo latino-americano,
expoente pensador da Filosofia da
Libertação), que subsume o princípio esperança em Bloch, no sentido de pensar o momento material,
formal procedimental, as mediações
factíveis, constituir a chave crítica
inserida desde a situação concreta
que abarca de maneira nociva a
humanidade, até os possíveis cursos de um ato revolucionário.2 As
intersecções entre materialismo,
judaísmo e cristianismo,3 explicitamente enunciadas por Ernst
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Bloch em Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus un
des Reichs, a ideia de aguardar com
paciência na cruz de Cristo, aquele
sofreu as ações das governanças
de Israel e de Roma, mas também
pela invocação da ressurreição e da
vida.4 Em “Ética da libertação na
idade da globalização e da exclusão”, Dussel, deixa de perceber que
o sentido positivo da esperança não
está essencialmente em uma intersubjetividade, mas sim em uma
subjetividade e objetividade que
constitui uma unidade do conhecimento no processo histórico,
no qual ainda-não materialmente
não se constituem de modo bipartido, ambas estão no processo da
experiência imediata e mediata do
desenvolvimento humano de modo
simultâneo e não simultâneo. Todavia Dussel está correto em afirmar,
a esperança enquanto docta spes
em Bloch, é subsumida com princípio marxista de uma sociedade
comunista,5 que se move ao longo
da história, que ainda não produziu
seu próprio conteúdo (Was-Inhalt)6,
mas que se acha em curso. Um
processo que por conseguinte se
encentra, ele próprio, na esperança

(Arte foi produzida por Hudson Mandotti de Oliveira durante a elaboração
do Bloch Tag- proposta do Professor
Dr. Antonio Valverde – PUC-SP).

e no pressentimento, objetivo do
ainda-não-acontecido (Noch-Nicht-Gewordenen)7 , no sentido do
bem-que-ainda-não-aconteceu
(Noch-Nicht-Gutgewordenen),8
(...) a consciência do
front fornece melhor a luz
para isso: a função utópica
enquanto atividade do
afeto expectante, a intuição
da esperança, mantém a
aliança com tudo que ainda
é aurora no mundo. Assim, a
função utópica compreende
o aspecto explosivo, porque
ela própria o é de forma
muito condensada: sua ratio
é a razão não debilitada de
um otimismo militante. Da
mesma forma o conteúdo
ativo (Akt-Inhalt) da esperança evocado primeiramente em representações,
explicado enciclopedicamente em juízos concretos
-(Realurteilen), é a cultura
humana na relação com seu
horizonte utópico concreto.
(...) a combinação docta
spes, como afeto expectante na ratio, (...) a atitude

coparticipante, cooperadora
do processo, para a qual,
desde Marx, o devir aberto
não está mais cerrado metodicamente e o novum não é
mais corpo estranho. 9
O marxismo enquanto pioneiro afirma Bloch, situado como
topos de uma ótica científica, justamente ao elevar o status utópico
do socialismo ao de científico.10 O
processo de um horizonte concreto,
segundo a compreensão de Dussel
sobre Bloch, a mediação da matéria
em carência que permite superar a
lógica de uma plenitude material.
Em que afirma Bloch em sua interpretação sobre Marx – o caminho
iniciado pelo mundo e “sonho da
coisa,” o fator objetivo não é suficiente, pois as contradições objetivas requerem constantemente um
interação com a contradições subjetivas.11 Sem esta análise de acordo
Bloch, a revolução é reduzida a um
automatismo objetivista, a desmobilização da ação e da própria concreção possível.
Esta tese tem por objetivo
expor o prisma específico do messiânico-político no pensamento filo154

sófico de Ernst Bloch. O traço de
uma messianidade inscrita na tensão tridimensional na temporalidade (passado, presente, futuro) que
permanece tecendo a ação possível
soteriológica manifesta onticamente
na história. Isto remonta aos rudimentos de modos da existência
mais antigos, resgatados mediante
a ruptura na continuidade descontínua que subitamente reaparecem
enquanto contradição no presente.
Essa capacidade de realização não
se esgota nas potencialidades externas, mas também a que substancialmente se forma na parte subterrânea
da história. Nem pode se constituir
no tempo homogêneo vazio, o que
significa entender o seguinte problema: Qual a possibilidade real de

esculpir um processo histórico
revolucionário, cujas intersecções entre messianismo e marxismo sejam capazes de reverter os
danos causados pelo Capital a vida
humana? Por que a esperançar ativo
em Bloch, é um elemento essencial
ao marxismo? E por que, é possível encontrar nos desdobramentos
históricos de pouca perspectiva,
algum traço de radicalidade em
uma existência cotidianamente
manifesta enquanto vida reificada,
banal e inautêntica?
Nesse sentido, o traço messiânico em Bloch, não possui soteriológicamente o traço heroico de um
messias salvador, que trará o desfecho do sofrimento humano, mas
sobretudo, a potencialidade coletiva

dos próprios homens se libertarem
dos grilhões. A transcendência que
abre legitimamente a possibilidade
do novum, que por meio das lutas
constituem chaves de compreensão do próprio conteúdo do existir imanente. Seu pensamento se
encontra na plasticidade da tradução multiforme do espaço-temporal-histórico, em que no restolho,
a memória é narrada em enunciações potencialmente afetivas entre
passado, presente e futuro, no qual
requer distanciamento da própria
experiência obscura humana na
sua prática frívola e egóica, feita
pela autoconsciência que passou
a ser ato de produção cognitiva,12
concreção síntese de múltiplas, portanto, como afirma Marx, unidade
na diversidade.13
Essa possibilidade coletiva
de uma acepção é algo que melhor
cumpre o ato vivificante do recordar partilhado, a história de homens
e mulheres que fizeram da luta
um ato de espera paciente, cuja
ação meticulosamente cirúrgica é
a pura expressão da docta spes, a
esperança mediada pela consciência que ao fundir a corrente quente
e fria, constitui a possibilidade de
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ressuscitar as memórias subterrâneas que não se limitam a uma
perspectiva romântica, nem mesmo
a uma forma gnosiológica fria, isto
significa não permitir que se degenere as potencialidade imaginativas
em algo que não possua força futura
[Zukunft], e que a prática não se
presentifique fixando no limite do
próprio ato sem encontrar uma
mediação possível.
A mediação para Bloch é o
traço que surge como condição
necessária para que a espera e a
recordação, enquanto gnose-revolucionária encontre o seu significado mais radical no qual só será
apreendido se as conotações forem
confrontadas no intenso âmbito do
possível, cuja experiência não só é
transgressora, mas também transcende as determinações históricas.
Esta memória material processualmente aberta, age a partir de traços
inscritos historicamente pela subjetividade e objetividade enquanto
unidade do conhecimento. Uma
estrutura de ideias em que prevalece
uma nova forma de filosofar que
se arrisca a esvaziar dos desígnios
de uma ortodoxia, para se aventurar no fio condutor hermenêutico

alquímico de heréticas colorações,
sem perder o cuidado exegético das
intersecções entre messianismo e
marxismo. O ato revitalizador para
Bloch de ter no ateísmo a mais pura
expressão de uma crença potencialmente concreta. A negação [Nicht],
que possibilita a abertura do conhecimento, que em termos lógicos é
capaz de uma ampliação da história, algo que se engendra desde o
ventre, cuja indefinição gestada
na amalgama entre messianismo e
marxismo, especificamente irrompem com os recalques constituídos,
descontruindo a forma acabada de
suas representações que envolvem
teoria e práxis. A práxis para Bloch,
possui eschaton, cuja força de chegada e força futura que demonstram
o rumo das transformações legítimas de uma humanidade ainda desconhecida [Unbekanntsein],14 isso
implica que a memória faça sempre
retorno ao ponto de partida shuv
[]בוש,15 recapitulando e percebendo
os elementos ainda não mediados,
para que exista a possibilidade de
avançar em direção às grandes esperanças - Tiqvah []הוקת.16 Essa tensão enquanto relação de movimento
[Bewegungsbeziehung]17, própria da

temporalidade-histórica, exige que
o conceito amplie seu significado
na espacialidade em que desenvolvem-se teoria e práxis, entendendo
que o horizonte de possibilidades é
uma necessidade ôntica enquanto
ser-não-para-si, que em sua expressão coletiva, encontra-se no não-acontecido obscuro18 do que ocorreu, mas também de suas carências
no ainda-não-real,19 necessidades
e expectativas, em que o ainda-não
blochiano é a o esperançar recordado impulsionado pelo desejo de
uma dupla revelação as evidências do humano desde o instante
experiencial obscuro e a ausência
dos elementos pretéritos, um grau
enigmático em termos de conteúdo
da essência, o cerne da matéria em
desenvolvimento.20 A escuridão da
experiência humana é, em última
análise, nossa própria escuridão,
afirma Bloch, sendo desconhecida
para nós, algo que mascara a experiência, o ausente, como tudo aquilo
que se dissolve neste estado dispersivo do sujeito.21
O messianismo marxiano em
Bloch, engendra-se na destituição
humana de um cenário distópico,
que se encontra no ponto fulcral
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da paralisia do Moloch moderno.
Segundo o filósofo o homem está
preso em uma teia de valores que
envolve, controla e reproduz sua
forma de pensar e agir, negando-se
a aceitar a abertura de um futuro
antecipado, alimentado por impotentes ações incapazes de remover as obstruções causais que se
erguem na trajetória do acontecimento histórico de si [Selbstbegegnung] e, por essa razão, o enigma
resolvido da história aos moldes
marxiano, é o despertar na naturalização do homem e na própria
humanização da natureza. A consciência ainda-não-definível considerada por Bloch, o fator possível
constitutivo que suprimi o temor da
morte, uma ocorrência ainda-futura
que impulsiona o homem de sua
condição de paralisia, isso devido
ao seu conteúdo ainda-não-fixável,
que encontra o salto em relação ao
que já constitutivamente insurgiu
contra as determinações do destino
trágico.
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A CULTURA DO CANCELAMENTO
Figura 1 - Tuíte de Justine Sacco
Fonte: BuzzFeedNews (2013)

LAURA PANCINI

JORNALISTA

A

cultura
d o
can-

celamento é um dos temas
mais quentes quando
debatemos sobre como
nós, humanos, interagimos digitalmente. De
alguns anos para cá, “cancelar” se tornou um verbo
comum nas redes sociais
— a palavra descreve o
ato de boicotar alguma
pessoa, em sua grande
maioria figuras públicas
como celebridades, após
ela ter feito alguma coisa
vista como errada por
uma parcela de usuários.
Em cada história, o
motivo do cancelamento
vem nas mais variadas
formas: pode ser por
conta de um crime contra
alguém, uma frase mal
explicada ou uma piada
preconceituosa. Desde
que ofenda alguém ou
algo, está valendo.
O cancelamento

hoje é assunto em jornais, revistas, sites, podcasts, jantares de famílias
e mesas de bares. Para
alguns, é empoderamento
e justiça social. Para
outros, são ataques contra
pessoas inocentes e vidas
sendo destruídas. Quem
exatamente estaria certo?
A ideia deste livro-reportagem é tentar entender
as nuances que tornam a
cultura do cancelamento
um fenômeno tão difícil
de definir.
1. O que é cultura
do cancelamento?

um destes atos
tenha sido
cometido. Em
out ro l a d o
do espectro,
é visto como
‘boicote’ ou
‘linchamento’,

expressar desaprovação
e exercer pressão social”.
A descrição não está
errada, mas, na tentativa
de definir o termo que
vem crescendo nas redes
sociais nos últimos anos,
o dicionário acaba mostrando apenas um dos
lados do fenômeno.

O dicionário norte-americano Merriam-Webster define o ato de
‘cancelar’ como “retirar o
apoio de alguém ou algo,
publicamente e especialmente nas redes sociais”.
Já a ‘cultura do cancelaDe forma mais
mento’ é quando ‘canceobjetiva,
o cancelamento é
lar’ é feito em massa por
milhares de usuários, quando alguém, normalcomo “uma forma de mente uma figura pública,
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ou algo, como uma
empresa, fala ou toma
alguma ação vista como
errada por uma parcela de
usuários. Na maioria dos
casos, o Twitter é a rede
social que centraliza muitas das discussões sobre os
cancelados. Não só devido
à natureza veloz e comunicativa, como também
pela eficiência para compartilhar recursos e coordenar comunidades1.
Os erros cometidos

(na visão dos canceladores) pelos cancelados
são variados e tornam a
cultura do cancelamento
difícil de definir. Uma
fala inofensiva interpretada de forma maliciosa,
uma publicação preconceituosa em alguma rede
social feita muitos anos
atrás, uma opinião mal-informada sobre um
assunto sensível — para
alguns, o cancelamento é
justificável caso qualquer

O caso
da publicitária
norte-americana Justine
Sacco, descrito no livro
‘Humilhados’
de Jon Ronson, serve de
bom exemplo. Em uma
passagem, ele descreve
que, antes de embarcar
em um voo de 11 horas,
ela publicou em sua conta
pessoal no Twitter: “Indo
para a África. Espero não
pegar AIDS! Brincadeira,
eu sou branca!”.
Com menos de 200
seguidores e sentindo
segurança no anonimato
da internet, Sacco não
esperava que seu tuíte iria

viralizar, mas quando ela
desembarcou seu nome
estava nos trending topics
mundiais, ferramenta
do Twitter que mede as
palavras e assuntos mais
comentados na rede. A
ideia de viralizar Sacco
enquanto ela estava sem
qualquer conexão com a
internet alegrava os usuários que usavam a hashtag
“#HasJustineLandedYet?”
(“a Justine já pousou?”, em
português). Uma pessoa
até chegou a ir ao aeroporto para tirar uma foto
da publicitária desembarcando e publicar na internet para todos se deliciarem com o momento.
Depois, Sacco tentaria explicar que o intuito
de sua piada de mal gosto
era ridicularizar pessoas
brancas que acreditam em
preconceitos como os de
sua frase, mas já era tarde
demais. A publicitária
foi demitida e publicamente (e mundialmente)
humilhada. Destruir sua
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reputação, na visão dos
canceladores, era justificado. Eram os “até então
oprimidos” contra uma
poderosa racista, mas
também ao mesmo tempo
proporcionando a sensação de arruinar todas as
pessoas ricas e brancas
que já saíram impunes2.
De fato, são casos
mais na escala do cinza do
que no preto ou branco. É
preciso olhar para as pessoas com o mesmo olhar:
não há como definir as
morais de alguém através de uma só publicação.
Os canceladores tendem
a não ver este lado, pois
acreditam que estão “exercendo a pressão social”
que o Webster explica. No
geral, há um senso de justiça para muitos que cancelam. É como enfrentar
os mais poderosos da elite
e continuar lutas que vão
desde Dandara dos Palmares ou Rosa Parks.
Linchamento ou

liberdade de expressão?
Para os que criticam a cultura
do cancelamento, fica a sensação de
que punir pessoas continuamente
por ‘deslizes’ não passa de uma
tática de humilhação. Até o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, fez um comentário sobre o
“falso ativismo” que os canceladores
pregam, durante um evento da Fundação Obama em 2019: Essa ideia
de pureza, nunca se comprometer
e estar sempre politicamente correto, você deve superar isso rapidamente. O mundo está uma bagunça,
existem ambiguidades. Pessoas que
fazem coisas realmente boas têm
falhas”3.
Seu sucessor, o republicano
Donald Trump, também critica a
cultura do cancelamento e culpa ela
na esquerda norte-americana. “Uma
de suas armas políticas é a cultura
do cancelamento - expulsar as pessoas de seus empregos, envergonhar
dissidentes e exigir submissão total
de qualquer um que discorde. Esta é
a própria definição de totalitarismo”,
disse o ex-presidente durante discurso no Monte Rushmore em 4 de
julho de 20204.

Quem estaria certo? A cultura
do cancelamento é nova, nebulosa e
com infinitas perspectivas. Nenhum
dos dois precisa necessariamente
estar errado para o outro estar certo.
Cada “cancelada” é única em seu
motivo, alvo e repercussão.
Além dos casos mais superficiais citados acima, como um tuíte
inocente, existem também histórias
mais extremas do cancelamento. Em
muitas, tanto o cancelado quanto o
cancelador cometeram crimes que
vão muito além da esfera do virtual — o que reacende novamente
o debate do linchamento em prol da
“justiça social”.
No Brasil, casos como o de
João de Deus exemplifica este tipo
de cancelamento. As acusações de
abuso sexual impactam as vítimas
antes de qualquer coisa e deveriam
ser solucionadas perante a lei brasileira. De qualquer forma, viram
tema no tribunal da internet e
motivo de debate porque, no fundo,
falam de uma pauta maior: sobre a
opressão de mulheres.
Existem até os críticos mais
saturados que acreditam que a cultura do cancelamento simplesmente
não existe. Muitas celebridades,
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criadores de conteúdo ou políticos
são vistos como pessoas que saíram
“impunes” de algum cancelamento
e conseguiram manter seu status e
influência. Isso seria prova de que,
se o papel dos canceladores é o de
justiceiro, não estaria funcionando.
1.1 Por que cultura?
Uma das palavras mais complexas de se descrever, “cultura”
pode ser entendida de diversas
maneiras. No livro “Palavras-chave”,
que serve como uma espécie de
dicionário, o crítico e acadêmico
Raymond Williams diferencia cultura em três significados diferentes:
(1) no sentido de culto; (2) como
o modo de vida de um grupo de
pessoas e (3) cultura no sentido de
cinema, literatura ou arte5.
Portanto, pode-se perceber
que “cultura” não pode ser tão
facilmente definida. Seus significados são criados mediante uma série
de ambiguidades e não é tão fácil
discernir entre o culto, a formação
do indivíduo e a arte7. Um de seus
primeiros significados foi no sentido de cultivo agrícola e, posteriormente, na sociedade inglesa, era a

palavra para “relha de arado”.
Começou, portanto, representando ações de trabalho, e só muito
tempo depois adotou o sentido de
culto. Seu sentido se transformou
com o desenvolvimento da sociedade: do rural para o urbano, dos
porcos a Picasso7. Agora, com a
internet, “cultura” adota um novo
significado e pode ser visto em
muitos exemplos além da cultura
do cancelamento.
Nas redes sociais, percebe-se
que o aumento do uso da palavra
“cultura” serve para descrever uma
série de fenômenos: “cultura do
estupro”, “da violência”, “do consumo”, “do empreendedorismo”,
“das startups”, etc. Como Williams
descreve no segundo sentido de cultura, os usuários buscam resumir a
experiência em sociedade. É a tentativa de tentar resumir uma série
de condutas, estilos e tendências em
um determinado grupo.
Talvez seja realmente só
uma questão de semântica entre
as palavras “cultura” e “sociedade”,
quando uma palavra assume sentido ou conotação de outra. Quando
vamos descrever a cultura do estupro, por exemplo, resumir ela como

uma “cultura” pode ser uma forma
de olhar para o problema com uma
certa distância. O mesmo pode valer
para a cultura do cancelamento: não
é que quem usa o termo realmente
acredita que tenhamos criado uma
cultura no sentido artístico ou de
algo culto, mas sim que busca determinar o que a sociedade, mais especificamente a internet e seus canceladores, representa agora.
1.2 As redes sociais e o culto
da crítica
É difícil determinar em que
momento exato o verbo ‘cancelar’
se tornou expressão cotidiana nas
redes sociais. Na última década,
existem diversos exemplos de usuários utilizando o termo em mais de
uma plataforma, mas nenhum que
recebeu créditos como o “inventor
do cancelamento”.
Em contrapartida, por exemplo, a palavra “selfie” consegue ser
traçada para uma postagem específica feita no fórum online ABC
em 2002. O termo é usado para
descrever um auto-retrato, ou
seja, quando uma pessoa tira uma
foto de si mesma, e deslanchou na
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internet em 2013 — se tornando até
a “Palavra do Ano” pelo dicionário
de Oxford.
No fórum, um jovem australiano publicou uma foto sua com a
seguinte legenda: “Hm, bêbado no
aniversário de 21 do meu amigo
(...) eu tropecei e bati o lábio em
um conjunto de degraus. Tinha um
buraco de cerca de 1 centímetro de
comprimento direto no meu lábio
inferior. E desculpe sobre o foco, foi
uma selfie.”8
Claro, não há como determinar se foi aquela postagem que originou todo o sucesso da selfie. Os
australianos (e a língua inglesa no
geral) têm costume de adicionar o
diminutivo “ie” ao final de palavras,
assim como os brasileiros fazem
com “inho”. Talvez transformar “self-portrait” (auto-retrato, em português) em algo mais simples fosse só
uma questão de tempo. Inclusive,
o dicionário de Oxford encontrou
uma publicação em um blog pessoal
em 2003, um ano depois do australiano intoxicado, com a palavra selfie também.
Pode-se dizer que a internet
é gigantesca demais para conseguir
determinar quando exatamente

