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"A verdade nunca nos escapará.
Gottfried Keller

"A gente combinamos de não morrer.
Conceição Evaristo
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APRESENTAÇÃO

O AVESSO DO MESMO LUGAR
ALINE NATUREZA E KAMILLA NUNES

“A história que a história não conta” – diz o samba-enredo da Mangueira para o
carnaval de 2019. Mas que carnaval? Qual alegoria? A “tradição dos oprimidos nos
ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse
momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo”, disse
Walter Benjamin nas suas teses sobre o conceito de história, e escovar a história a
contrapelo foi a forma que encontramos de não sucumbir à raiva, à desesperança,
ao medo. Nosso esforço foi o de reunir vozes, por vezes dissonantes, já que nem os
mortos estarão em segurança se o inimigo vencer.
Do samba da Estação Primeira a Benjamin, o cercar-se de vozes que temem ser
caladas. Se eles querem varrer nossa existência para baixo do tapete da história,
o que propomos é varrer esse tapete a contrapelo, sacudir toda a poeira, até que
eles se ,engasg,uem.
Todos os textos aqui publicados foram escritos durante o período eleitoral e pós-eleitoral, e reunidos, entre os dias 29 de agosto e 10 de novembro, por meio de
uma rede afetiva e profissional. Entendemos que os processos coletivos são catalizadores, como um silêncio-nuvem de marimbondo, um zumbido crescente capaz
de fazer eclodir infinitas possibilidades de chamas e insurgências.
Muito obrigada a quem colaborou com a construção desta história a contrapelo!
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ALINE NATUREZA E KAMILLA NUNES
EM PARCERIA COM MAURÍCIO MAGAGNIN
Camisa de força para tempos de ódio | 2018

9

SUMÁRIO

10

12

Salvem os rastros! [Caroline Saut Schroeder]

16

MEMÓRIA E TRAUMA [ERRO Grupo]

20

Quadro sem título para outubro de 2018 [Patrícia Galelli]

23

,engasg,o [Fabio Morais]

28

Preto [Sérgio Adriano H]

29

O maquinista [Veronica Stigger]

31

Máquina coq-à-l’âne [Ricardo Corona]

32

Fósforos LEVANTE [Pablo Paniagua]

34

Livre escolha [Fabio Morais]

36

À derrota (entre nós) / Anterior à – e hoje – [Bruno Kurru]

37

Prantear, plantar! [Bruno Kurru]

38

diário alterado [Raquel Stolf]

50

O luto [Marcos Gorgatti]

52

[Roberto Freitas]

54

DISPLASIA [Talita Trizoli]

55

A vida é tão rara [Regina Melim]

56

[Sandra Meyer]

58

Vitamina C [Daniela Castro]

60

[Luciana Moraes]

62

VER.SAR #11 [Mônica Hoff]

63

Não vamos recuar nem um metro sequer [Marcela Tibonni]

66

Sob o signo do mau-influencer venceremos [Lais Myrrha]

68

Os Primatas [Rafael Campos Rocha]

70

Pensar a américa latina em seus limites [Raúl Antelo]

77

[André Vallias]

79

A arte de borrar as fronteiras [Debora Pazetto]

84

Céu [Volmir Cordeiro por Sandra Alves]

89

Contra a república de Gilead [Janyne Sattler]

93

Feminismos bastardos. Feminismos tardios. [@laranja108]

105

Evangelho segundo Jesus rainha do céu [Renata Carvalho]

106

Só serei resistência quando tu fores existência [Maurício Magagnin]

109

Quando as mulheres dizem não [Priscilla Menezes]

113

Tornar-se ingovernável [Priscilla Menezes]

114

DOLLARS BUY BRAZIL’S COUP [ERRO Grupo]

116

Senador [Lourival Cuquinha]

118

Na pele do calango [Clarissa Alcantra]

124

MOTIM//MITOM [Pablo Paniagua]

126

SURUCUCU [Julia Amaral]

127

Kerexu Yxapyry [Entrevista concedida a Eliton Felipe Souza]

135

Kriança Índia! [Rafael Campos Rocha]

142

28 [Tenille & Letícia & Rafael]

143

28 | ENTRE O EXUSÍACO E O OXALU- FÂNICO [Luiz Antonio Simas]

146

Eu tenho uma dúvida [Lahayda]

148

Opinião para gritar, opinião para silenciar [Paulo Miyada]

152

Fogo comum [Pablo Paniagua/ Teresa Siewerdt]