Figura 2 - Exemplo de postagem no Tumblr

uma palavra ou fenômeno social
começou a se disseminar pelas redes
sociais. Através de dados do Google
Trends, estima-se que a “cultura do
cancelamento” começou a ser pesquisada, tanto mundial quanto no
Brasil, a partir do final de 2018.
Porém, o ato de julgar alguma
celebridade minuciosamente, tão
comum no cancelamento atual,
não é novidade para as redes sociais.
Para ir mais a fundo, é necessário
voltar para 2010 e a rede social
Tumblr para entender por qual
motivo buscar alguma forma de
justiça social ao corrigir os erros de
outros, especialmente celebridades
e empresas, se tornou tão comum.
Fandoms no início da década
Assim como o próprio ato
de cancelar, os fandoms não nasceram com a internet. As comunidades de fãs de filmes, músicas,
séries ou qualquer tipo de conteúdo midiático existem há gerações,
mas as redes sociais conseguiram
ampliar as possibilidades criativas
e interativas dentro destes grupos.
Em seu livro “Cultura da Conexão”, o autor Henry Jenkins, com a

colaboração de Joshua Green e Sam
Ford, descrevem:
Conforme Thomas Friedman (2005) explica: “A queda das
barreiras, a abertura do Windows
e o surgimento do PC, tudo isso
combinado para empoderar mais
indivíduos do que nunca a fim de
se tornarem autores de seu próprio
conteúdo em forma digital. Depois,
a difusão da internet e o surgimento
da vida, via web, graças ao navegador e às fibras ópticas, possibilitaram a mais pessoas do que antes
se conectar e compartilhar conteúdo digital com outras pessoas por
menos dinheiro do que em qualquer momento anterior. (...) De
repente, estava disponível uma plataforma para colaboração que todo
tipo de pessoa do mundo inteiro
podia agora ligar e usar, competir e
se conectar, para compartilhar trabalho, trocar conhecimento, iniciar
empresas e inventar e vender produtos e serviços.

internet] não é mais visto
como simplesmente um
grupo de consumidores de
mensagens pré-construídas,
mas como pessoas que estão
moldando, compartilhando,
reconfigurando e remixando
conteúdos de mídia de
maneiras que não poderiam
ter sido imaginadas antes.

usuário é proporcionado
com um mundo ilimitado
no qual ele tem o poder —
tal aspecto pode ser positivo
para a colaboração criativa
ou uma interação superficial de fandoms mas, como
a cultura do cancelamento
irá nos mostrar, também
pode ser muito cruel — e,
para tentar explicar a relação entre comunidades de
fãs e a nova forma de produzir conteúdo, os autores
cunharam o termo “cultura
participativa”.9

Entre 2009 e 2014, a rede
social Tumblr atingia seus “anos de
ouro” em relação às descrições dos
autores. Tanto no Brasil quanto em
países afora, a plataforma na qual
usuários podem criar seu próprio
blog e fazer publicações multimídia
cresceu exponencialmente, especialmente entre fãs adolescentes.
Coincidentemente, a televisão norte-americana e britânica
também iniciava sua fase áurea com
programas como “Glee”, “Doctor
Who”, “Grey’s Anatomy”, “Sherlock (BBC)”, “Supernatural” e “The
Office”. No caso de filmes, o universo cinematográfico da Marvel
começava a expandir junto ao seu
fandom.

No exemplo da imagem
acima, por exemplo, diversos usuários trocam mensagens — no Tumblr, elas podem ser feitas replicando
o post do outro, semelhante a como
fica em um e-mail — sobre quando
“fandoms atrapalham as threads
de outros fandoms com gifs”. De
brincadeira, usuários que são fãs
de Supernatural chegam com gifs
irônicos, nos quais os personagens
Como citado acima, a da série expressam o sentimento
internet foi além das cone- por eles. Como explicam os autores:
xões com as quais estávamos acostumados. Cada
[O novo público da
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Figura 4 - Publicação sobre a banda One Direction
Fonte: Tumblr “your fave is problematic”

Figura 3 - Exemplo da página de pesquisa do Tumblr

Entre postagens sobre o novo
acompanhante de
Doctor Who, memes,
um gif do personagem Michael Scott
dançando e piadas
irônicas, os blogs do
Tumblr acumulavam
uma quantidade significativa de conteúdo
sobre minorias, feminismo e a luta antirracista já no início da
década.

Lentamente foi se cultivando
a ideia entre fãs de que, no Tumblr,
qualquer pessoa poderia entrar e
descobrir uma comunidade acolhedora e que “entendia a obsessão” pelo conteúdo favorito. Antes,
as comunidades eram restritas a
fóruns ou sites menos conhecidos,
como o DeviantArt para fanart, o
AO3 para fanfics ou, no caso de fãs
brasileiros, até o Orkut.

A combinação de conteúdo
popular com um espaço para fãs
levou a uma explosão no Tumblr em
número de usuários. Só em 2013,
o site chegou a receber mais de 13
bilhões de visitas globais11. A rede
social ficou conhecida por abrigar
comunidades de fãs e ser um lugar
para a colaboração e compartilhaAscensão da ‘justiça social’ no
mento de trabalhos.
Tumblr
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A rede social
a c ab ou s e r v i n d o
como uma sala de aula
para grande parte de duas gerações:
os Millenials e os Z. O fenômeno se
espalhou de forma tão ampla pelo
site que os usuários, especialmente
mulheres, ficaram conhecidos como
“social justice warriors” (“guerreiros da justiça social”, em português),
uma forma de ironizar o ativismo
feito pela rede social.
Em entrevista para o New
York Times em 2014, o autor de um
projeto de pesquisa sobre ativismo

digital da Universidade de
Wash i ng ton ,
Philip Howard,
disse: “O Tumblr é uma espécie de porta de
entrada para o
ativismo. Uma
vez que você
se conecta com
outras pessoas
que têm opiniões fortes sobre
raça, crime ou
casamento gay,
você se mantém
engajado nessa
área”.12
Nem sempre, porém, o ativismo era positivo. Entre 2013 e
2014, por exemplo, o blog “Your
Fave is Problematic” acumulou
50.000 seguidores na rede social.
Traduzido de forma literal, o termo
significa “seu favorito é problemático”, sendo “fave” uma gíria para
“favorite” e indicando “celebridade”.
Sem ninguém saber, era o início de
um culto a crítica que continua até
os dias de hoje no formato da cultura do cancelamento.

Como o nome explica, o objetivo do blog era justamente expor
celebridades por todas as coisas
“problemáticas” que elas já haviam
feito. Uma página conta com o
nome de todos os artistas citados:
ao todo, foram 75, indo desde
Madonna e Axl Rose até YouTubers
famosos na época, como o norte-americano Tyler Oakley.
Em uma publicação sobre a
banda One Direction, a criadora
do blog descreveu algumas coisas
que os membros da banda já haviam
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feito de forma objetiva, em formato
de lista: “Exploram as inseguranças das mulheres”, “Admitiram ter
vaiado uma mulher de seu carro”
e “Complexo de branco salvador e
promoção do estereótipo de que a
África é universalmente pobre”.
Anos depois, em 2021, a criadora do blog decidiu assumir sua
identidade em uma matéria de sua
autoria no New York Times e refletir
sobre seu legado nas redes sociais.
Liat Kaplan descreveu o início de sua
criação como “humilhação pública

Figura 5 - John Watson (esquerda) e Sherlock Holmes
(direita)

vingativa disfarçada de crítica
social”. Vale ressaltar, porém, que
o relato da sua experiência como
uma adolescente na rede social que
estava ajustando sua bússola moral
e aprendendo sobre feminismo é
semelhante ao de milhares de
outros usuários da época. Apesar
da influência do blog de Kaplan,
ela estava seguindo os passos de
um movimento. Jovens adolescentes estavam ensinando sobre
justiça social enquanto aprendiam
e, mesmo assim, posicionando-se
como autoridade sobre o assunto13.
A luta pelas minorias no
Tumblr pode não ter ido para as
ruas, mas definitivamente foi o
pontapé para uma mudança significativa na relação entre mídia
e público: hoje, a plateia é a que
molda a produção de conteúdo,
enquanto profissionais da área
aprendem a ouví-los e respondê-los
de forma ativa 14.
A nova ascensão dos movimentos sociais, que logo se espalhou por outras redes sociais, fez
com que comunidades demandassem por representatividade
verdadeira em séries e filmes. No
geral, estas eram as três demandas

principais: mais personagens da
comunidade LGBTQIA +, pessoas
pretas e mulheres em cena e escritos sem os rótulos ou preconceitos
negativos.
A cultura participativa não
surgiu com o intuito de se alinhar
com os valores corporativos e pode
muitas vezes criar atrito entre os
grupos. Em alguns casos, o pedido
poderia nem fazer sentido para a
narrativa do produto, como no do
seriado britânico Sherlock (BBC). A
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série de quatro temporadas é baseada nos contos do detetive Sherlock
Holmes, escritos mais de 100 anos
atrás por Sir Arthur Conan Doyle, e
estreou em 2010 pela emissora BBC
One.
Ao ser digerido por uma
nova geração de fãs, a amizade
entre Sherlock Holmes (Benedict
Cumberbatch) e seu companheiro,
o doutor John Watson (Martin Freeman), logo tomou outra forma. Para
muitos que acompanhavam, um

relacionamento entre os
dois não só faria sentido,
como provavelmente já
estaria sendo planejado
pelos escritores, Mark
Gatiss e Steven Moffat.
Moffat e Gatiss
não planejavam introduzir Watson e Holmes
como um par romântico,
mas o casal “Johnlock” se
tornou um dos maiores
ships (nome dado para
descrever casais, fictícios ou não) da história
do Tumblr. No Archive
of Our Own, um dos
maiores sites de fanfic,
Johnlock acumula mais
de 80.000 histórias ao todo
— por volta de oito vezes mais que o
segundo ship mais famoso da série.
Ao todo, no site, são por volta de
130.000 fanfics sobre a produção
britânica15.
A luta por movimentos populares faz parte da cultura participativa, que é um passo vital para as
comunidades obterem controle
sobre os meios de produção e circulação cultural. É preciso enxergar o trabalho de tais grupos como

o esforço de públicos, e não só de
mercados e audiências.16
O que isso tem a ver com a
cultura do cancelamento?

regulavam aqueles que não faziam
o mesmo). Eram como seguidores e
líderes autoritários em um usuário
só, em posts que misturavam pautas sociais, angústias adolescentes
e o casal predileto beijando em gifs
editados no Photoshop.
Com o passar dos anos, o
Tumblr foi perdendo seu protagonismo no mercado de redes sociais.
A empresa foi vendida para a Yahoo
no final de 2013 e seus usuários
foram lentamente migrando ou passando mais tempo em outras redes
sociais já existentes, como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Impossível de ser vendido, a
sede por justiça social permaneceu
em todas as plataformas. A cultura
do cancelamento, ainda não nomeada, continuou a se desenvolver em
outras microcomunidades, sendo a
mais relevante ao tema a que iremos
ler a seguir.

No geral, os “social justice
warriors” seguiam o que para eles
era uma norma clara: se você fica
neutro em situações de injustiça,
está do lado do opressor. Não
importava se era a maior boyband
do mundo fazendo trabalho de caridade na África, um ator da série
Supernatural que não via sentido
nos personagens principais namorando ou um político republicano
fazendo comentários preconceituosos: quem não estava alinhado
com os valores pautados por eles era
criticado ou taxado de homofóbico,
racista ou machista.
O problema era que os próprios valores não tinham uma definição. É preciso lembrar que, por
trás das críticas virtuais, estavam
Black Twitter
milhares de usuários como Kaplan,
a arrependida dona do “Your Fave
is Problematic”. Em sua maioria
Talvez não seja fácil para
jovens, estavam aprendendo ao um novo visitante do Twitter permesmo tempo que aprendiam os ceber, mas a rede social do pasvalores que pregavam aos outros (e sarinho fomenta milhares de
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microcomunidades. Sua dinâmica
não possibilita a criação de grupos
públicos ou privados, como em
fóruns como o Reddit, por exemplo.
Mesmo assim, uma rede incontável
de usuários negros usam a plataforma para dialogar, debater e até
fazer brincadeiras sobre a experiência como pessoa preta nos Estados
Unidos.
O Black Twitter (“Twitter
preto”, em português) é como um
conjunto de grupos pequenos, divididos pelas bolhas de seguidores,
que se juntam quando um debate é
gerado ou algum evento importante
ocorre. A comunidade tornou-se
uma influência na cultura digital
e também nas discussões sobre
racismo nos EUA. A primeira onda
do movimento Black Lives Matter
(“Vidas negras importam”, em português) em 2013 se deu por conta
da microcomunidade, que divulgou a hashtag e informações sobre
as mortes dos jovens negros Eric
Garner e Tamir Rice, mortos pela
polícia norte-americana em 2014,
entre outros.17
Com o passar dos anos, a voz
da comunidade negra só ficou mais
forte nas redes sociais — e ela foi

além do movimento por vidas pretas, chamando atenção para casos
de homofobia, apropriação cultural
e mais, especialmente direcionado a
celebridades. Na época, o fenômeno
ficou brevemente conhecido como
“call-out culture” (em português,
no sentido de chamar atenção de
alguém), o que eventualmente se
transformou na cultura do cancelamento que conhecemos hoje.
Foi o Black Twitter, por exemplo, que usou a hashtag “#OscarsSoWhite” (“#OscarsTãoBrancos”)
em 2016 para denunciar a falta de
indicados negros em todas as categorias da 88ª cerimônia do Oscar. As
críticas foram tantas que a Academia passou a ser mais inclusiva em
todas as suas categorias. Em 2020,
o filme coreano “Parasita” ganhou
tanto o prêmio de “Melhor Filme
Estrangeiro” quanto o de “Melhor
Filme”, o primeiro na história dos
Oscars. Já em 2021, 9 entre 20 indicados a “Melhor Atriz” e “Melhor
Ator” eram negros.
Apesar da influência do Black
Twitter na “cultura” de chamar atenção de celebridades por seus erros
— que estourou as bolhas da rede
social diversas vezes e cuja postura
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já era adotada, como vimos anteriormente, pelos blogueiros do
Tumblr — a microcomunidade
não foi o único ponto significativo nesta mudança. Em 2017, um
ano depois do #OscarsSoWhite,
um movimento que denuncia o
ambiente predatório e machista
em Hollywood iria surgir — e concretizar a cultura do cancelamento
como um fenômeno de uma vez por
todas.
2. A origem do fenômeno:
Harvey Weinstein e o movimento
#MeToo
Em 15 de outubro de 2017,
um movimento com o intuito de
ajudar vítimas de abuso e assédio sexual iria ganhar proporções
inimagináveis através da hashtag
#MeToo (“eu também”, em português) nas redes sociais. O coletivo fundado pela norte-americana
Tanara Burke teve início 11 anos
antes, em 2006, e tinha como foco
a população jovem negra18.
Demorou mais de uma
década para que Burke visse seu trabalho ganhar destaque internacional, cujo impacto será detalhado em

breve. Nos dias 5 e 10 de outubro de
2017, os jornais New York Times e
New Yorker, respectivamente, publicaram reportagens exclusivas que
acusavam um dos maiores produtores de Hollywood, Harvey Weinstein, de assédio sexual.
Vale ressaltar brevemente
que meses antes deste fatídico dia,
outros casos iriam influenciar o
clima para mudança, especificamente nos Estados Unidos: Travis
Kalanick, ex-CEO da Uber, e Bill
O’Reilly, comentarista do jornal
norte-americano Fox News, tiveram
que deixar suas companhias após
acusações de assédio sexual virem
à tona. Porém, o caso de Weinstein foi o pontapé definitivo para o
movimento.
No livro “Operação Abafa” de
Ronan Farrow, autor responsável
pela matéria do New Yorker e também filho adotivo de Woody Allen,
o jornalista detalha como o produtor usava de seu status na indústria
para abusar majoritariamente de
atrizes que buscavam ascender em
suas carreiras. Em sua reportagem
de 2017, Farrow descreve a magnitude da influência do produtor:

Desde o estabelecimento dos primeiros estúdios, há um século, poucos executivos do cinema
foram tão dominantes, ou
tão dominadores, quanto
Harvey Weinstein. Ele foi
cofundador das empresas
de produção e distribuição
Miramax e Weinstein Company, ajudando a reinventar
o modelo de filmes independentes com filmes como
“Sexo, Mentiras e Videotape”, “Traídos Pelo Desejo”,
“Pulp Fiction”, “O Paciente
Inglês”,“ Shakespeare Apaixonado ”e“ O Discurso do
Rei ”. Além de Hollywood,
ele exerceu sua influência
como um prolífico arrecadador de fundos para candidatos do Partido Democrata,
incluindo Barack Obama e
Hillary Clinton. Weinstein
combinou um olhar aguçado para roteiros, diretores e atores promissores com
um estilo de fazer negócios
agressivo e até ameaçador,
inspirando medo e gratidão. Seus filmes receberam
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mais de trezentas indicações
ao Oscar e, nas cerimônias
de premiação anuais, ele
foi mais agradecido do que
qualquer outro na história
do cinema, ficando atrás de
Steven Spielberg e diante de
Deus. 19
O modus operandi de Weinstein costumava iniciar em um
convite ao seu quarto de hotel. As
mulheres eram convidadas para
uma reunião e a reação de cada
vítima era diferente: algumas rejeitavam, outras confiavam cegamente
e a grande maioria tinha receio, mas
também tinha um medo maior de
perder a carreira — receio que acabava vencendo e as levando até o
quarto do produtor.
Como exemplo, Louisette
Geis, roteirista e uma das vítimas,
descreve o encontro com o produtor após ser convidada a fazer a proposta de um filme durante o festival
de cinema Sundance em uma entrevista ao jornal norte-americano Sky
News.
Weinstein convidou Geis a
subir para o escritório dele. Durante
estes eventos, de acordo com a

Figura 5 - Capa da revista norte-americana People: “Derrubando um predador de Hollywood”
Fonte: People Magazine

roteirista, é comum os quartos
de hotel serem transformados
em escritórios temporários. “Eu
sabia que era uma oportunidade
gigantesca e eu não queria desistir”, contou20.
Assim que chegaram ao
quarto, Weinstein a puxou para o
banheiro, fez os dois encararem o
espelho e pediu para ela assistí-lo
enquanto ele se masturbava. Ao
fugir, Geis relata que o produtor
protestou: “Eu posso aprovar seu
filme. Isso é ridículo, tem muitas
mulheres que fazem isso.”
Weinstein havia escapado
das acusações por décadas, que
vão além do assédio sexual, como
é o caso de Geis, e chegam ao
estupro em mais de um caso. Até
2017, o comportamento predatório era encarado pela comunidade de Hollywood como um
“dirty secret” (“segredo sujo”, na
tradução literal ao português). A
influência do produtor na indústria era tão gigantesca que vítimas
e cúmplices não tinham coragem
de falar e, quando tentavam, eram
silenciadas por ameaças 21.
Entre as vítimas das denúncias iniciais, estavam as atrizes

em fevereiro de 2020. Weinstein,
porém, não foi condenado pelas
sentenças mais graves: estupro em
primeiro grau e “predatory sexual
assault” (“agressão sexual predatória”, em português).
Hoje, com 68 anos, Weinstein
cumpre pena em Nova York. Para
vítimas como McGowan, o produtor se beneficiou de mulheres por
décadas: “Como um superpredador, ele viu o que precisava ver e
fez o que precisava fazer. Todo o seu
mundo estava destinado a estuprar,
consumir e devorar a vida das pessoas. Ele é um humano covarde”,
disse ela, também em entrevista ao
Sky News.
A hashtag

Rose McGowan, Ashley Judd e ao sentenciamento de 23 anos
outras 13. Ao todo, foram mais por estupro em terceiro grau e ato
de 80 acusações que culminaram sexual criminoso em terceiro grau
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Três anos antes do julgamento
de Weinstein e dez dias após a primeira reportagem o denunciando,
as redes sociais foram inundadas
pela hashtag do movimento de
Burke, o #MeToo. Porém, de primeira, não havia qualquer relação
entre o movimento e a publicação
que começou tudo.
No dia 15 de outubro de
2016, a atriz Alyssa Milano, uma

das vítimas de Weinstein, publicou em seu Twitter: “Se todas as
mulheres que já foram sexualmente
assediadas ou agredidas escrevessem “eu também” em um status
[publicação], poderíamos dar às
pessoas uma noção da magnitude
do problema.”
Dito e feito. Na época da
postagem de Milano, ela recebeu
68.000 respostas ao seu tuíte e a
hashtag foi usada mais de 1 milhão
de vezes no Twitter (em setembro
de 2018, este número chegaria a 19
milhões). De acordo com o Facebook, 4,7 milhões de usuários mundiais usaram a hashtag em mais de
12 milhões de publicações, comentários e reações.22

cabeça por muito tempo. Só contei
a Steph sobre isso. Você não está
sozinho”, @GoldGloveTV
*“#MeToo porque me disseram que homens não poderiam ser
estuprados, porque eu senti que não
poderia confessar o que aconteceu
sem ter minha masculinidade questionada”, @Joe_Jc13
*“Eu tinha 19 anos e quebrei o
nariz dele para escapar. Ainda tenho
medo de andar a noite”, @ah_livv
* “Me senti responsável pelo
meu estupro até 2 anos atrás. Eu
tinha 6 anos de idade quando aconteceu”, @GeminiWIItch
* “Na sétima série, um grupo
de meninos seguiu eu e a minha
amiga por um parque de diversões
e falaram “vamos estuprá-las”. Eles
Para entender mais a fundo a mediram nossos corpos, riram de
resposta do público, seguem algu- mim e saíram. Me fizeram sentir
mas publicações feitas no dia que a como se eu não fosse boa o sufihashtag estourou:
ciente, como se eu tivesse que ser
grata pela atenção deles. Eu tinha
* “Oito anos - idade que 13 anos.”, @morgsy15
fui atacada pela primeira vez por
*“Eu fui brutalmente espanum predador sexual. Aconteceu cada, sufocada, estuprada e quase
novamente aos 16. E aos 30”, @ morta por um estuprador em
MichelleTennant
série há alguns anos. #MeToo”, @
*“Aconteceu quando eu era VABVOX
muito nova e bloqueei da minha
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Figura 6 - Anthony Rapp (esquerda)
e Kevin Spacey (direita)
Fonte: E! Online

Eventualmente, Milano acabou descobrindo que a hashtag
pensada por ela era o nome do
movimento de Burke e creditou
à norte-americana. O impacto da
hashtag e das histórias das vítimas
de Weinstein foram tão gigantescos
que os “dirty secrets” de Hollywood
pareciam não ter mais espaço no
mundo. De repente, o medo que
circulava as mulheres — e, em casos
como o do ator Kevin Spacey, que
será contada em breve, homens gays
— da indústria dos EUA foi transformado em coragem e muita fúria.
A “call-out culture”, como
mencionada anteriormente, estava
a todo vapor — e a sensação era de
que, com tantas vozes ganhando
espaço para ter sua história ouvida,
nenhum homem sairia impune.
Sem ninguém saber, a cultura do
cancelamento, que iria estourar no
ano seguinte, ganhava sua forma.

acusações que vieram depois dele
e que, naquele momento, davam a
sensação de que a mudança através
da pressão pública não só era possível, como estava acontecendo.

Em outubro de 2018, um
ano depois das publicações contra
Weinstein, o efeito já havia “atingido” 425 pessoas (em sua maioria,
homens) acusadas de má conduta
sexual, o que poderia significar
desde estupro até comentários obscenos. Apesar de que o fenômeno
acabou sendo bastante centralizado
na experiência estadunidense, os
casos foram além de Hollywood: 96
eram da política; 154 da indústria
do entretenimento e 179 de outras,
como mídia (48); educação (26);
finanças (25); esportes (14); tecnologia (7) e mais.23
O sentimento na época era
que todo dia havia alguém sendo
incriminado por algo e que, caso
2.1 O efeito Weinstein
seu nome fosse citado, haveria consequências — não importa se os
As reportagens e a hash- crimes tinham acontecido décadas
tag #MeToo acabaram levando ao antes ou no dia anterior. O consenso
que foi posteriormente conhecido do público, especialmente nas redes
como o “efeito Weinstein”. O nome sociais, era que estava na hora de
do produtor acabou virando sinô- escutar as histórias das vítimas e
nimo para descrever a onda de oferecer amplo apoio para elas, e
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oferecer exatamente o
op o s t o a o s
alegados
criminosos.
Entre
todos os
nomes, é evidente que o
público da
internet acabou focando
entre aqueles
mais conhecidos. Dias após
a acusação
de Weinstein, em 29 de outubro
de 2017, outro escândalo tomaria forma: o ator norte-americano
Kevin Spacey foi acusado pelo ator
Anthony Rapp de “avançar nele
sexualmente” em 1986, quando
Rapp tinha apenas 14 anos e Spacey, 26.
De acordo com Rapp, famoso
pelos seus papeis em “Star Trek” e
“Rent”, o ocorrido aconteceu após
uma festa no apartamento de Spacey. O garoto de 14 anos estava no
quarto do ator, assistindo televisão
por “falta de interesse na festa”. Spacey surgiu e carregou Rapp no colo
como “um noivo carrega a noiva”,

contou ele
ao BuzzFeed
News. “Mas eu
não me afastei
inicialmente,
porque estava
me perguntando: “o que
está acontecendo?”. Ele,
então, se deitou em cima
d e m i m” 2 4 ,
disse Rapp, que
contou que sabia que Spacey estava
tentando avançar nele sexualmente.
Na época da acusação, Kevin
Spacey era o ator principal em
uma das maiores séries da Netflix,
“House of Cards”, inspirada no livro
de mesmo nome do autor Michael
Dobbs. Já não bastasse o protagonismo em uma gigante do streaming, Spacey também era diretor
artístico do Old Vic, um dos teatros
mais antigos de Londres, além de já
ter recebido Oscar de Melhor Ator
em 2000 por “Beleza Americana” e
um Globo de Ouro em 2014 por sua
atuação em “House of Cards”.

Apesar do sucesso em
Hollywood, Spacey também mantinha sua vida pessoal bastante privada. Rumores que o ator é homossexual existiam desde seu sucesso
em “Beleza Americana”, mas nunca
passaram de boatos — de certa
forma, por conta da homofobia
da época, a sexualidade de Spacey era como o “dirty secret” que
Hollywood tinha sobre Weinstein.
Todos sabiam, mas ninguém ousava
falar sobre25.
Portanto, quando Rapp é
entrevistado pelo BuzzFeed News,
ele indiretamente confirma a atração de Spacey por homens. Fora do
armário e ao mesmo tempo acusado
de um crime, o diretor do Old Vic
escreve uma carta aberta em resposta alegando que não se lembra
do encontro, mas que se ele tivesse
se “comportado mesmo dessa forma
como ele [Rapp] descreve”, devia a
ele “as mais sinceras desculpas”.
No final da carta, Spacey
aproveita o espaço para se assumir
como homossexual: “Essa história
me encorajou a lidar com outras
questões da minha vida. Eu sei que
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há histórias sobre mim por aí, algumas alimentadas pelo fato de eu ser
tão cuidadoso com minha privacidade. As pessoas mais próximas a
mim sabem que, na minha vida,
tive relacionamentos com homens
e mulheres. Amei e tive relacionamentos românticos com homens,
ao longo da minha vida, e escolho
hoje viver como um homem gay.
Quero lidar com isso de forma
honesta e aberta, e isso começa
comigo examinando meu próprio
comportamento.”
Como se pode imaginar,
seguir uma acusação de abuso
com uma carta revelando a própria
sexualidade acabou não gerando a
melhor reação do público. Já potencializados por todos os homens
sendo expostos por condutas de
abuso sexual, o público não tinha
como ter empatia por Spacey como
pessoa gay arrancada para fora do
armário.
Alguns exemplos de postagens feitas no Twitter no dia que o
escândalo saiu:
* “Esta notícia sobre Kevin
Spacey me deixou tão triste e

Figura 7 - Louis C.K

enojada”, @jennnawood
* “A história do Kevin Spacey
não é de assédio sexual, e sim pedofilia. #MeToo”, @ElectionLawCtr
* “Querido Kevin Spacey,
confundir homossexualidade e
pedofilia é uma tática da Igreja
Católica. Pare.”, @TrishCausey
As coisas só ficaram piores
para o vencedor do Oscar quando
mais e mais casos começaram a surgir. Ao todo, foram 15 acusações,
sendo ao menos 5 delas com menores de 18 anos. A única indiciação
foi por agressão sexual contra o
filho da jornalista norte-americana
Heather Unruh, que acusa Spacey
de ter comprado bebidas para o
jovem de 18 anos e colocado a mão
dentro da sua calça quando ele
estava bêbado. Em julho de 2019,
as acusações foram dispensadas pela
promotoria.
De acordo com as acusações,
Spacey costumava seguir um modus
operandi que envolvia bebidas
alcoólicas e agarrar as genitais das
vítimas sem consentimento, mas o
comportamento não era exclusivo
de todos os casos. A tática principal era pegar os homens e garotos

de surpresa. Uma atitude chocante
e que, assim como o caso de Weinstein, aparenta ser uma forma de
demonstrar poder.
O comediante britânico
Louis C.K seguia uma estratégia
semelhante. Junto com Weinstein e
Spacey, foi um dos primeiros a ser
acusado em novembro de 2017 de
má conduta sexual: cinco mulheres acusaram a celebridade de ter
se exposto e masturbado na frente
delas ao menos uma década antes,
em reportagem do New York Times.
C.K acabou dando uma
resposta inusitada. Entre vários
homens negando amplamente as
acusações sendo feitas, o comediante não hesitou para confirmar a veracidade nas histórias das
mulheres: “Na época eu disse a mim
mesmo que o que eu fiz foi bom (...)
mas o que eu aprendi mais tarde na
vida, tarde demais, é que quando
você tem poder sobre outra pessoa,
pedir ela para olhar para o seu pau
[sic] não é uma questão.” C.K ainda
falou sobre o desequilíbrio de poder
entre ele e as mulheres da época, que
“o admiravam” enquanto ele “exercia esse poder irresponsavelmente”.
Mesmo com o pedido de
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desculpas, não demorou nem uma
semana para que as produtoras
HBO, Netflix e FX cortassem relações com o produtor. O lançamento
de seu filme, “I Love You, Daddy”,
foi cancelado temporariamente pela
distribuidora e sua nova série de
comédia, “The Cops”, foi totalmente
descartada.
O que restou do movimento?
No final do efeito Weinstein
em seu grau mais potente, houveram casos que foram interpretados como “perseguir demais”. O
comediante e ator norte-americano
Aziz Ansari, por exemplo, teve um
encontro detalhado em reportagem
no qual, apesar de ter consentimento, a mulher se sentiu desconfortável com os avanços de Ansari
para os dois irem ao quarto.
Ansari teve que ficar anos
de fora dos holofotes e, na época
da reportagem, teve uma resposta
semelhante ao de C.K: pedir desculpas e seguir em frente. Qual seria o
limite do cancelamento? Seria correto “destruir a carreira de alguém”
por uma noite mal interpretada com
uma mulher ou seria o desconforto

dela o suficiente para cancelá-lo?
Essa nuance entre os “Weinsteins e Ansaris” que foram cancelados é muito bem retratada em uma
cena de “The Morning Show”, programa do serviço de streaming da
Apple. Mitch Kessler (Steve Carell),
âncora de notícias recentemente
demitido por conta de acusações
de má conduta sexual e o movimento #MeToo, está conversando
com outro cancelado, o diretor de
cinema Dick Lundy (Martin Short),
acusado de estupro.
Na cena, o jornalista fala
sobre fazer um documentário que
distingue as duas ondas do movimento: a primeira, que teria pego
homens realmente terríveis (como
Harvey Weinstein e Lundy), e a
segunda, que atinge os que fizeram
coisas menos ruins. O personagem
logo percebe que Kessler está sugerindo que ele é um estuprador e o
questiona. “Bom, você é realmente
um predador e as pessoas vão precisar que você assuma isso”, explica
Kessler. Quando o diretor retruca e
questiona quem seria Kessler neste
contexto, já que ele era acusado de
assédio. O jornalista, então, responde: “Você eu não sou.”

Portanto, conclui-se que
ainda no início da cultura do cancelamento, antes mesmo dela ter
nome, as pessoas já se perguntavam qual seria o limite. Na época
do #MeToo, gritava mais alto a
parcela da sociedade que queria
justiça e uma forma de vingança
social. Porém, nos anos seguintes,
este mesmo grupo iria começar a
perceber que a exposição pública de
figuras poderosas não tinha tido o
efeito esperado: enquanto Harvey
Weinstein está na cadeia, figuras
como Louis C.K e Kevin Spacey lentamente voltam ao palco. O comediante anunciou a nova turnê de
stand up em julho de 2021 e o ator
estará em dois filmes: o italiano “O
Homem Que Desenhou Deus” e o
norte-americano “Peter Five Eight”.
Ou seja, a “penalização perpétua”
que o cancelamento busca não funcionou nem em alguns casos mais
extremos. Muitas pessoas continuarão a ver os dois como homens acusados de cometer crimes horrendos,
mas muitos não irão lembrar ou se
importar. Seu conteúdo continuará
a ser comprado e as consequências
que os canceladores buscam, qualquer que elas sejam, provavelmente
185

nunca chegarão.
2 . 2 Wo o d y A l l e n , o
“incancelável”
Visto como um ícone do
cinema, Woody Allen pode ser
considerado como uma figura
“incancelável”. O cineasta tem muita
semelhança com os colegas Weinstein, Spacey e C.K, já que, por mais
de duas décadas, esquivou de acusações de pedofilia e estupro feitas
por sua ex-namorada, Mia Farrow,
durante a década de 90. Apesar
disso, seu legado e carreira continuaram intactos até a história de sua
vítima ressurgir com o movimento
#MeToo.
Farrow nunca foi casada com
Allen, mas eles mantiveram um
relacionamento por 12 anos. A atriz,
conhecida pelo seu papel no clássico
“Rosemary’s Baby” (1968), estrelou
em diversos filmes de Woody, que se
tornou um dos maiores roteiristas,
diretores e cineastas da onda New
Hollywood em meados da década
de 60 e 70.
Allen também atuou em boa
parte de seus filmes, como “Annie
Hall” (1977), “Manhattan” (1979)

Figura 9 - Dylan e Mia Farrow em documentário da HBO
Fonte: Hollywood Reporter

Figura 8 - Mia, Ronan, Dylan e Woody (da esquerda para a direita)
Fonte: The Atlantic
e “Crimes and Misdemeanors”
(1989). Neles, fazia o papel de um
personagem por partes neurótico,
mas esperto, inseguro e, acima de
tudo, uma pessoa com quem o
público poderia se identificar. Seus
filmes levaram a 23 indicações e 4
prêmios nos Oscars em 56 anos
de carreira. O roteirista, inclusive,
tem mais indicações ao Oscar do
que qualquer outro do ramo por
Melhor Roteiro: são 16 no total27.
Um dos maiores nomes do
cinema, respeitado em Hollywood
e visto pelo público como aquele
personagem identificável. Talvez
seja por isso que tenha sido tão
difícil para o público acreditar em
Farrow quando ela disse à polícia do
Estado de Connecticut que sua filha
adotiva de 7 anos, Dylan Farrow,
havia sido molestada por Woody
Allen no sótão da casa da família
em 1992.
No mesmo dia que a notícia
da investigação contra Allen saiu,
o cineasta aproveitou o momento
da má fama para publicar outro
segredo: ele estava tendo um caso
com a outra filha adotiva de Farrow, a jovem de 18 anos Soon-Yi
Previn. Na época, ele alegou que

Farrow havia descoberto o relacionamento, estava furiosa e, portanto,
inventando mentiras sobre seu relacionamento com Dylan, com quem
ele afirmava ter uma “ótima relação
de pai e filha”.
A tática de Allen foi uma
forma de confundir o público e a
mídia, e funcionou. O caso de Allen
contra Farrow foi levado para a justiça ainda na década de 90, mas acabou não indo adiante. No documentário “Allen v. Farrow” da HBO, o
juiz alega que havia provas suficientes contra Allen (incluindo vídeos
da criança detalhando o abuso dias
depois dele ter acontecido), mas
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que achava ruim a vítima de 7 anos
ter que passar por um “tribunal de
celebridades”. Portanto, o caso foi
arquivado.
Anos depois, com o #MeToo,
a história voltou ao holofote como se
as pessoas perguntassem: “Por que
não fizemos nada sobre isso antes?”.
As coisas realmente pareciam estar
mudando. A vítima de Allen, sua
filha adotiva Dylan Farrow (e irmã
de Ronan Farrow, autor de uma das
reportagens contra Weinstein), teve
uma resposta do público completamente oposta apenas alguns anos
antes: em 2014, Farrow escreveu
uma carta aberta em uma coluna de
opinião do New York Times sobre

o abuso
cometido
pelo pai
quando era
criança.
N o
documentário Allen
v. Farrow,
d a HB O,
Farrow
relembra
os motivos
pelo qual
decidiu
escrever
o artigo
décadas depois do abuso, que já
havia sido amplamente divulgado
na década de 90 e posteriormente
arquivado: “Me sentia isolada, como
se fosse a única pessoa que tivesse
passado por isso. Eu estava escondendo uma parte de mim mesma
com a qual eu deveria ter sido
honesta”.
A carta de Farrow serviu
como uma forma de relembrar
o público do abuso que ela havia
sofrido e também da falta de consequência enfrentada pelo pai, que
continuou sendo considerado como

uma das mentes mais geniais do
cinema.
Ainda em 2014, o diretor de
cinema prometeu lutar contra as
novas acusações de abuso infantil. O
Times publicou a longa réplica dele,
chamando as acusações de falsa e
culpando a ex-namorada e mãe de
Dylan, Mia Farrow, por manipulá-la. O irmão adotivo, Moses Farrow,
apoiou o pai.
Na época, celebridades como
Diane Keaton, Alec Baldwin, Adrien
Brody e Javier Bardem questionaram as alegações de Farrow. “Você
tem que entender, ele me deu a
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oportunidade de estar aqui falando
com você hoje”, comentou Keaton
em uma entrevista, fazendo referência ao seus papeis em filmes como
“Sonhos de um Sedutor (1972)”, “O
Dorminhoco (1973)” e “A Última
Noite de Boris Grushenko (1975)”.
Portanto, apesar de chamar
atenção, a carta aberta de Farrow
acabou não tendo o impacto desejado pela família. Foram só três
anos depois, em dezembro de 2017,
que outro artigo feito por Dylan
iria ser lido de outra forma: “Por
que o movimento #MeToo poupou
Woody Allen?”, questionou ela no

Goiás

Figura 10 - João de Deus com Oprah Winfrey em Abadiânia,
Fonte: Alô Alô Bahia

título28.
Vale relembrar que a publicação foi feita dois meses após as
acusações de Weinstein serem
divulgadas. As portas estavam abertas para as vítimas falarem e serem
apoiadas com uma intensidade não
vista em outras épocas. E realmente
foi diferente, pelo menos na reação
de Hollywood: Griffin Newman,
Rebecca Hall, Timothée Chalamet
e Selena Gomez, todas celebridades
que haviam participado do filme
mais recente de Allen, “Um Dia de
Chuva em Nova York”, doaram o
cachê do filme para organizações
que apoiam vítimas de abuso sexual.
Outras celebridades, como
Colin Firth, Mira Sorvino, Kate
Winslet, Greta Gerwig e Reese
Witherspoon, também demonstraram apoio público a Dylan e
sua história. Na época, “Um Dia
de Chuva” nem havia sido lançado
ainda — e ficou sem ser distribuído nos Estados Unidos, tamanho o
impacto do movimento #MeToo no
país na época. No resto do mundo,
o filme arrecadou 22 milhões de
dólares.
E m A l l e n v. F a r r o w,
Ronan Farrow relembra a época

conturbada: “Dá para ver como a
reação foi diferente quando minha
irmã falou em 2014 e quando ela
falou de novo em 2018. A cultura
mudou nesse período de um modo
significativo e estamos pela primeira
vez ouvindo histórias como a dela.”
Em 2021, com o lançamento
do documentário da HBO, as alegações contra Allen ficaram mais
difíceis de contornar. Em trechos,
foram mostradas gravações nunca
antes vistas de Dylan em 1992, com
apenas 7 anos, detalhando o abuso
dias após ele ter acontecido.
Allen nega repetidamente a
acusação e continua afirmando que
ela não passa de uma invenção de
Mia Farrow fomentada por raiva.
Apesar de já não ser visto com os
mesmos olhos pela mídia e pelo
público, nunca recebeu a justiça
pelo olhar da lei — o que deixa uma
clara sensação de impunidade para
Mia, Dylan e Ronan Farrow. Além
disso, sua contribuição ao cinema,
teatro e literatura é tão gigantesca
que é impossível imaginar um
momento em que Allen deixará de
ter influência. Por essas e outras, o
cineasta, dentre muitos adjetivos,
adquire outro: o de incancelável.
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Weinstein brasileiro
No Brasil, o caso João de
Deus é o que mais se aproxima das
histórias estadunidenses. João Teixeira de Faria, hoje com 79 anos, é
um dos médiuns mais famosos do
país e do mundo. Entre 1976 e 2018,
atendeu milhares de consulentes na
Casa de Dom Inácio de Loyola, em
Abadiânia, Goiás, com suas cirurgias espirituais e incorporação de
espíritos como Santo Inácio de
Loyola, Oswaldo Cruz e o médico
alemão Dr. Fritz.
Também conhecido como
João de Abadiânia e John of God,
se considerava cristão e sempre se
mostrava disposto a ajudar todos,
independente de fé. Por isso, com
os anos, foi se cultivando a ideia de
que João de Deus era um homem
bom, alguém cuja vida estava destinada a curar a dor dos outros. Com
o crescimento da Casa Dom Inácio,
milhares de estrangeiros passaram

a visitar a cidade de Abadiânia para
conhecer o médium. Ele chegou a
atender políticos como Bill Clinton, Lula e Dilma Rousseff e famosos como Xuxa e a apresentadora
norte-americana Oprah Winfrey.
As informações são dos documentários “João de Deus: Cura e Crime”
e “Em Nome de Deus” da Netflix e
Globoplay, respectivamente.
Entre gringos, brasileiros e
moradores da cidade, boa parte
que visitava a Casa buscava a cura
para alguma dor ou doença. Mal
sabiam que, nos atendimentos privados com João de Deus, mais de
300 mulheres que buscavam salvação encontraram uma nova forma
de dor. O verdadeiro João de Deus
começou a ser visto pelo público
no final de 2018, quando o movimento #MeToo já estava na mídia
há um ano e Weinstein, Spacey e
C.K cancelados.
O programa Conversa com
Bial da Globo divulgou os relatos

de 4 das 10 vítimas
escutadas pela equipe
de reportagem. Uma
delas, uma mulher
holandesa chamada
Zahira Lieneke Mous,
foi a única que conseguiu mostrar o rosto na primeira
entrevista. “Ele abriu a calça, colocou a minha mão no pênis dele e
começou a movimentar minha
mão. Enquanto isso, ele continuava falando da minha família e disse
que eu deveria sorrir”, descreveu a
vítima29 , que buscava atendimento
espiritual em Abadiânia por conta
de um abuso sexual sofrido no
passado.
O modus operandi de João de
Deus era bem semelhante à experiência relatada por Mous. Alegando
que um espírito estava em seu corpo
ou que seria necessário esfregar as
partes íntimas dele para “receber
a cura”, o médium abusou sexualmente de mais de 330 mulheres em
um período de 40 anos. Enquanto
algumas nunca falaram nada, outras
buscaram denunciar o abuso ainda
em Abadiânia, mas não tiveram
sucesso. A cidade inteira era controlada por João de Deus, que, por
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conta da Casa, era o maior motivo
de turismo (e, portanto, lucro) na
região. Moradores da região, donos
de estabelecimentos e funcionários
da Casa estavam sob o controle do
médium.
Outras vítimas relataram
ao Programa do Bial que o poder
mediúnico de João de Deus também a impediram de ter forças de
denunciar. Como o senso comum
na época era que o médium fazia
milagres e salvava milhares de vida,
elas pensavam que eram as únicas
que haviam sido violentadas e, portanto, não precisavam atrapalhar
o trabalho importante de João de
Deus.
Até sua filha, Dalva Teixeira,
relatou ter sido abusada sexualmente, fisicamente e emocionalmente pelo seu pai por toda sua
vida. Porém, os crimes contra
mulheres eram apenas a ponta do
iceberg para João de Deus. Com
o passar dos meses, o médium foi
indiciado por posse ilegal de armas
de fogo e falsidade ideológica.
Em sua casa, foram encontrados
dinheiro, armas, passaportes e jóias.
João de Deus foi condenado
em 2019 por estupro, porte ilegal

Figura 11 - Capa da revista Datebook sobre a fala de Lennon
Fonte: Wikimedia

e abuso sexual mediante fraude.
Porém, desde março de 2020, se
encontra em prisão domiciliar por
conta da pandemia do coronavírus. Seu cancelamento é evidente:
assim como Weinstein, o consenso
na mídia e na sociedade era que o
médium deveria ser punido pelos
seus crimes sexuais.
A única diferença com o produtor norte-americano é que, por
conta de sua influência religiosa
e na cidade de Abadiânia, muitos
protestaram pela libertação e inocência do criminoso. A Casa Inácio ainda opera normalmente, com
fotos do médium penduradas, mas
sem qualquer auxílio (que se saiba)
dele. Porém, com dois documentários na Globoplay e Netflix detalhando a vida do crime de João de
Deus, é difícil acreditar que um dia
ele terá influência novamente, como
é o caso de Louis C.K, Kevin Spacey
e outros que conseguiram escapar
de seu cancelamento.

levando a cultura do cancelamento
para sua descrição mais tradicional — “retirar o apoio de alguém
ou algo” e “uma forma de expressar desaprovação e exercer pressão
social”, como disse o Merriam-Webster —, é inocência pensar que o
ato de cancelar começou de 2018
para cá.
Já conversamos sobre fenômenos como o blog Your Fave is
Problematic e a breve call-out culture, que começaram alguns anos
antes da cultura do cancelamento
e são claros exemplos de quando
a crítica acaba se tornando tóxica
e, em alguns casos, até uma forma
de humilhação pública. Falaremos
sobre o tema do linchamento em
breve, mas antes é necessário falarmos sobre sua existência através
das décadas — e através de mídias,
desde o jornal até as redes sociais,
que tiveram uma influência forte
na narrativa das histórias que vêm
a seguir.
Os canceladores existiam até
3. A cancelada pré-internet e durante o reinado de Luís XIV na
o papel da mídia
França, mas tinham outro nome:
libelistas. Eles publicavam os libelPensando além dos casos mais les ou “libelos” em português, livros
extremos resultantes do #MeToo e escandalosos que tratavam tanto
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da vida pública quanto privada
dos membros da sociedade francesa: desde o rei e seu ministro até
dançarinas de cabaré podiam ser
alvo das publicações. Os libelistas
franceses pouco tinham interesse
pela apuração dos fatos: inspirados
originalmente pelo trabalho feito
na Grub Street, rua de Londres
que concentrava escritores pobres,
tinham experiência em caluniar e
difamar30 .
Todos os livros publicados
eram anônimos e cabia ao leitor
descobrir o que era verdade ou não.
“Não me imputo a necessidade de
distingui-las; cabe às pessoas na alta
sociedade, que conhecem a verdade
e as mentiras (pelo uso frequente
de ambas), julgar e fazer sua escolha”, escreveu o autor por trás do Le
gazetier cuirassé ou anecdotes scandaleuses de la cour de France, um
dos libelos mais chocantes e mais
vendidos do Antigo Regime. A produção do livro durou entre 1771 e
1774, pegando o auge da crise política do reinado de Luís XIV até sua
morte.
Apesar do poder político que
os libelos tinham por trás de seu
anonimato, eles também sabiam

que as polêmicas venderiam quanto
mais difamatórias e indecentes.
Inclusive, ficavam longe de questões
complexas de política e focavam
mais no caráter dos cancelados. Um
exemplo é a amante de Luís XIV,
madame du Barry, que teve uma
anedota sobre uma doença venérea que ela teria transmitido ao rei
publicada no Le gazetier cuirassé.
No rodapé, o autor deixou uma
nota: “Esta aventura pode muito
bem não ser inteiramente verdade,
mas foi-me assegurado que não é
inteiramente falsa”.
É impossível dimensionar o
tamanho do mercado subterrâneo
de libelos, mas Darnton afirma que
as publicações escandalosas “penetravam cada canto do reino” e eram
um dos ramos mais vitais da indústria editorial na segunda metade do
século31.
Caso os libelistas um dia
tivessem a chance de conhecer os
usuários canceladores do Twitter,
creio que encontrariam muitas
semelhanças. Ao mesmo tempo
que mostram desdém por todas
as figuras de poder, transportam o
leitor para um imaginário de personagens que mostra a vida entre “os

grandes” ao revelar detalhes de
suas vidas pessoais. Descobrir
que pessoas que supostamente
estão “um pé acima” do que
você, na verdade, guardam os
mesmos tipos de erros e segredos obscuros, é tanto reconfortante quanto vigorante.
3.1 Bye bye Beatles
Atravessando séculos e
chegando a década de 1960, até
os Beatles já foram cancelados
por dizer que eram melhores
que Jesus. Mais especificamente John Lennon, membro da
banda, disse isso em reportagem
ao jornal London Evening Standard em março de 1966. “O cristianismo acabará”, afirmou o cantor, de
acordo com a matéria da jornalista
Maureen Cleave, que era próxima
do músico na época. “Vai desaparecer e encolher. Eu não preciso
discutir sobre isso, estou certo e
terei razão. Somos mais populares do que Jesus agora. Não sei o
que vai primeiro: rock ‘n’ roll ou
cristianismo.”
Até agosto, a frase não
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geraria nenhuma controvérsia —
nem em sua publicação original,
nem quando foi republicada em
outros jornais globais, incluindo o
New York Times. O alvoroço teve
início após a matéria ser publicada
na revista norte-americana Datebook, voltada para o público adolescente mas que também cobria
tópicos sociais e políticos.
A frase de Lennon, “Somos
mais populares do que Jesus”, foi
levada ao literal nos Estados Unidos e todo seu contexto foi removido. Ela foi vista como se o artista
estivesse zombando da religião e

Figura 12 - Protesto “Beatle Ban”
Fonte: Associated Press

enaltecendo sua banda de forma
totalmente desrespeitosa, o que
não era exatamente o caso. O vocalista iria explicar posteriormente
que estava pensando na realidade
dos adolescentes ingleses ao dizer
aquela frase, já que a futura geração de adultos não levava a religião
cristã a sério.
O escândalo da frase levou ao
“Beatle Ban” nos Estados Unidos,
campanha estimulada pelos apresentadores de rádio de Birmingham,
Alabama, Tommy Charles e Doug
Layton. “Por causa de sua enorme
popularidade em todo o mundo,
especialmente como um grupo mais
jovem, [os Beatles] foram capazes
de dizer o que queriam sem qualquer consideração para julgamento,
maturidade ou o significado disso,
e ninguém os desafiou em qualquer
grau”, disse Charles em um dos
programas32.
A ideia do banimento era
simples: não tocar as músicas da
banda na rádio, mas logo escalou
para muito mais. Dezenas de apresentadores se juntaram a Charles e
Layton e alguns passaram a quebrar
ou queimar os discos dos Beatles ao
vivo em forma de protesto. Cristãos

e antigos fãs da banda foram convidados a enviar discos, fotos ou qualquer “parafernália” dos Beatles para
a estação para serem destruídas
em uma máquina de triturar. Um
boletim da cidade, o Daily Gleaner,
disse que uma caixa com a poeira
do que sobrasse seria “apresentada
às estrelas pop britânicas quando
chegarem a Memphis, Tennessee,
para um show em 19 de agosto”.
Até a Ku Klux Klan, movimento supremacista branco, da
Carolina do Sul, chegou a pregar
os discos da banda em uma cruz
e tacar fogo nela. A sede do grupo
extremista no Alabama declarou
que os Beatles haviam “sofrido
lavagem cerebral pelo Partido
Comunista” e que eles haviam sido
incentivados pelos movimentos dos
direitos civis da época.
As coisas não pararam no
território estadunidense. O Papa da
época declarou ao jornal do Vaticano que alguns assuntos não deveriam ser tratados “de forma profana,
mesmo no mundo dos beatniks”,
fazendo referência ao movimento
beat da época. Os governos da Espanha e da África do Sul também emitiram notas oficiais condenando a
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frase de John Lennon.
A diferença nas respostas está
diretamente ligada à diferença no
público. Em 1966, os ingleses pensavam em “cristianismo” como algo
ligado à Igreja da Inglaterra, que era
vista como um “saco de pancadas”
pela sociedade ao invés de ser respeitada como uma instituição religiosa (a África do Sul estava sob o
apartheid e a Espanha sob a ditadura do católico General Franco).
Já os norte-americanos, especialmente aqueles do sul conservador,
não tinham a mesma relação com a
igreja ou o cristianismo.
Lennon contou em entrevistas posteriores que a frase foi dita
sem qualquer hesitação, pois o
artista estava levando em consideração o contexto da Inglaterra. Para
os jovens que, para Lennon, pouco
se envolviam com o cristianismo,
os Beatles realmente já eram mais
importantes para eles.
Pode-se dizer que, intencionalmente ou não, a tática da revista
Datebook é semelhante à primeira e
terceira estratégia do livro de Arthur
Schopenhauer, “38 estratégias para
vencer qualquer debate”. Elas têm
como método interpretar a frase

do oponente (neste
caso, Lennon e os
Beatles) de forma
diferente do que foi
afirmado, generalizando as afirmações do adversário
em seu sentido
mais amplo ou
re st r ito p o ss í vel. Quanto mais
geral se torna uma
afirmação, mais
ataques ela pode
receber33.
O filósofo
a l e m ã o e s t av a
certo: foi só descartar o contexto
inglês por trás da
infame frase do cantor que milhares de norte-americanos receberam a mensagem como
um ataque à religião cristã. De
repente, todos tinham um motivo
para ficarem bravos com a maior
banda da época — e a revista tinha
uma chamada extremamente atraente para leitores fiéis e quem pouco
tinha interesse em conteúdo adolescente. Era uma vitória para (quase)
todos.

Porém, enquanto Lennon,
Paul McCartney, George Harrison
e Ringo Starr não estavam tão preocupados assim quanto a resposta do
público norte-americano, o empresário da banda, Brian Epstein, considerou cancelar a próxima turnê
da banda pelos Estados Unidos (e
cobrir 1 milhão de dólares referente
a perda do cancelamento) por medo
de que a raiva generalizada poderia colocar a vida dos membros da
banda em perigo.
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A turnê de 19 shows em 14
cidades diferentes acabou não sendo
cancelada e Lennon pediu desculpas em entrevista coletiva quando
chegou em Chicago em agosto de
1966: “Eu não estava dizendo o que
eles estavam falando. Lamento ter
dito isso - realmente. Nunca quis
que fosse uma coisa anti-religiosa
nojenta. Peço desculpas, se isso vai
te deixar feliz. Ainda não sei bem
o que fiz. Eu tentei dizer o que eu

Figura 13 - Barbara Walters e Monica Lewinsky
Fonte: ABC

realmente fiz, mas se você quer que
Uma das mulheres mais
eu me desculpe, se isso vai te deixar perseguidas pela mídia norte-afeliz, então ok, eu sinto muito.”
mericana no século 20, Monica
Lewinsky conhece bem as façaAs coisas se acalmaram um nhas do cancelamento. Natural de
pouco a partir do pedido de des- Beverly Hills, cidade da Califórnia
culpas, apesar que manifestantes vista como um símbolo de luxo,
continuaram protestando nos shows Lewinsky tinha apenas 22 anos
da banda com cartazes que diziam: quando começou seu estágio na
“Jesus morreu por você, John Len- Casa Branca durante o governo do
non”; “Deus para sempre, Beatles ex-presidente Bill Clinton, em 1995.
nunca” e “Vá embora, Beatles”.
Não demorou para que a estagiária
A polêmica foi um dos fato- e o presidente, na época com 49
res que levou a banda a nunca mais anos e casado com Hillary Clinfazer turnês, com exceção de algu- ton, desenvolvessem uma relação
mas apresentações, até sua separa- romântica. O adultério acontecia
ção em 1970. A frase de Lennon em encontros secretos na sala de
afetou milhares de fiéis pelos Esta- estudos do lado do Salão Oval, até a
dos Unidos, mas especialmente equipe de Clinton perceber quanto
irritou o jovem cristão Mark David tempo a jovem garota passava com
Chapman, que costumava ser fã de o presidente e a transferir para o
Lennon. Amargurado e com his- Pentágono em abril de 1996.
tórico de doença mental, cultivou
Foi no novo emprego que
uma obsessão psicótica pelo cantor Lewinsky conheceu Linda Tripp,
até 8 de dezembro de 1980, quando colega de trabalho com quem conesperou pelo antigo Beatle fora de fidenciou sobre a relação secreta
seu apartamento em Nova York e o com o presidente dos Estados Unimatou a tiros.
dos. Tripp gravou mais de 20 horas
de conversa entre as duas antes de
3.2 Monica Lewinsky contra divulgar o conteúdo com agena mídia
tes federais, que surpreenderam
Lewinsky em um almoço com a
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colega de trabalho. “Um grupo de
agentes do FBI me empurrou para
um quarto de hotel perto do Pentágono e me informou que, a menos
que eu cooperasse com eles, poderia
pegar 27 anos de prisão”, relembra
Lewinsky em um artigo escrito por
ela para a revista norte-americana
Vanity Fair em 2018.
O que veio após a ameaça foram dois anos, entre 1998 e
1999, que Lewinsky descreveria
em 2016 como “se cada camada
da minha pele e minha identidade
tivessem sido arrancadas”34. Hoje,
Lewinsky está envolvida em organizações anti-bullying e dá diversas
palestras sobre sua história com a

humilhação pública. Mas, antes, ela
precisou passar por ideação suicida,
transtorno de estresse pós-traumático, misoginia e ser vista pelo
público como uma “perseguidora
instável” do presidente.
O papel da mídia tradicional
no caso Lewinsky
“Monica Lewinsky recuperou
todo o peso que perdeu no ano passado. Ela está pensando em fechar a
mandíbula, mas não queria desistir
de sua vida sexual”, era com piadas assim que o apresentador Jay
Leno animava a plateia do seu talk
show na década de 90. Apesar das

palavras soarem extremamente
grosseiras hoje, naquela época Leno
era a maioria: a mídia estava completamente obcecada com o caso e,
do dia para a noite, Lewinsky foi
de uma anônima completa para a
amante mais conhecida dos Estados Unidos. Somente nos primeiros
dez dias após a história ser publicada, o jornal The Washington
Post escreveu 125 artigos sobre o
acontecimento35.
Um ano após o caso explodir, Lewinsky decidiu fazer uma
entrevista exclusiva com o jornal
norte-americano ABC e a jornalista Barbara Walters. Hoje, é claro
perceber como a voz midiática
(representada por Walters) moldava a imagem de que a jovem de
24 anos era insegura, obsessiva e
promíscua. “Por que você só não
superou ele e seguiu em frente?”,
questionou Walters, fazendo referência ao período em que a jovem
tinha sido transferida ao Pentágono.
A jornalista repete o mesmo entre
os comerciais, fora da entrevista, ao
dizer: “Por que a Monica não quis
sair do relacionamento quando era
claro que o presidente não queria
ela?”
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A frase deixa evidente a tentativa de moldar Lewinsky como
uma mulher obsessiva e promíscua,
completamente ignorando o fato —
dito pela própria jovem — de que
as ligações entre os dois só eram
possíveis porque Clinton pegava o
telefone, já que não é possível ligar
para o Salão Oval por conta própria.
Na época em que Lewinsky
estava no Pentágono, a jovem contava para Linda Tripp que o presidente havia prometido um novo
emprego para ela na Casa Branca.
Assim, os dois ficariam juntos novamente. Para esta afirmação, Walters
questionou: “Que tipo de mulher
espera um emprego em troca de
sexo?”
A jornalista também bombardeou Lewinsky com perguntas
sobre a relação sexual com Clinton,
chegando até a perguntar porque o
ex presidente não teria ejaculado na
maioria dos encontros e que tipo de
coisas eles falavam um para o outro
ao fazer “phone sex” (sexo por telefone, em português).
Lewinsky, que iniciou a entrevista pedindo desculpa ao “povo
americano”, também enfrentou
outras perguntas de Walters como:

“Cadê o seu amor próprio?”, “Você
chegou a pensar em Hillary [esposa]
e Chelsea [filha]?” e “Você pensava
que o que você estava fazendo era
ruim para o presidente, ruim para
o país?”.
Além disso, Lewinsky teve
que falar sobre seu aborto — também exposto pela mídia; o pai era
outro homem, que ela havia conhecido durante seu ano no Pentágono — e teve de ouvir um áudio
seu chorando sobre o presidente e
seu emprego, inicialmente exposto
por Tripp. Tudo isso durante a
entrevista.
Em nenhum momento sequer
houve empatia pela jovem que tinha
mais da metade da idade do presidente. Olhando pelos olhares do
cancelamento de hoje — que inicialmente julgou até homens como
Aziz Ansari por insistência demais
em um encontro — não haveria
piedade para Bill Clinton.
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APRENDEU A FAZER
POESIA COM DOIS
PINTORES: KLEE E MIRÓ
ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA

C

erta vez, perguntaram ao poeta
Manoel de Barros qual foi sua
grande influência. Todos imaginavam que ele mencionaria um poeta,
porém ele disse que aprendeu a
fazer poesia com dois pintores: Klee e Miró.
O poeta aprendeu a fazer “imagens” com os pintores : imagens construídas com palavras, cuja cores e
paisagens são diretamente pintadas na tela da alma.
Manoel chama essas imagens de “iluminuras”:
um misto de luz com uma realidade ainda escura, tal
como a aurora que tem atrás de si a noite ainda, a noite
da qual uma nova manhã se distinguiu , brilhando.
Essa “realidade escura” que participa da criação
poética não é como a treva da ignorância e do obscurantismo, ela é como o escuro no interior do casulo
ou do útero, onde cresce o embrião de uma vida nova.
Assim, as iluminuras poéticas são imagens que
se lê partejando, como realidade a nascer no poema e
em nós, desabrindo-nos.
2. Miró desenhava de maneira precisa e técnica,
porém essa técnica virou uma prisão que impedia o
nascimento de um mundo novo que Miró desejava
criar.
Esse mundo novo não cabia na forma “acostumada” que se tornou Miró e seu pintar . Já crescia
virtualmente no pintor a alma nova, porém faltava um
corpo para ela: ao invés de nascer, a alma nova corria
o risco de abortar.
Miró desistiu da arte, mas a arte não desistiu de
Miró. Quando tudo parecia perdido, certa vez Miró
começou a rascunhar com lápis de cor usando a mão
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esquerda, mão que ele nunca usava . Era um rascunhar
“brincativo” que alcançava realidades ainda não formadas, ignoradas pela mão direita.
A mão esquerda nada sabia de cânones ou fórmulas de sucesso, como sabia a mão direita. Nunca a
mão esquerda ficou vaidosa por receber elogios; tampouco segurou, ostentando, prêmios e títulos, como se
habituou a segurar a mão direita .
Se a mão direita adquirisse a capacidade de falar
e alguém lhe perguntasse qual a opinião dela sobre a
mão esquerda, ouviria: “ A mão esquerda é perigosa:
quer tirar o poder que conservo, ela é subversiva!”.
As duas mãos tinham a mesma idade biológica,
mas era a mão esquerda o corpo novo que a alma nova
exigia . Ao começar a desenhar com a mão esquerda,
cada desenho era o desenhar de novo nascendo , fazendo-se como novidade, experiência e descoberta.
O poder estabelecido escreve suas cartilhas
com a mão direita ; porém a arte de se reinventar só a
pode desenhar um instrumento não domado: a mão
esquerda .
A mão direita se liga a uma metade do cérebro
apenas , já a mão esquerda se liga à outra metade do
cérebro e ainda ao coração inteiro que, assim como ela,
também está do lado esquerdo.
(imagem: “O jardim”/ Miró)
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RESUMO:
O presente estudo tem por objetivo abordar a obra Guernica, do
artista espanhol Pablo Picasso,
evidenciando como a notícia do
ataque e os horrores experimentados pela população da cidade
basca de Gernika, repercutiram
no artista espanhol, que acabou
por produzir uma obra com forte
viés político e psicológico, para
alcançar o objetivo pretendido,
foram utilizadas fontes bibliográficas e documentais relacionadas
ao tema.

ABSTRACT
This study aims to address the
work Guernica, by the Spanish
artist Pablo Picasso, showing how
the news of the attack and the horrors experienced by the population of the Basque city of Gernika,
had repercussions on the Spanish
artist, who ended up producing
a work with strong political and
psychological bias, to achieve the
intended objective, bibliographical
and documental sources related to
the theme were used.
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E

m 1937 a Espanha encontrava-se em meio a
uma guerra civil,
bem como um
processo revolucionário, em 26 de
abril a cidade de Guernica seria
bombardeada chocando o mundo.
G. L. Steer escrevera para o periódico – Times – a notícia que seria
lida por Pablo Picasso e acabaria
impactando o artista, despertando
nele um forte sentimento de indignação, fazendo com que o artista
produzisse aquela que seria tida
como sua magna obra. O relato de
Steer conta-nos que:
Eram cerca de quatro
horas da tarde da segunda-feira, 26 de abril: dia de
feira. A população de Gernika despertava da sesta.
Lojas e bancos reabriam;
sentados diante dos cafés,
velhos de longos bigodes
tomavam seu conhaque,
saboreando o calor da primavera. De repente, apareceu um ponto no céu límpido, um aeroplano solitário.
Após alguns voos rasantes

sobre a feira e a assembleia,
na frente do carvalho, o
avião pairou sobre a parte
mais densa da cidade e despejou seis bombas. Fumaça
e fogo imediatamente envolveram Gernika, enquanto o
aeroplano ganhava altura,
no céu imaculado. Ao cabo
de alguns minutos, outros
três aviões soltaram bombas de cinquenta quilos, e
ondas sucessivas de Heinkels
e Junkers, voando em formação, infligiram uma tempestade de destruição que se
estendeu por mais de uma
hora. Temendo morrer queimados dentro de suas casas,
os moradores correram para
as igrejas, onde acreditavam que estariam seguros,
ou precipitaram-se pelas
ladeiras íngremes para se
refugiar nos campos e bosques dos arredores. Agiram
exatamente como tinham
previsto os pilotos alemães,
que passaram a descarregar
suas metralhadoras sobre
os civis desvairados e indefesos. Cadáveres começaram
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a se amontoar nas ruas. Faltava o golpe de misericórdia.
Numa terceira revoada, os
Heinkels despejaram 3 mil
bombas incendiárias, projetadas para maximizar a conflagração no solo e transformar a cidade numa bola de
fogo. Foram necessárias três
horas para reduzir Gernika
a um monte de cinzas (2009,
p.410).
A produção de Guernica
acabou acontecendo num contexto
político bastante complexo, e a sua
apresentação ao público se dá no
ano de 1937, em Paris, durante a
Exposition Internationale des Arts
et des Techniques Appliqués à la
Vie Moderne. Em 11 de julho, um
dia antes da inauguração oficial do
pavilhão, reuniram-se os operários
numa cerimônia para comemorar o
término de sua construção, na ocasião Max Aub realizou um breve,
porém emocionante discurso:
Parece quase impossível, na luta que estamos
travando, que a República
espanhola tenha conseguido

construir este prédio. Ele
possui, com tudo o que é
nosso, algo de milagroso.
Não falo da construção em
si, resultado do trabalho de
nossos arquitetos Lacasa
e Sert, e do nosso próprio.
O homem inventou o trabalho que, por sua vez, nos
formou. O resto é paralisia, putrefação e morte. Na
entrada, à direita, o grande
quadro de Picasso salta à
vista. Ele será comentado
por muito tempo. Picasso
representou nele a tragédia
de Gernika. É possível que
essa arte seja acusada muito
abstrata ou difícil para um
pavilhão como o nosso, que
procura ser, acima de tudo
e antes de mais nada, uma
manifestação popular. Não é
momento para nos explicarmos, mas tenho certeza de
que, com um pouco de boa
vontade, todos perceberão
a indignação, o desespero e
o terrível protesto que essa
tela significa. (...) Para os
que reclamam que as coisas não são assim, é preciso

perguntar se não tem olhos
para ver a terrível realidade
da Espanha. Se o quadro de
Picasso tem algum defeito
é o de ser real e terrível
demais, atrozmente verdadeiro. (HENSBERGEN,
2009, p. 70).
Inicialmente, a contribuição
de Pablo Picasso para ornamentação do pavilhão espanhol havia
sido bastante singela, limitando-se
a apenas algumas poucas esculturas
exteriores. De início a contribuição
de Picasso para a ornamentação do
pavilhão seria singela, com apenas
algumas “esculturas exteriores”. Posteriormente, as autoridades espanholas demonstraram interesse em
um maior comprometimento por
parte do artista, até que, no começo
do ano de 1937, Picasso “concordou
em pintar um mural especialmente
para o pavilhão, pelo que recebeu
(detalhe revelado apenas depois de
sua morte) 150 mil francos – uma
soma considerável” (GINZBURG,
2014, p. 109).
De início, Picasso pretendia
pintar uma tela contendo um tema
aparentemente apolítico, conforme
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demonstra o estúdio: o pintor e
seu modelo, datado de 18 de abril
de 1937, reproduzido a seguir,
entretanto, a notícia impactante do
ataque à Gernika, parece ter provocado no artista uma profunda
transformação, fazendo com que
no dia 1º de maio, ele fizesse o primeiro esboço de Guernica. Segundo
as lembranças de Josep Lluis Sert,
o principal arquiteto do pavilhão
espanhol:
Certo dia, recebemos
as medidas da parede que
tínhamos reservado para
seu [de Picasso] quadro e
as discutimos. Ele disse que
o quadro não se estenderia
por todo o comprimento
do pavilhão; a altura era
pequena e ele queria que a
pintura tivesse certas proporções. Prometeu que o
trabalho seria completado,
mas até o último momento
duvidamos de que ele fosse
realmente fazê-lo. Mas
Picasso sempre gostou de
manter seus planos em
segredo enquanto fazia seus
quadros (GINZBURG, 2014,
p.109).

Após intenso trabalho iniciado no dia 1º de maio de 1937,
que foi amplamente documentado
a partir das fotografias feitas por
Dora Maar (fig.4), sua namorada,
Pablo Picasso acaba concluindo a
obra Guernica, materializada em
um painel de 3,49 m X 7,75 m,
pintada a óleo.
A obra foi exposta pela primeira vez no dia 12 de julho de
1937. A apresentação desta obra
que seria um referencial artístico, e
por muitos considerada a obra mais
importante do século XX, imediatamente acabou provocando sentimentos diversos e contraditórios,
entre críticos.
Os estágios de desenvolvimento de Guernica e seus símbolos
Guernica é possivelmente
a pintura mais documentada não
apenas de Picasso, mas provavelmente da história da arte ocidental (GINZBURG, 2014, p. 102).
Devido à quantidade excepcional
de testemunhos datados referentes
à sua gênese e evolução, Guernica
constitui um caso ideal para se formularem as questões, levantadas
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por Picasso, sobre “por que, como,
em que circunstâncias” essa obra de
arte foi feita. (Idem).
A par dos inúmeros trabalhos
e escritos e de vários documentários
feitos com o propósito de compreender o significado de Guernica,
esta obra possui uma peculiaridade
em relação às demais pinturas produzidas por Pablo Picasso, que é a
sequência fotográfica do processo
de criação do quadro. “As várias
fases do mural podem ser reconstruídas por meio de fotografias feitas por Dora Maar, que na época
vivia com Picasso.” (Ibidem).
O próprio artista expressou
suas considerações a respeito da
importância e do significado que
teria o registro do processo de construção de sua produção quando
disse:
Seria muito interessante preservar fotograficamente não os estágios, mas
as metamorfoses de um
quadro. Possivelmente se
descobriria então o caminho seguido pelo cérebro ao
materializar um sonho. Mas
há algo de muito estranho –
observar que no fundo um

quadro não muda, que a
comenzar con la tela definiprimeira “visão” permanece
tiva (1976, p.44)1 .
quase intacta, a despeito das
aparências (GINZBURG,
Carlo Ginzburg afirma a
2014, p.116).
existência de uma conexão formal
entre os esboços, capaz de revelar
A tela foi produzida em
algumas semanas, num processo
de construção e desconstrução
contínuo, onde o artista inseriu e retirou diversos desenhos,
alterou a posição e modificou o
contexto pictórico até chegar em
uma versão que considerou ser a
definitiva.
Um detalhe interessante
acerca do processo criativo de
Picasso foi observado pelo historiador da arte Rudolf Arnheim.
Ao escrever sobre o trajeto percorrido pela artista, ele revelou
que:
El primer esbozo de
Picasso para El Guernica
contiene mucho de la forma
básica final, y sin duda el
pequeño esbozo sobre una
hoja de papel azul se aproxima más a la composición
del mural que todo lo que
el pintor expuso antes de
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“o gesto do pintor que olha para seu
modelo” (2014, p.112).
Esta constatação também
pode ser observada nos comentários
tecidos por Otto J. Brendel, quando,
ao se referir à mulher que segura o

lampião como “uma das ideias germinantes de toda a composição”
(fig.6), Brendel a relacionou com
alguns exemplos anteriores, do
que poderíamos chamar, fazendo
eco a uma conhecida observação
de Carl Einstein, a ‘mitologia particular’
d e P i c a s s o”
(GINZBURG,
2014, p.114).
No primeiro esboço
existem traços não muito
precisos, que
talvez indicassem a figura
do cavalo, que
se tornará mais
clara e evidente
já no segundo
esboço de
Picasso para
a obra. Sobre
este primeiro esboço realizado por
Picasso em uma pequena folha azul
Arnheim realiza alguns apontamentos importantes:
No nos es posible

decir cuánta imagen picassiana había más allá de lo
que trazó apresuradamente
con el Lápis en este fragmento de papel... La hoja
de papel es de relación
1:2 y la composición en sí
es, aproximadamente, del
mismo formato. ¿Es accidental esta forma más cuadrada, fue determinada
simplemente por la forma
del primer trozo de papel
de dibujo que vino a mano?
O pensó Picasso, al princípio, em uma norma más
compacta? La luz ya está
situada en el centro, pero
todavía no remata un triángulo. En cambio, hay una
amplia curva circular para
la que la composición final
no tendría espacio y que,
evidentemente, tiene como
fin el producir un todo más
estrechamente unificado.
El número de personajes
todavía es reducido y exige
poco espacio en el suelo. La
distribución de la escena
está más próxima a la tradición pictórica clásica que el
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mural definitivo. Es menos
“moderna” (ARNHEIM,
1976, p.44) 2
Ainda no dia 1º de Maio
Picasso viria realizar outros esboços para o mural, tambem em um
papel azul do mesmo tipo e tamanho, ainda segundo Arnheim:
Picasso esbozó esta
segunda escena, a no ser
que el dibujo represente dos
escenas... En la parte superior, se distingue vagamente
el toro vuelto hacia la mujer
portadora de la luz. En la
inferior, está combinado con
el caballo. ¿Acaso el pintor,
en busca de un análisis sin
estorbos, separó las dos relaciones básicas que se combinaban en el primer boceto?
Sea como fuere, al separar la
superficie da a cada una de
las dos escenas un formato
de, aproximadamente, 1:2,4,
lo que se acerca a la forma
final del mural (1976, p.46) 3
.
No segundo esboço (fig.7),
há um elemento novo, que talvez

creativa cribe y molde ella
abundante materia prima, la
criatura se convertirá en un
pájaro, con lo que se limitará su gama de significado

mitologia grega seria filho de Poseidon, deus dos mares, dos oceanos,
dos lagos, das tempestades e dos
cavalos. A presença dessa figura
no primeiro esboço se mostra bas-

Aunque la pequeña
criatura alada está más próxima al toro por contacto y
actitud, es afín al caballo por
su especie, Aquí, la connotación no es menos antigua,
pues es la de Psique, la doncella de alas de mariposa.
Es, en realidad, el alma del
caballo lo que se sienta en el
lomo del toro, una confirmación adicional de la estrecha
relación entre toro y caballo.
El caballo está condenado
al sufrimiento y al colapso,
pero es también – en virtud
del apoyo del toro – inmortal e intocable. El caballo
alado es lo que Freud lla(1976, p.46). 4
maría “superdeterminado”,
deordenadamente dotado de
O Pégaso é uma figura
toda clase de asociaciones. A mítica frequentemente associada
medida que la mentalidad como o elemento água, porque na

tante interessante do ponto de vista
criativo.
O esboço acima pode ser
considerado bastante rudimentar, entretanto, durante o processo

estivesse presente no primeiro, mas
que talvez não pudesse ser visto
com precisão nos poucos traços de
Picasso, o Pégaso, a figura mitológica que aparece aqui pela primeira
vez de forma nítida. A respeito da
inserção desta figura e de uma análise deste esboço Arnheim nos diz:
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criativo, o artista vai experimentando diversos níveis de abstração
e no curso dessa experiência, apresenta-se como relevante apreender
apenas o que seja indispensável para
o estágio em que se encontra.
Comentando a simplicidade
dos traços contidos neste estudo,
Arnheim explica que “todo lo que
necesitaba quedar registrado en este
dibujo, el pintor pudo expresarlo
con una simplicidade infantil. Por
esto no lo dibujo ‘mejor’. La simplicidad no solo es económica; también ayuda a clarificar lo esencial”
(1976, p. 48)5 .
É possível no segundo
esboço, três personagens que de
certa forma servirão de fio condutor para a produção final, que são
o touro, o cavalo e a mulher portadora de luz (Fig. 9).
Neste primeiro momento,
o artista não esboça o touro e o
cavalo, de modo a sugerir uma ligação intrínseca entre os dois animais,
que se sobrepõem por meio de seus
corpos, mantendo-se suas cabeças e
pescoços isolados um do outro.
Arnheim chama a atenção
para esse fenômeno, afirmando
que isso ocorre por que “la mente

humana tiende al princípio a distinguir claramente entre sí los diversos
elementos de una situación, y sólo
más tarde trata de conseguir su interacción” (1976, p.46)6 .
Esta interação mais tarde irá
ocorrer, entretanto, nesta etapa da
produção artística ambas as figuras,
mantém-se de certa forma separadas. Uma análise detida permite
entrever no esboço, que o touro foi
o primeiro a ser desenhado, sendo
o cavalo esboçado posteriormente.
Touro e cavalo se encontram
dispostos com a mesma orientação
e ocupam mais ou menos o mesmo
espaço na cena esboçada, como
se, pictoricamente falando “ambos
animales tuviesen, todavia la misma
función” (ARNHEIM, 1976, p.46).
O cavalo neste esboço não
jaz morto, ao contrário, seu pescoço
ereto, indica certa altivez ou atividade, situação que irá se transformar durante o processo de desenvolvimento da obra em análise.
Na cena esboçada, um personagem apresenta particular interesse: o Pégaso7 , que se encontra
aposto no dorso do touro, com as
asas eretas, e olhar direcionado
no mesmo sentido do touro e do
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cavalo, como se estivesse montado
em um animal encilhado, preparado
para a cavalgadura.
De acordo com Arnheim, a
colocação do animal mitológico não
teria se dado ao acaso, e sim, como
elo de ligação entre os personagens
touro e cavalo, ligando ao primeiro
em razão do contato e atitude; e ao
segundo, por afinidade em decorrência da espécie (1976, p.46).
Esta figura mitológica não
irá reaparecer no terceiro esboço
elaborado por Picasso, como pode
ser visto (figura 8). Neste esboço,
que também não se faz presente a
figura do touro, o cavalo, enquanto
personagem toma a centralidade no
processo criativo do artista.
Para João Cerqueira, “o cavalo
é a maior e mais complexa personagem, Picasso elege-o como figura
central, transpondo-o da tourada,
onde sofre a brutalidade do touro,
para uma arena na qual é imolado”
(2005, p.46).
O cavalo surge neste esboço
em várias situações, que vão desde
a postura “fálica” do ponto de vista
da psicanálise, tendo sua cabeça
assemelhada à glande, sustentada
por dois escrotos agigantados, que

seriam as coxas do animal, em referência direta ao órgão sexual masculino; passando pela situação de
contorção do pescoço indicando
sofrimento e de estripação até culminar na experimentação de duas
posturas antagônicas entre si, ou
seja, de atividade e de passividade.
É possível inferir que neste
estágio da criação, Picasso não
tinha em mente o real sentido do
papel a ser desempenhado por este
personagem no contexto da obra,

devido às variadas situações em que
foi esboçado neste terceiro estudo.
Picasso no próximo estudo,
restabelece certa “ordem” e a exemplo do que ocorre nos processos de
criação musical, onde o músico vai
experimentando diversas escalas
sobre uma determinada sequência
de acordes, a fim de perceber qual
seria a mais apropriada àquela progressão harmônica.
No esboço anterior (Fig.8),
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Picasso desconstruiu de diversas
maneiras a figura elementar do
animal e depois de desconfigurá-lo completamente, “el artista
hubiese tenido que ayudarse a
recordar lo que es un caballo en sí”
(ARNHEIM, 1976, p.59) 8
Neste estudo (Fig.9), o cavalo
continua sendo um cavalo, entretanto, o artista aplica conceitos de
reestruturação, mantendo as diretrizes e proporções básicas registradas,
alterando, entretanto, os critérios de

unidade, pois, embora os traços se
mantenham unidos e relacionados
entre si, para manutenção da integridade visual, os elementos orgânicos (cabeça, patas, ventre etc.) são
apresentados sob uma perspectiva,
sem perder de vista a ordem estrutural.Este personagem ressurge no
esboço subsequente (fig. 10), onde
se pode observar um animal relinchando num contexto agonizante,
mas, o artista não se contentou
em limitar em atribuir à figura do

cavalo, apenas um papel de agonia
e sofrimento, se assim fosse, talvez
este esboço bastasse ao propósito.
Embora o personagem
viesse a sofrer sucessivas transformações e deformações, o esboço
permite vislumbrar uma dinâmica presente no desenho final,
mostrando um animal insurgente
devido a uma agressão, sofrendo
em um estado de horror do qual
tenta se livrar inutilmente, pressentindo, o inevitável sacrifício que se
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aproxima.
A primeira manifestação de
conjunto no processo de concepção do quadro Guernica, surge no
estudo de composição a lápis sobre
gesso e madeira, datado de 1º de
maio de 1937 (Fig.11).
Diferentemente do que havia
sido esboçado até aqui, em que os
personagens haviam sido apresentados isoladamente, neste estudo
o artista exibe em uma situação

contextualizada, entremeando-os,
ventana vacía. Y en la figura
além de acrescentar dois novos perde la mujer que sostiene la
Esse cavalo alado não
luz, un brazo brota de la
sonagens: a mulher portadora da luz
sobreviveu à destructio
e o guerreiro caído.
nariz y queda adherido al
destructionum de Picasso
borde del tejado, mienO artista reintroduz a figura
— não está na pintura contras que el otro brota de
alegórica – o pequeno cavalo alado,
cluída —, mas sua presença
que durante o martírio do cavalo
una esquina. Falta todavía
efêmera cria uma reação em
está sendo expelido de seu ventre,
mucha organización (1976,
cadeia. Em 1o e 2 de maio,
.10
“definido en la psique que emerge
p.54-55)
Picasso fez dois outros esbode la herida, como hizo Pegaso a
Torna-se importante ressaltar
ços do conjunto, ambos
partir del cadáver de la Gorgona” que esta não era a primeira aparição
esmeradamente executados
(ARNHEIM, 1976, p.54) 9.
do cavalo alado, este estivera preem madeira. O primeiro
desenho tinha vários elesente vinte anos antes, na cortina
Neste contexto, o cavalo se do balé Parade que Picasso pintou
mentos clássicos, inclusive
um pequeno cavalo alado
encontra numa situação de defron- em 1917, para o qual Jean Cocteau
tamento com a mulher portadora escreveu o roteiro e Erik Satie comque saía da barriga de um
da luz e este diálogo estabelece um pôs a música, e que fora encenado
cavalo ferido. O segundo
estreitamento de vínculo entre a luz pelo Ballets Russes de Serge Diadesenho omitia o cavalo
e o martírio do cavalo.
ghilev em Paris no final deste ano
alado e o elmo; a lança se
Rudolf Arnheim observa que: (Fig.12 e 13).
transforma numa vara de
La agonía individual
Picasso realiza diversos
picador e a cena se torna
inequivo camente uma
del caballo se despliega entre experimentos com a composição
corrida de touros. Picasso
dos polos de indiferencia, lo das figuras, , onde se pode notar
que difícilmente puede ser os adornos de flores na cabeça do
estava claramente avaliando
una presentación apropiada touro, o elmo no guerreiro caido,
versões alternativas distintas
del asunto. La cabeza del bem como o fato de sua arma ser
pela presença ou ausência de
hombre muerto, que final- uma lança, e a figura do Pegaso
elementos clássicos (2014,
mente será dirigida hacia saindo da ferida do cavalo que sepap.118).
el toro, se enfrenta aquí a rado do touro, mantendo relação
Faz-se necessário aqui uma
una zona amplia, ocupada com o cavalo (Fig.11).
breve digressão, para compreender
de modo insignificante por
Neste sentido Carlo Ginz- os motivos que levaram Picasso
la cola de un toro y una burg diz que:
a incluir uma alusão ao Pégaso,
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em Guernica, que se tornara sem
dúvida a obra que culminaria na
síntese de longos anos de acúmulo
de estudos e técnicas.
Carlo Ginzburg, citando
A. Blunt, estudioso da obra picassiana, observara que o cavalo alado
era uma autocitação que o pintor
realizara. Havia aparecido anteriormente em Sonho e mentira de
Franco, uma série de gravuras contra Franco que Picasso fez em 1937.
Narra o autor que “talvez seja
mais importante o fato de o cavalo
alado ter aparecido vinte anos
atrás, na grande cortina da abertura do balé Parade que Picasso
pintou quando estava em Roma,
em 1917” (2014, p.119).
A figura do Pégaso se faz
presente ainda no esboço, que possui um estilo classicizante datado
também de 1º de Maio, com o que
talvez tenha sido o último esboço
realizado por Picasso nesta data.
Os estágios de Guernica
demonstram com muita clareza a
intencionalidade que Picasso possuía ao realizá-la, suas etapas, bem
como seus esboços, alteram ou
removem elementos da obra.

obra.
Neste
estudo Picasso consegue resolver o problema visual relacionado à mulher
portadora da luz,
o rígido braço da
mulher que ostenta
a vela, se desprende
da arquitetura, sua
cabeça se transforma
em um volume pleno
e compacto e o outro
braço acaba sendo
suprimido (fig. 14).
No dia 2 de maio de 1937,
O cavalo apaPablo Picasso produz três estudos rece dobrado ao lado do touro.
centrados na figura do cavalo, sendo Arnheim afirma que esta “simplidois a lápis sobre papel azul e um ficación visual afecta consideraóleo sobre tela. Além destes três blemente a su papel, que ahora se
trabalhos, o artista produzia outro convierte en el de la víctima que se
estudo de composição feito a lápis e derrumba, inclinándose ante el desguache sobre gesso e madeira.
tino” (1976, p.60)11 .
Aqui, mais uma vez, o pintor
Em meio à massa de correcorre à variação sobre o mesmo pos vencidos, o cavalo acaba sustema, no caso, o cavalo é recriado citando um sentimento derrotista
diversas vezes, num processo de no pensamento. A cena, no entanto,
redimensionamento e alteração das apresenta um elevado grau de conpartes, na busca da melhor maneira fusão, sobretudo no ângulo direito
de projetá-lo no contexto final da inferior, onde surge uma figura
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feminina morta, entremeada com
o soldado abatido segurando um
instrumento indeterminado em sua
mão direita.
Embora o cenário fosse bastante confuso, Rudolf Arnheim
destaca que “existe um comienzo,
pues el guerrero ha sido ahora decapitado limpia y simetricamente,
cambio que anuncia para aclarar a
promiscuidad visual” (1976, p.61)12 .
O terceiro estudo de composição (fig.15) surge no dia 8 de
maio de 1937, com uma nova configuração onde o touro se apresenta
orientado para a esquerda, em uma
proporção suficientemente grande
para preencher a parte posterior da
cena, servindo de fundo.
Neste estudo, desaparece a
figura da mulher da portadora de
luz, surgindo num plano abaixo e à
direita, uma mulher trazendo uma
criança prostrada no colo, com seus
olhos voltados para o firmamento.
O soldado aparece com um
novo direcionamento, com sua
cabeça entremeada às patas do
cavalo, que se contorce num aparente esforço para se reerguer,
enquanto os espaços vazios entre
as patas do touro, prenunciam a

alteração na luminosidade em processo de transformação pelo artista.
No dia 09 de maio de 1937,
Pablo Picasso elabora o estudo de
composição que seria o último
esboço antes de da tela definitiva.
Aqui os personagens aparecem num
conjunto entremeado, disposto num
ambiente mais escuro, dentro de
uma perspectiva monocromática
geradora de uma forte sensação
claustrofóbica.
O touro, mantém-se na proeminência, fixo na posição centralizada que já ocupava nos esboços
anteriores, contudo, traz agora a
expressão carregada de certa ambiguidade, traço distintivo que o animal carregará até a conclusão da
238

obra pelo
pintor. O
fundo está
ent re cr uzado p or
diversos
rebordes
brancos
e pretos
for mados
por figuras
angulares
de paredes
e coberturas e também por diversas
sombras triangulares.
Arnheim, alerta que:
Estas sombras están
vigorosamente recortadas, como si la escena se
desarrollara en un planeta
sin atmosfera, y tienden a
destacarse de los objetos
y a poblar en un plano de
la pintura con unos indicadores independientes y
agresivos. Sobreviven en el
mural final como una de las
cualidades perceptibles de
textura más características,
rota sin embargo por efectos
de transparencia que sustituyen la cruda alternativa

de negro y blanco con unos
matices más atemperados de
gris (1976, p.69) .13
Após a realização dos
esboços, Pablo Picasso dá início à
pintura. Rudolf Arnheim dividiu a
execução da pintura em sete etapas
sucessivas, que por questões didáticas, serão mantidas neste trabalho.
Primeira etapa
Na fotografia realizada por
Dora Maar que é datada de 11
de maio de 1937, o mural em sua
primeira versão possuía diversos
elementos, que no transcorrer da
execução foram sendo modificados e removidos. Da primeira
para a segunda etapa, como será
visto mais adiante, o artista acabou
fazendo algumas transformações
significativas.
Conforme observou Carlo
Ginzburg:
a diferença mais
saliente era o guerreiro
caído, que estava representado no ato de erguer o
punho fechado na saudação
comunista (um tema que
emergira no último esboço
de conjunto, datado de 9 de
maio). No segundo estágio,

que data de cerca de 13 de
maio, as conotações políticas do gesto estavam desaparecendo: o punho está
erguido contra um grande
sol e segura um ramo de
flores (2014, p.143).
No estágio inicial, já se faz
presente a figura do touro, que sempre ocupou um papel importante na
obra de Pablo Picasso. Nesta primeira etapa, o touro foi esboçado
numa posição frontal e gradativamente foi sendo modificado.
Como observou Arnheim,
Su cuerpo todavía
llega hasta la zona central del
mural, con su parte posterior
iluminada por la lámpara de
la mujer portadora de luz.
Madre e hijo están perfilados con su forma final, pero
puesto que el cuerpo del toro
todavía no les sirve de telón
de fondo, sólo se encuentran
adyacentes a él, expuestos
y desamparados más bien
que unidos a él en un grupo
apiñado. La posición final
del toro tendrá la ulterior
ventaja de orientarlo hacia
el grupo central, sólo con la
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cabeza desviada, y por consiguiente caballo y guerrero
estarán dirigidos hacia él
(1976, p.133) 14.
Carsten-Peter Warncke
observa que neste momento, em
que foram traçados os primeiros
contornos, já estão presentes as
figuras centrais da obra, conquanto
estejam em posições diferentes da
versão finalizada. Como observa o
autor:
É assim que o touro
se desdobra inteiramente
em cima e à direita da mãe
com a criança morta. Ao
lado do touro, o braço dum
guerreiro estendido como se
estivesse crucificado ergue-se a toda altura do quadro.
É aí que está, visivelmente,
o motivo central para o qual
se volta, de resto, o cavalo ao
lado dele. À direita, Picasso
tem já disposta a figura que
entra pela janela, assim
como a mulher que acorre
e a personagem que arde
(1999, p.390).
Picasso que possuía profundos conhecimentos da história
da arte, inseriu na tela um binômio

bastante conhecido desde os tempos
mais remotos: relação entre o touro
e o cavalo. Essa ligação pode ser
percebida a partir de estudos feitos
acerca dos últimos estágios do período paleolítico, como observaram
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant,
ao afirmarem que o estudo realizado por André Leroi-Gourham:
revela que uma ordem
de precedência invariável
rege a disposição das figuras
animais, tanto em Lascaux e
Altamira, quanto nas grutas
pintadas da Rússia ou do
Cáucaso; e que o lugar central nessa disposição, sempre é ocupado pelo binário
touro-cavalo ou cavalo-bisão
(2003, p.892).
A figura do cavalo possui
vários significados para as diversas
culturas, conforme ensina Manfred
Lurker, que reconhece a antiguidade
do símbolo:
Provavelmente possua
significado simbólico já em
– Pinturas Rupestres sobre
Rochas. Os povos antigos
viam o cavalo em associação

com a luz e a água [...] Sobre
sua associação do cavalo
com a água seja indicado
o deus grego do mar, Posêidon, originalmente imaginado na forma de um
cavalo [...] Entre os povos
indo-europeus o cavalo era
um Psicopompo15 (Phaidros
25, 34) símbolo da alma em
ascensão; em antigos túmulos o falecido cavalga em
direção ao além, nos primórdios do cristianismo
representações de cavalos
em sepulcros indicam uma
vida breve em direção ao
objetivo eterno [...] Na pintura mais recente possui um
simbolismo variável, muitas
vezes próximo do demoníaco e da morte (1997, p.123).
“O touro evoca a ideia de irresistível força e arrebatamento. Evoca
o macho impetuoso, assim como o
terrível Minotauro” (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 2003, p.890).
Trata-se de uma figura
mítica, presente nas mais diversas
culturas, dotada de enorme carga
simbólica, cuja variedade percorre
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um enorme caminho que vai desde
a representação de uma força criadora, que traz ínsita a fecundidade,
e, portanto, simboliza a vida, até
o espectro sombrio de violência e
morte.
É uma figura forte e bastante ambígua, assim como a própria personalidade do pintor Pablo
Picasso, controversa e contraditória
em muitos aspectos.
Nesta etapa da pintura,
constata-se a profusão de traços,
num contexto bastante confuso e “el
tema central de la carnicería tiene
lugar sin referencia al toro, y el toro,
a su vez, desdeña el acontecimiento.
Su alejamiento todavía no está contrarrestado por la necesaria conexión de temas” (ARNHEIM, 1976,
p.133) .16
Também é possível perceber
a existência de uma ligação estreita
entre o guerreiro e o cavalo ferido,
numa espécie de diálogo, centralizados na composição, estruturados
paralelamente à figura do braço
ereto do homem.
Arnheim, não perde de vista
que:
El motivo de este
brazo es nuevo como

asunto, pero la idea de una
forma tendente a lo alto en
el centro de la composición
acompañó a Picasso desde el
primer momento. En el primer y rápido esbozo (n1),
las patas traseras del caballo
muerto desempeñaban el
papel asumido aquí por el
brazo del hombre muerto.
El mismo día (n2) aparece
el tema insistente del caballo
con el cuello dirigido hacia
arriba, que en el dibujo 6 es
situado en el centro de la
pintura (1976, p.134) 17
Para além das relações entre
touro – cavalo, cavalo – guerreiro já
mencionadas,

encontraram o seu lugar
nessa composição. No plano
do modelo formal e semântico, o tema das “consequências da guerra” mergulha
na grande pintura de Peter
Paul Rubens que se acha
em Florença. Com efeito,
foi lá que Picasso encontrou a figura estendida com
o braço erguido, a mãe com
a criança, a organização
da composição segundo o
modelo do friso contínuo
e, de modo mais geral, o
arranjo de braços estendidos
e a dinâmica da imbricação

À direita, Picasso tem
já disposta a figura que entra
pela janela, assim como a
mulher que acorre e a personagem que arde, mas ele
apreendeu-lhes os pormenores de maneira diferente:
é assim que a figura que
acorre traz um morto. As
fontes mais conhecidas da
tradição pictórica ocidental
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de formas (WARNECKE,
1999, p.392).
A janela, do ponto de vista
simbólico, pode representar um
elo de ligação, um meio de comunicação entre o mundo terreno e o
transcendental.
Manfred Lurker aponta que:
Segundo o mito ugarítico, o deus Baal se faz ouvir
através da janela do palácio
celeste [..] Na arte gótica
simboliza-se a relação entre
Cristo e a Ecclesia pela luz
solar que penetra no interior
escuro da igreja. A janela

com grade (fenestra cancellata) em Ct 2,9 sofre uma
interpretação cristológica na
tradição exegética: a natureza divina de Cristo (luz)
esconde-se na encarnação
(grade). Uma janela aberta
pode indicar a relação om
Deus pela oração [...] Finalmente, a janela é uma abertura para a morte (Jr 9,8-9)
‘escaninho da alma’ (antiga
crença popular), indicação
do fim da vida (2007, p.362).
Segunda etapa
Durante a segunda etapa
Picasso começa se afastar da inserção de um símbolo associado à ideologia comunista e passa a transformar o punho cerrado do homem. O
pintor acaba elevando sua altura e
no topo acrescenta um maço de flores, envolto em um círculo de fogo
.
El resplandor de esta
nueva aparición celestial
eclipsa a la lamparilla y por
lo tanto debilita fatalmente
la contribución de la mujer
portadora de luz. Es también demasiado potente
para quedar contenido en

el espacio disponible sobre
el lomo del toro, y además
hace que un símbolo positivo monopolice la dirección desde la cual debe de
haber asestado su golpe el
enemigo, con lo que protege al caballo de un ataque
que sin embargo tuvo lugar
(ARNHEIM, 1976, p.136)18
.
Interessante nesta etapa foi
o surgimento do maço de flores
em substituição ao punho cerrado,
cuja representação contemporânea à produção de Guernica estava
diretamente associada ao movimento comunista internacional, e,
portanto, traria à obra um aspecto
ideologizado, que Picasso acabou
evitando.
A flor é um símbolo bastante forte, presente em diversas
culturas. Manfred Lurker explica
que:
Além da cor e do
perfume, distingue-se por
sua forma (analogias com
cálice, chama, sino, coração;
símbolo da primavera, do
crescimento e da beleza. O
broto que se abre na direção
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da luz é associado ao sol e ao
universo […] Ramos de flores já eram um símbolo de
vida no Egito antigo e, por
isso, desempenhavam papel
importante no culto aos
mortos. É possível que uma
esperança de ressurreição
possa ser atribuída às flores
das pinturas das catacumbas
e às corbelhas ou coroas de
flores existentes em antigos epitáfios cristãos (2007,
p.272).
Terceira etapa
Neste terceiro estágio,
pode-se perceber a ocorrência de
significativas alterações ocorridas no grupo principal, como, por
exemplo, a remoção da cabeça do
guerreiro para uma localização mais
próxima do touro de mãe com a
criança nos braços, estabelecendo
uma triangulação na parte centro
– esquerda do painel.
Uma observação interessante foi feita por Rudolf Arnheim,
que questionou por que o rosto
estava voltado para o chão, e apresentou uma hipótese no sentido de

que:

T a l
vez parecería embar a z o s o
hacer que
el toro se
alzara sobre
un perfil
humano,
y también
cabe que
empezará a
despuntar
en el pintor
la noción de
una comunicación necesaria con el
toro y prevalecería todavía
la separación entre los grupos, conceptualmente más
simple (1976, p.138).
A supressão do braço de
punho cerrado, como já mencionado, na visão de Carsten-Peter
Warncke ocorre devido ao seu conteúdo. “Com efeito, o gesto ser símbolo internacional da luta política
de esquerda, uma saudação comunista e, de modo mais particular,
da Frente Popular espanhola. Um
motivo determinado de maneira tão

unilateral, teria infalivelmente feito
deste quadro uma obra empenhada”.
(1999, p. 394).
Nesta terceira etapa, pode-se constatar a supressão do braço
ereto sustentando um maço de flores, pode ter sido retirado por questões de estrutura ou de simbolismo.
Interessante pensar que por se tratar de um símbolo atrelado à vida,
embora ligado ao culto aos mortos
(Egípcios), também representava a
possiblidade de Ressurreição (Cristãos), e talvez não fizesse sentido no
contexto de Guernica, de desolação
e morte.
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O cavalo neste
estágio começa a se
levantar e voltar-se
para a esquerda, ao
mesmo tempo em
que uma franja escura
acima do lombo do
touro, confere uma
sensação de condenação àquela zona.
Rudolf Arnheim
ainda em relação a este
terceiro estágio, destaca a transformação
da figura da mulher
de braços erguidos,
que tem intensificado
o sentimento de desespero:
La mujer que cae, algo
apartada, ha aprovechado
este desahucio, pues el sesgo
y acortamiento de su cuerpo,
que en la composición final
quedan acentuados por la
oscuridad, concentran la
expresión de la figura alrededor de la cabeza ululante
y los brazos en alto (1976,
p.138) .19
Quarta etapa

Neste estágio, o espaço
que se encontrava vazio na parte
esquerda do painel acabou sendo
preenchido por uma lua crescente,
que certa de forma parece ter
influenciado diretamente a modificação da posição até então ocupada
pelo touro. Arnheim observa que:
Con un movimiento
estratégico, al pintor refina
la actitud del animal; el
toro se enfrenta ahora a la
escena, y sin embargo tiene
la cabeza vuelta hacia otro
lado; el espacio vacío, a la
izquierda, queda llenado por
su cola elocuentes; madre e
hijo quedan envueltos y
respaldados por el torso
protector del animal, y los
cuartos traseros de este han
sido retirados del centro.
Verdaderamente, hay aquí
una invención ingeniosa
(1976, p.140) .20

segunda etapa assemelhava ao
sol, na subsequente sofreu um
achatamento e se converteu
em uma figura mais próxima
do que seria um olho e agora,
como observa Carsten-Peter
Warncke pode ser interpretado de vários modos: “uma
espécie de grande olho divino
rodeado de uma coroa de
pontas irregulares, com uma
lâmpada no lugar da pupila,
imagem que evoca, ao mesmo
tempo, um sol resplandecente
e uma luz eléctrica” (1999, p.).
Interessante observar
que em espanhol, uma das
palavras utilizadas para
designar
lâmpada de
luz elétrica
é bombilla
que possui
o mesmo
prefixo de
bombas,
que foram
lançadas do
alto, exaustivamente,
no ataque à

Neste estágio, constata-se a
transformação da figura alocada
imediatamente acima do cavalo
que já se encontra em uma posição mais ereta. Essa figura que na
244

Gernika.
Quinta etapa
Na quinta
etapa, Picasso acaba de
certa forma eliminando
a segunda figura morta
caída ao solo, provavelmente pela redundância.
Manteve, no entanto, o
rosto voltado para cima
e o pescoço apresentando
um corte similar a um
trabalho escultural.
La desaparición
de la segunda cabeza ha
dejado algún espacio que
está siendo llenado por
un giro de la mano con la
espada. Esta recesión diagonal en la tercera dimensión
alivia la plana disposición
de verticales y horizontales prevalecientes a lo largo
del borde inferior. La forma
de la mujer que cae es más
aerodinámica .la nueva geometría de las llamas adapta
su anterior confusión realista al estilo más formal de
la pintura, y la compacta
rigidez de la falda pone el
peso muerto del cuerpo que

cae en oposición a la animada expresión de la cabeza
y los brazos (1976, p.142) .21
A transformação ocorrida
nesta etapa foi captura por Carsten-Peter Warncke da seguinte
maneira:
Mediante a deslocação dos contornos, a quinta
versão desvia o touro para a
parte esquerda do quadro.
A sua acção e a sua postura,
fazem dele o protector da
mãe e da criança. Os valores
de negro e de cinzento contentam-se com preencher a
tela de maneira mais consequente. A figura da mulher
que acorre com o morto,
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embaraçosa
n o
plano
d
a
composição tal
como
no do
conteúdo, é
abandonada. Mas a disposição
geral não parece ainda completamente justa. O centro
e os bordos foram, é certo,
polarizados, mas a figura
do guerreiro estendido confunde-os à esquerda num
arranjo realmente difuso
(1999, p.394).22
Nas duas últimas fases
“Picasso elaborou uma solução
mais convincente nos planos formal e semântico. Conserva o lugar
da cabeça do guerreiro, mas vira-a
para cima e transforma a figura
numa estátua destruída por referência à sua natureza-morta de 1925”
(WARNCKE, 1999, p. 375).

Sexta etapa
Neste estágio, Picasso faz
apenas alguns ajustes, além de
experimentos com colagens, principalmente sobre a mulher com a
criança e a mulher caída.
Sétima etapa
Picasso depois de fazer
alguns ajustes na sexta etapa, chega
à última fase da pintura muito próximo de sua finalização, que irá se
desfechar com o giro da cabeça do
guerreiro.
Arnheim afirma que:
El giro descrito por
la cabeza está directamente
relacionado con la exposición del espacio tridimensional en el ala izquierda del
mural. Sin el suelo en retirada, el toro se alzaría sobre
el perfil del guerrero y, por
tanto, aplastaría el interés
del rostro, pero el suelo lo
sitúa detrás de la cabeza. La
dimensión de la profundidad queda además aclarada
por la mesa, una solución
discutiblemente impresionante, aunque la superficie

aporta una base para el ave
y el borde refuerza los confines del triángulo de composición. Los rayos del sol
del techo pierden su resplandor excesivo al quedar provistos de sombras proyectadas, y la confusión en el
centro y la parte inferior es
atacada con el remedio radical consistente en desmembrar todavía más al guerrero
(1976, p.144) .
Carsten-Peter Warncke
destaca que para acabar, “Picasso
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reelaborou em pormenores aquilo
que se chama a sétima versão, eliminando, por exemplo, o motivo
secundário das lágrimas que correm pela cara da mulher que acorre
à direita” (1999, p.396).
Um dos aspectos mais
importantes a serem analisados em
Guernica, foi como Pablo Picasso
manejou a questão relacionada à
luminosidade da obra e com esta
criou um ambiente capaz de gerar
no espectador uma sensação profundamente claustrofóbica.

A luminosidade sempre foi um
recurso técnico utilizado na construção de composições
artísticas, sendo a
projeção da luz e
das sombras, um
dos recursos mais
importantes à disposição do artista
na construção da
composição.
“O doseamento da luz destaca as principais
personagens em
relação aos figurantes, realça as emoções
pretendidas; condiciona o olhar do
espectador e permite criar simulações de profundidade” (CERQUEIRA, 2005, p.43).
Observa o autor que:
Ao longo dos séculos
a luz foi utilizada com diferentes objectivos: no Renascimento resplandece sobre
as figuras divinas e, através
de Leonardo, cria um novo
esquema de perspectiva, o

sfumato; no Maneirismo
surge uma luz fria que gela
cenários fantasmagóricos,
como as paisagens de El
Greco; os pintores barrocos projectam focos de luz
sobre o êxtase dos santos,
deixando as restantes personagens na penumbra para
acentuar o dramatismo da
acção; os neoclássicos iluminam as suas telas com
sobriedade; os românticos
recuperam os contrastes da
luz barroca; e depois de Turner fundir os quatro elementos da natureza em manchas
luminescentes, os impressionistas subordinam a pintura
à captação do efeito instantâneo que as variações da
luz produzem na natureza
(2005, p.43).

(1976, p.37).
Guernica foi concebida de
forma monocromática, e como
observa Arnheim “en relación con
el mundo colorido de la experiencia cotidiana y del aspecto igualmente colorido de tantas pinturas,
la monocromía da a la pintura el
carácter de una reducción” (1976,
p.37) 23.
Este caráter reducionista
proporciona no espectador a sensação de aprisionamento, criando
um ambiente angustiante, além de
remeter às dualidades presentes no
imaginário associadas ao divino e
profano, à vida e morte, ao bem e
mal.
“Na simbologia cristã o
branco sempre esteve associado à
cor do divino, enquanto o negro
ao demoníaco; cavaleiros e magos
eram associados a cada uma das
tonalidades conforme simbolizaA obra foi construída em vam o bem e o mal” (CERQUEIRA,
escala branco e preta, entretanto, o 2005, p.43).
objetivo de Picasso não era pintar
Difícil saber se Picasso
uma cena noturna, como observou havia planejado pintar Guernica
Arnheim ao se referir a uma tela como uma monocromia desde o
pintada anos mais tarde: Pesca noc- momento inicial. Pode-se especuturna em Antibes, em que o autor lar que não, pois existem alguns
fez uso de uma variedade de cores esboços que foram plasmados com
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certo colorido, mas sua escolha,
certamente teve consequências na
obra.
“En comparación con una
obra em varios colores, un monocromo siempre es intensamente abstracto, menos sustancial materialmente, más cercano a un diagrama,
la representación visual de una idea”
(ARNHEIM, 1976, p.37) .24
Em Guernica ambas as cores
acabam provocando um impacto
negativo. “Se as trevas pronunciam
o fim da vida, a luz fantasmagórica do quadro agride e destrói as
personagens por si iluminadas;
descoloridos pelo gélido branco
acinzentado, transformam-se em
espectros de uma dimensão etérea”
(CERQUEIRA, 2005, p.43).
Arnheim observa que em
“Guernica no hay sangre roja, ninguna diferencia entre fuego y luz, o
entre las complexiones de los muertos y la de los vivos” (1976, p.37).25
Destaca o autor que:
La imagen queda
reducida a formas expresivas, que son interpretativas más bien que narrativas. Las llamas tienen la

contundencia genérica de
los dientes de una sierra,
pero no arden. La monocromía, en otras palabras,
tiende a mover la imagen en
la dirección de una manifestación desencarnada de propriedades, más bien que de
una ejecución de objetos, y
destaca la imparcialidad de
la presentación ‘épica’ (1976,
p.37) .26
Concomitantemente, a
monocromia acaba criando uma
uniformidade visual capaz de reduzir os acontecimentos, emprestando-lhes dramaticidade, em razão do
contraste luz e escuridão.
João Cerqueira destaca que
Os pontos de maior
concentração luminosa,
como o losango situado por
detrás do cavalo, ferem a
visão do espectador, criando
uma possível interactividade
visual. A ausência de cor
supre detalhes desnecessários, concentrando a atenção
do observador no confronto
entre o preto e o branco que
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destaca a personagens. Esta
uniformidade da cor e da
forma, afasta interpretações
tendentes a separar o grupo
em bons e maus (2005,
p.43-44).
Como resultado, a monocromia permite a manutenção da
unidade do conjunto de personagens, fazendo com que sejam
observados de uma perspectiva
mais abrangente.
Ao contrário do que ocorre
com as pinturas coloridas, onde
o contraste entre luminosidade e
escuridão se apresenta de forma
multilateral, e, portanto, não possui o caráter de exclusividade, no
ambiente monocromático a escuridão não se modifica e a claridade,
o brilho da luz, apresenta-se com
certo aspecto de durabilidade, e
assim todos “los objetos son clasificados y juzgados tan sólo por uma
escala de color – allí donde están
con respecto al blanco y al negro”
(ARNHEIM, 1976. p. 38) .27
Concluída a execução de
Guernica, convém a realização de
uma análise sob a perspectiva mais
abrangente, buscando compreender
as influências nas escolhas e o papel

desempenhado pelos personagens
escolhidos pelo artista no contexto
global.
Guernica foi gestada no período da guerra que ocorria no interior da Espanha, mas é, evidentemente “mais do que um documento
da Guerra Civil espanhola. Foi pintado como reação imediata à notícia da destruição por bombardeiros
alemães da cidade basca de Guernica” (READ, 1974, 159).
Herbert Read conta que:
Foi pintado com paixão e convicção (um fato
mais óbvio nos numerosos
desenhos e estudos preparatórios); não obstante, não
está inteiramente desvinculado de obras anteriores
de Picasso, notadamente
a água-forte Minotauromaquia de 1935. Mas essa
semelhança pode ser mais
bem explicada por fatores
inconscientes do que por um
uso deliberado dos mesmos
símbolos (o touro, o cavalo,
a figura sustentando ao alto
uma luz) (1974, p.160).
Em entrevista conduzida
por Jerome Secker, publicada no

jornal New Masses, de 13/03/1945,
Pablo Picasso reconheceu o uso
deliberado do simbolismo como
forma de solucionar uma questão
que se apresentava para ela naquele
momento.
Quando questionado pelo
repórter que mencionou que o diálogo travado os havia levado para
a conclusão de havia na obra um
conteúdo simbólico, “talvez transformado, mais simples e claramente
compreensível, dentro de sua linguagem pessoal”, Picasso respondeu: “minha obra não é simbólica.
Só o mural Guernica é simbólico.
(...) O mural serviu como uma
expressão definitiva e a solução de
um problema, e é por isso que eu
usei o simbolismo” .28
Diversas análises da obra
foram feitas sob a perspectiva
do aspecto psicológico e isso foi
decorrente do fato de que na época
da concepção da obra-prima de
Picasso, o assunto psicologia era
recorrente nos mais respeitáveis
centros acadêmicos do mundo.
A análise que se seguirá, no
entanto, não ficará subordinada ao
aspecto psicológico, mas, dentro
de uma perspectiva mais ampla,
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buscará compreender as influências do pintor tanto em sua trajetória como artista, como em suas
decisões, particularmente relacionadas à concepção de Guernica e
evidentemente não poderá prescindir daquele aspecto.
Rudolf Arnheim no início
de suas obras, no capítulo das Notas
sobre la creatividad, afirmou que:
La mente humana
no es facilmente accesible.
Nadie llega nunca a conocer de manera directa más
de un espécimen de mente,
es decir, sin una mediación, y este único espécimen, la propia mente de la
persona, tiende a contraerse cuando es vigilada. Al
desear espiarse a sí mismo,
se coloca em la <situación
crítica> descrita por Kant
en su Antropología. ‘Cuando
actúan los poderes psíquicos – dice, uno se observa
a sí mismo; y cuando uno
se observa a sí mismo, estos
poderes cesan’ (1976, p.9) .29
Significa dizer com Kant
que uma pessoa quando se dá conta

de estar sendo observada possivel- seus segredos.
mente será influenciada pela ação
Rudolf Arnheim aponta
do observador e tenderá a produ- que:
zir um disfarce, uma dissimulação,
Seguramente, los prointerrompendo o fluxo de pensacesos creativos no son los
mento livre (ARNHEIM, 1976, p.9).
únicos basados en impulsos
O autor esclarece que “si se
procedentes del exterior del
quiere evitar el fallo o el bloqueo,
reino del conocimiento, pero
el ciclo de sensación y la activison únicos en el sentido
de que sus resultados dan
dad motor deben seguir su curso
sin observaciones o interrupciola impresión de estar más
nes, desde su origen hasta el límite
allá y por encima de lo que
fisiológico del acto realizado” (1976,
puede ser explicado por los
30
p.9) .
mecanismos mentales que
nos son familiares. Para el
Em outras palavras, a observação de um processo criativo em
propio artista, su logro es a
curso pode ser interrompida ou
menudo causa de sorpresa
deformada em razão da ação ainda
y admiración, un don proque passiva do observador, mesmo
cedente de algún otro lugar
que permaneça na máxima passivimás bien que el resultado
dade possível, pois, talvez completa
detectable de sus esfuerzos.
passividade seja impossível neste
Es visto como un privilegio
caso, em razão do ato de observar
que puede perderse con los
ser ele mesmo uma atividade.
áureos tesoros de los cuentos
Os artistas de um modo
de hadas, que se desvanece
geral, têm aprendido a trabalhar de
cuando la curiosidad ignora
forma cautelosa quando se trata de
las advertencias y atisba en
exteriorizar acontecimentos perceel espíritu hacedor del milabidos interiormente, observando
gro (176, p.10)31.
atentamente, toda e qualquer manifestação no sentido de adentrar em
Na Grécia antiga os poderes
sua mente e acabar descobrindo criativos que iam além do controle
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humano, eram imaginados, como
processos originados fora dele.
Arnheim aponta que “sólo el movimiento romántico vino a introducir
el viraje decisivo que tan profundamente afectaría a nuestro pensamiento moderno, y según el cual
la inspiración ya no procede del
exterior, sino del interior, no desde
arriba sino desde abajo” (1976, p.
11)32
Essa transformação da compreensão acerca do processo criativo tem como ponto de partida o
entendimento de que o homem possui a capacidade racional de intervir
no curso desse mesmo processo de
modo a alterá-lo.
Todavia, o artista visto em
seu conjunto pode ser compreendido como uma mescla dessas duas dimensões: consciente e
inconsciente. Essa discussão ocupou longamente a psicologia e
evidentemente não coincide com
os propósitos deste estudo, sendo
tocado apenas de forma tangencial, para destacar a importância
que se dá atualmente ao processo
consciente e inconsciente de criação e afirmar com Arnheim que,
em alguma medida, pode-se dizer

que “es verdade que en el processo
creativo la conducta consciente y
la inconsciente no son en absoluto
más diferentes una de otra que el
flujo de un río a plena luz del dia
lo es del flujo del mismo bajo la
negrura de la noche” (1976, p.14) 33.
O processo criativo assim
entendido, compreende as habilidades desenvolvidas pelo artista ao
longo de sua existência e os impulsos de sua personalidade construída
durante sua trajetória.
Rudolf Arnheim aponta que
Es indudable que unos
poderosos impulsos personales hubieron de contribuir al concepto de Picasso
acerca de Guernica. Una
biografía psicológicamente
orientada del pintor aprovecharía toda inferencia plausible derivable de su obra,
y también ciertos aspectos
del propio mural quedarían
clarificados si conociéramos
con mayor certeza sus connotaciones personales en
la mente del artista. Como
veremos, esto especialmente
cierto en la figura del toro

(1976, p.14)34
João Cerqueira explica que
“a abordagem de Guernica exige
uma prévia referência à relação que
Picasso estabelece entre a tauromaquia e os mitos gregos de Dionísio
e Apolo (...) além do Minotauro”
(2005, p.41).
Picasso recupera do mundo
clássico o elo estreito entre o
homem e a natureza e a exploração de sua dimensão irracional.
Por meio da tauromaquia o artista
“libera a bestialidade latente em
cada ser humano, reconciliando-o
com a sua origem animal” (CERQUEIRA, 2005, p.41).
Faena aponta uma ligação
entre o Minotauro, um complexo
ser da mitologia clássica e o ritual
da confrontação entre o animal e
o homem, e o conflito encerrado
na psique do Minotauro, acaba se
reproduzindo na arena entre o toureiro e o touro (apud CERQUEIRA,
2005, p.41).
Herbert Read busca estabelecer um vínculo entre Guernica e
os trabalhos anteriores realizados
por Pablo Picasso e encontra esse
elo na obra Minotauromaquia e
acredita que essa semelhança pode
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ser mais bem aclarada “por fatores
inconscientes do que por um uso
deliberado dos mesmos símbolos
(...) ou os mesmos símbolos arquetípicos emergem automaticamente do
inconsciente, ou são parte de uma
necessária linguagem de símbolos”
(1974, p.160).
“Durante o transe de criação
de Guernica afloram à superfície,
vindos das profundezas do inconsciente, as representações mentais
dos mitos sanguinários, assim como
as imagens dos medos e dos monstros do criador” (CERQUEIRA,
2005, p.42).
Por outro lado, Arnheim
chama a atenção para o fato de que
a descrição do significado primário em Guernica com um caráter
reducionista estribado apenas numa
interpretação arquetípica seria um
erro,
Puesto que la <historia> del mural presenta un
sentido obvio al nivel de las
implicaciones humanas a
un asalto militar. Ignorar la
autosuficiencia de los acontecimientos representados
en la pintura y centrar, en

cambio, su significado en los
poderes básicos del espíritu
sería tan inapropiado como
ignorar su estilizadísimo
tratamiento de formas y
espacio y tomar la pintura
simplemente por un documento de reportaje bélico
(1976, p.27)35

Assim sendo, uma análise balanceada acerca de Guernica, dever levar em conta os dois
aspectos presentes no processo de
criação humana: o inconsciente e o
consciente.
No primeiro caso, João Cerqueira aponta que:
Os conteúdo das
estruturas mais primitivos
do cérebro encontram uma
inesperada zona de acesso à
consciência quando somos
golpeados por emoções violentas que desequilibram a
nossa estabilidade psíquica;
nesse momento poderão
surgir manifestações de total
irracionalidade e desbragada
violência, ou fulgurantes
momentos de criação artística que inquietam o espectador pela exposição cruz
da condição humana (2005,
p.42-43).

Na obra Guernica, ambos
os níveis de realidade, o das forças
psíquicas e o da crônica histórica se
fazem presentes, enriquecendo os
sobretons de seu significado, entretanto, não podem ser considerados
como dominantes, a menos “que
deseemos implicar que los medios
estilísticos elegidos por el pintor
son inapropiados para la naturaleza
da obra, es decir, que él ha fracasado o que nos está desorientando
a nosotros, y tal vez a sí mismo”
(ARNHEIM, 1976, p.27) 36.
Outro ponto que o autor
destaca é a prática recorrente errônea de confundir a interpretação da
arte com especulações acerca dos
Quanto ao aspecto consaspectos psicológicos do artista e ciente, Arnheim adverte que:
descrever a obra como sendo fruto
da exteriorização ou mero retrato
Nuestra investigación
de seus desejos e conflitos privados.
no puede quedar limitada a
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descubrir por rodeo lo que
el pintor tenía en su mente
consciente y que por lo
tanto hubiera podido decirnos personalmente de haber
querido y de haberse acordado. Por lo que dije antes,
será evidente que razonamiento y decisión conscientes y deliberados sólo constituyen pequeños fragmentos
del proceso total, y que, por
tanto, toda investigación
psicológica tiende a describir acontecimientos que a la
propia persona le pasaron
desapercibidos (1976, p.
28)37.
O autor critica a afirmação
no sentido de que “o artista jamais
teria pensado nisso”, por entender
que não tem peso ou validade para
fins de interpretação, uma vez que
o artista, como outro qualquer, não
faz a menor ideia do que estava pensando além do nível de consciência
(ARNHEIM, 1976, p.28).
Por fim, o autor menciona
que ao perguntarmos por que o
artista fez algo, não deveríamos
estar à procura de identificar as
razões pessoais pelas quais ele foi

levado a selecionar um determinado forma equilibrada, num ambiente
tema ou apresentá-lo de um modo monocromático.
particular.
Sebastián Salgado Lopez
Arnheim entende que
coloca como hipótese de trabalho,
a possibilidade de Picasso ter sido
Nuestro interés es más inspirado
limitado o tal vez más ambien un cuadro alegórico de contenido natucioso, y se ocupa más de la
tarea que de la persona que
ralmente bélico, ya que la
la realizo. ¿Dada una misión
guerra tuve siempre ocasión
particular, por que indujo a
para despertar los instintos
Picasso a seleccionar el tema
de la naturaleza animal del
por el que optó? ¿Por qué le
hombre, que llevaron a éste
hizo presentar el tema de
su destrucción y a la subverese modo particular? ¿Y qué
sión del orden social, con
clase de pensamiento visual
perjuicio para la más noble
le condujo desde el primer
creación humana, como lo
concepto hasta la obra teres el Arte, es decir, La Belminada? Las respuestas nos
leza (LOPEZ, 1984, p.93)39
dirían algo acerca de Picasso
como artista, y deberían
O autor coloca que Pablo
decirnos incluso más sobre Picasso sendo um artista reflexivo,
el proceso creativo en gene- que estava há meses sem iniciar a
ral (1976, p.28)38 .
produção da obra para a qual havia
sido convidado, vivendo em Paris, o
Feitas estas considerações, pintor sentia a tragédia que se abaapresenta-se adequado ao escopo tia sobre sua terra natal – a Espado trabalho à análise de Guernica, nha e que a violência e a barbárie
a partir de uma visão global, ou se apresentam à sua imaginação
seja, do produto, onde os nove per- como um tema a ser tratado como
sonagens se apresentam num con- um alegoria.
junto harmônico, distribuídos de
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O objeto do presente do
estudo é uma das mais importantes
obras de arte produzidas ao longo
da existência humana e certamente
a mais importante do século XX.
Aquela profusão de imagens, permeada por fragmentos de corpos
e corpos contorcidos, disformes,
num ambiente monocromático,
gerando uma sensação claustrofóbica segue sendo capaz de produzir
um misto de dor e angústia, agonia
e sofrimento, uma sensação indescritível. A esta sensação experimentada, desperta em nós a curiosidade
em entender o processo criativo e
compreender o que poderia significar aquela produção artística,
sua intencionalidade política, os
diversos aspectos psicológicos, bem
como, o contexto histórico na qual
foi gestada.
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NOTAS
1. Tradução livre: Pelo que
vemos, podemos inferir que havia
quatro elementos básicos para
o conceito e que eles ocupavam

claramente quatro posições básicas:
o touro na posição vertical, o portador da luz, a vítima disseminada e
a base inerte de corpos destruídos.

3. Tradução Livre: Picasso
esboçou esta segunda cena, a menos
que o desenho represente duas
cenas ... No topo, o touro voltado
para a transportadora se distingue
2. Tradução Livre: Não vagamente da Luz. No inferior, é
podemos dizer quanta imagem combinado com o cavalo. Talvez o
Picassiana estava além do que ele pintor, em busca de uma análise sem
rapidamente desenhou com o lápis obstáculos, tenha separado as duas
neste pedaço de papel... A folha de relações básicas que foram compapel possui uma proporção de binadas no primeiro esboço? Seja
1:2 e a composição em si é apro- como for, a separação da superfície
ximadamente do mesmo formato. fornece a cada uma das duas cenas
Essa forma quadrada é acidental? um formato de aproximadamente 1:
Foi simplesmente determinada 2,4, que fica próximo à forma final
pela forma do primeiro pedaço de do mural.
papel de desenho que veio à mão?
Ou Picasso pensou, a princípio, em
4. Tradução Livre: Embora
um padrão mais compacto? A luz já a pequena criatura alada esteja
está localizada no centro, mas ainda mais próxima do touro por connão termina um triângulo. Em vez tato e atitude, ela está relacionada
disso, há uma ampla curva circu- ao cavalo por sua espécie. Aqui, a
lar para a qual a composição final conotação não é menos antiga, pois
não teria espaço e que claramente é a de Psique, a donzela com asas de
pretende produzir um todo mais borboleta. Na verdade, é a alma do
unificado. O número de caracteres cavalo que fica na parte de trás do
ainda é pequeno e requer pouco touro, uma confirmação adicional
espaço no chão. A distribuição da da estreita relação entre o touro e
cena está mais próxima da tradição o cavalo. O cavalo está condenado
pictórica clássica do que do mural ao sofrimento e ao colapso, mas
final. É menos (moderno).
também é - em virtude do apoio do
touro - imortal e intocável. O cavalo
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alado é o que Freud chamaria de
“superdeterminado”, dotado desordenadamente de todos os tipos de
associações. À medida que a mente
criativa penetra e molda a abundante matéria-prima, a criatura
se tornará um pássaro, limitando,
assim, sua gama de significados.

5. Tradução livre: Tudo o que
precisava ser registrado neste desenho, o pintor soube expressar com
uma simplicidade infantil. É por isso
que não desenho ‘melhor’. A simplicidade não é apenas barata; também
ajuda a esclarecer o essencial.
6. Tradução livre: a mente
humana tende a princípio a distinguir claramente os vários elementos
de uma situação uns dos outros, e
só mais tarde ela tenta alcançar sua
interação.
7. ARNHEIM, Rudolf. Fue
Pegaso, el caballo alado de los poetas, el que broto de la sangre de la
espantosa Medusa Gorgona, y fue
Pegaso el que ayudó al heroico

Belerofonte a derrotar a otro monstruo, la Quimera, que tenía cabeza
de león, cuerpo de macho cabrío y
cola de serpiente (1976, p.46). Em
tradução livre: Foi Pégaso, o cavalo
alado dos poetas, que brotou do
sangue da medonha Medusa Górgona, e foi Pégaso quem ajudou o
heróico Belerofonte a derrotar outro
monstro, a Quimera, que tinha
cabeça de leão, corpo de cabra e
cauda de serpente.
8. Tradução livre: o artista
teria que se ajudar a lembrar o que
um cavalo é em si.

mulher segurando a luz, um braço
sai do nariz e fica preso na beirada
14. Tradução livre: Seu corpo
do telhado, enquanto o outro sai ainda atinge a área central do mural,
de um canto. Ainda falta muita com as costas iluminadas pela lâmorganização.
pada da mulher portadora de luz.
Mãe e filho são delineados em sua
11. Tradução livre: A simpli- forma final, mas como o corpo do
ficação visual afeta muito seu papel, touro ainda não serve de pano de
que agora se torna o da vítima que fundo para eles, eles estão apenas
desmaia, curvando-se ao destino.
adjacentes a ele, expostos e desamparados, em vez de unidos a ele em
12. Tradução livre: Há um um grupo amontoado. A posição
começo, porque o guerreiro já foi final do touro terá ainda a vantagem
decapitado de forma limpa e simé- de orientá-lo para o grupo central,
trica, uma mudança que ele anun- apenas com a cabeça desviada, e
cia para esclarecer a promiscuidade portanto cavalo e guerreiro serão
visual.
direcionados para ele.

9. Tradução livre: definido na
psique emergindo da ferida, como
13. Tradução livre: Essas
Pégaso fez do cadáver da Górgona. sombras são recortadas vigorosamente, como se a cena se passasse
10. Tradução livre: A ago- em um planeta sem atmosfera, e
nia individual do cavalo se des- tendem a se destacar dos objetos
dobra entre dois pólos de indife- e a povoar um plano da pintura
rença, o que dificilmente pode ser com indicadores independentes e
uma apresentação adequada do agressivos. Sobrevivem no mural
assunto. A cabeça do morto, que final como uma das qualidades
finalmente será direcionada para o texturais perceptíveis mais caractetouro, está aqui voltada para uma rísticas, porém rompidas por efeitos
área ampla, insignificantemente de transparência que substituem a
ocupada pela cauda de um touro alternativa nítida de preto e branco
e uma janela vazia. E na figura da por tons mais moderados de cinza.
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15. Pisocopompo: palavra
que tem origem no grego Psychopompós junção de psyche (alma)
e pompós (guia), designa um ente
cuja função é guiar ou conduzir a
percepção de um ser humano entre
dois ou mais eventos significantes.
Nota do autor.
16. Tradução livre: No estado
atual da pintura, o tema central da
carnificina se passa sem referência
ao touro, e o touro, por sua vez, despreza o acontecimento. Seu afastamento ainda não foi combatido pela

necessária conexão de temas.

aproveitou esse despejo, pois o viés
e o encurtamento de seu corpo,
17. Tradução livre: O motivo que na composição final são acendeste braço é novo como tema, mas tuados pela escuridão, concentram
a ideia de uma forma tendendo a expressão da figura em torno
para cima no centro da composi- da cabeça uivante e dos braços
ção, acompanhou Picasso desde o erguidos
primeiro momento. No primeiro
esboço rápido (n1), as patas trasei20, Tradução livre: Com um
ras do cavalo morto desempenha- movimento estratégico, o pintor
ram o papel aqui assumido pelo refina a atitude do animal; o touro
braço do morto. No mesmo dia (n2) agora enfrenta a cena, mas com a
surge o tema insistente do cavalo cabeça virada para o outro lado;
com o pescoço voltado para cima, o espaço vazio à esquerda é preque no desenho 6 está localizado no enchido por sua cauda eloqüente;
centro da pintura. (Figuras 5 e 6).
mãe e filho são envolvidos e susten18. Tradução livre; O bri- tados pelo torso protetor do animal,
lho dessa nova aparição celestial e os quartos traseiros deste foram
ofusca a lâmpada e, assim, enfra- removidos do centro. Na verdade,
quece fatalmente a contribuição da há uma invenção engenhosa aqui
mulher portadora de luz. Também
é muito poderoso para ser contido
21. Tradução livre: O desapano espaço disponível nas costas do recimento da segunda cabeça deitouro, e também faz com que um xou algum espaço que está sendo
símbolo positivo monopolize a preenchido por um giro da mão
direção de onde o inimigo deve ter com a espada. Esta recessão diaatacado, protegendo assim o cavalo gonal na terceira dimensão alivia
de um ataque que sem No entanto, o arranjo plano de verticais e horiaconteceu.
zontais que prevalecem ao longo da
borda inferior. A forma da mulher
19, Tradução livre: A caindo é mais aerodinâmica. A
mulher que cai, um tanto retraída, nova geometria das chamas adapta
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sua confusão realística anterior ao
estilo mais formal da pintura, e a
rigidez compacta da saia coloca
o peso morto do corpo em queda
em oposição ao vivo expressão da
cabeça e dos braços.
22. Tradução livre: O giro
descrito pela cabeça está diretamente relacionado à exposição
do espaço tridimensional na asa
esquerda do mural. Sem o solo em
retirada, o touro se elevaria acima
do perfil do guerreiro e, assim,
esmagaria o interesse no rosto, mas
o solo o colocaria atrás da cabeça. A
dimensão da profundidade é ainda
mais esclarecida pela tabela, uma
solução indiscutivelmente impressionante, embora a superfície forneça uma base para o pássaro e a
borda reforce os limites do triângulo de composição. Os raios do
sol que vêm do teto perdem seu
brilho excessivo ao serem dotados
de sombras projetadas, e a confusão do centro e da parte inferior é
atacada com o remédio radical de
desmembrar ainda mais o guerreiro.
23. Tradução livre: Em
relação ao mundo colorido da

experiência cotidiana e ao aspecto são classificados e julgados apenas
igualmente colorido de tantas pin- por uma escala de cores - onde eles
turas, o monocromático confere à são em relação ao preto e branco.
pintura o caráter de uma redução.
28. SECKER, Jerome. Pablo
24. Tradução livre: Compa- Picasso. Disponível em: http://www.
rado a uma obra em várias cores, tirodeletra.com.br /entrevistas/
um monocromático é sempre inten- Picasso.htm. Acesso em: 21.09.20,
samente abstrato, menos material- às 23:15 horas.
mente substancial, mais próximo
29. Tradução livre: A mente
de um diagrama, a representação humana não é facilmente acessível.
visual de uma ideia.
Ninguém consegue conhecer mais
de um espécime de mente direta25. Tradução livre: Guernica mente, isto é, sem mediação, e esse
não há sangue vermelho, nenhuma único espécime, a própria mente da
diferença entre fogo e luz, ou entre pessoa, tende a se contrair quando
a tez dos mortos e dos vivos.
observado. Ao querer se espionar,
ele se coloca na <situação crítica>
26. Tradução livre: A ima- descrita por Kant em sua Antrogem é reduzida a formas expres- pologia. “Quando os poderes psísivas, mais interpretativas do que quicos atuam”, diz ele, “a pessoa se
narrativas. As chamas têm a força observa; e quando você se observa,
genérica dos dentes de uma serra, esses poderes cessam. ‘
mas não queimam. O monocromo,
em outras palavras, tende a mover
30. Tradução livre: Se se
a imagem na direção de uma mani- quer que a falha ou bloqueio deve
festação desencarnada de proprie- ser evitado, o ciclo de sensação e a
dades, ao invés de uma execução de atividade motora devem seguir seu
objetos, e destaca a imparcialidade curso sem interrupções, desde sua
da apresentação ‘épica’.
origem até o limite fisiológico do
ato realizado.
27. Tradução livre: objetos
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31. Tradução livre: Certamente, os processos criativos não
são os únicos baseados em impulsos externos ao domínio do conhecimento, mas são únicos no sentido de que seus resultados dão a
impressão de estar além e acima do
que pode ser explicado por mecanismos mentais. que são familiares
para nós. Para o próprio artista, sua
realização costuma ser causa de surpresa e admiração, um presente de
outro lugar, e não o resultado detectável de seus esforços. É visto como
um privilégio que pode ser perdido
nos tesouros dourados dos contos
de fadas, que desaparecem quando a
curiosidade ignora os avisos e perscruta o espírito milagroso.
32. Tradução livre: só o movimento romântico veio introduzir
a virada decisiva que afetaria tão
profundamente nosso pensamento
moderno, e segundo a qual a inspiração não vem mais de fora, mas de
dentro, não de cima, mas de baixo
33. Tradução livre: É verdade
que, no processo criativo, o comportamento consciente e o inconsciente, não são mais diferentes um

do outro do que o fluxo de um rio simplesmente como um documento
em plena luz do dia é diferente do de relatório de guerra.
fluxo de um rio sob a escuridão da
noite.
36. Tradução livre: que desejamos sugerir que os meios estilís34. Tradução livre: Não há ticos escolhidos pelo pintor são inadúvida de que impulsos pessoais dequados para a natureza da obra,
poderosos devem ter contribuído isto é, que ele falhou ou que está nos
para o conceito de Guernica de enganando, e talvez a si mesmo.
Picasso. Uma biografia psicologicamente orientada do pintor tira37. Tradução livre; Nossa
ria proveito de todas as inferências investigação não pode se limitar a
plausíveis derivadas de sua obra, descobrir por desvio o que o pine certos aspectos do mural em si tor tinha em sua mente consciente
também seriam esclarecidos se e que, portanto, ele poderia ter nos
soubéssemos com maior certeza contado pessoalmente se quisesse e
suas conotações pessoais na mente se lembrasse. Pelo que disse antes,
do artista. Como veremos, isso é ficará evidente que o raciocínio e a
especialmente verdadeiro no caso decisão conscientes e deliberados
da figura do touro.
são apenas pequenos fragmentos
do processo total e que, portanto,
35. Tradução livre; Já a <his- toda pesquisa psicológica tende
tória> do mural apresenta um sen- a descrever eventos que à própria
tido óbvio ao nível das implicações pessoa passaram despercebidos.
humanas para um ataque militar.
Ignorar a autossuficiência dos even38. Tradução livre: Nosso
tos descritos na pintura e, em vez interesse é mais limitado ou talvez
disso, centrar seu significado nos mais ambicioso, e está mais preopoderes básicos do espírito seria cupado com a tarefa do que com
tão inadequado quanto ignorar seu a pessoa que a executou. Dada
tratamento altamente estilizado de uma missão específica, por que
formas e espaço e tomar a pintura você induziu Picasso a selecionar
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o tema para o qual escolheu? Por
que você o fez apresentar o assunto
dessa maneira particular? E que tipo
de pensamento visual te conduziu
desde o primeiro conceito até a obra
finalizada? As respostas nos diriam
algo sobre Picasso como artista, e
deveriam nos contar ainda mais
sobre o processo criativo em geral.
39. Tradução livre: em um
quadro alegórico de conteúdo
naturalmente guerreiro, pois a
guerra sempre teve a oportunidade de despertar os instintos da
natureza animal do homem, o que
levou à sua destruição e subversão
da ordem social, em detrimento da
mais nobre criação humana, como
Arte é, isto é, Beleza.
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