156

Entre pós-verdades e acontecimentos [Daniela Labra]

161

Contribuições do ativismo institucional para pensar o hoje [Fabrícia Jordão]

168

Monumentalidade como coletividade [Luisa Baldan]

169

[Marcos Gorgatti]

170

Posfácio [Bianca Tomaselli]

174

A morte da ilusão [Sandra Alves]

19, 22, 57, 59, 61, 78, 92, 96, 104,
108, 131, 132, 133, 145, 151, 155

[#cóleraealegria]

11

SALVEM OS RASTROS!
CAROLINE SAUT SCHROEDER

Quando estou diante de uma biblioteca, desse organismo vivo e mutante, imagino
fios invisíveis conectando um livro ao outro, em uma teia interminável. Penso a
leitura como desordem, gesto provocador que faz reconfigurar não apenas a biblioteca, mas a vida. Porém, uma onda conservadora, nacionalista, ameaça o livre trânsito entre diversas fontes do conhecimento, propõe reescrever a história
desprezando fatos e evidências, promete retirar dos livros didáticos as narrativas
sobre a ditadura civil-militar e, assim, coloca também em risco a biblioteca como
espaço plural e inclusivo, que guarda os rastros do passado. Um episódio recente
acende o sinal de alerta: sorrateiramente, desde o início de 2018, sete livros foram danificados, deliberadamente rasgados, na Biblioteca Central do Estudante da
Universidade de Brasília (UnB). Sete livros escolhidos a dedo, todos com a mesma
temática, “direitos humanos”. Em um dos livros, a página com a fotografia de um
estudante pichando “Abaixo a Ditadura” na fachada do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, em meio à passeata dos cem mil que aconteceu no dia 26 de junho de 1968,
foi rasgada ao meio. Acredito (prefiro acreditar) que o sujeito que praticou esse delito, pouco ou nada sabe sobre o período ditatorial, sobre as atrocidades cometidas
pelo Estado brasileiro durante os governos dos generais. A fotografia revela um
instante da manifestação em que milhares de pessoas tomaram as ruas centrais
do Rio de Janeiro para dizer não à ditadura, às prisões de estudantes, jornalistas,
intelectuais e políticos de oposição, à repressão e censura ao pensamento crítico
e às manifestações culturais. Uma parcela da sociedade se dava conta de que um
governo supostamente de transição vinha se consolidando no poder utilizando a
força, silenciando as vozes dissonantes.
O episódio em Brasília desperta a necessidade de nos colocarmos em defesa da
democracia, dos livros e bibliotecas, do acesso à informação, do conhecimento
da história, pois somente assim teremos condições de enfrentar os desafios do
presente. O vandalismo em bibliotecas aconteceu nos anos da ditadura: também
foram alvos de ataques da polícia e de grupos de extrema direita as livrarias e editoras, bem como as manifestações culturais. Segundo Roger Chartier, “a fogueira
em que são lançados os maus livros constitui a figura invertida da biblioteca encarregada de proteger e preservar o patrimônio textual”.1 A pulsão da destruição
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acompanha os poderes opressores que, destruindo livros pensam erradicar para
sempre as ideias de seus autores. Mas a força do escrito e da arte torna irrisória
essa vontade obscura, as ideias resistem mesmo quando livros e obras são destruídos, intelectuais e artistas encarcerados. Com a crença de que as reflexões que
desafiam o estabelecido devem ser combatidas, os regimes autoritários fazem da
cultura a sua inimiga, ou pelo menos sua parte mais viva, aquela que gera o questionamento, o desconforto. A ditadura civil-militar seguiu essa lógica opressora,
instituiu a censura, apreendeu livros, cerceou e impediu manifestações artísticas
na tentativa de determinar qual cultura deveria circular na sociedade.
As publicações consideradas ameaçadoras à estrutura militar, econômica, social,
moral e política do regime eram taxadas de “subversivas” ou “imorais”. Durante
o Estado Novo, na década de 1930, a perseguição a determinados títulos levou à
fogueira os livros de Jorge Amado e José Lins do Rego, sob a alegação de fazerem
propaganda comunista. Já no regime civil-militar, o fogo não foi a principal arma,
mas as apreensões e censuras que se intensificaram após a instauração do Ato Institucional n.5, em 13 de dezembro de 1968. Os critérios utilizados pelos agentes, no
entanto, eram confusos, e o confisco de obras acontecia em grande parte durante
as batidas policiais. Por um equívoco de leitura de um dos títulos de sua biblioteca,
Ferreira Gullar foi levado à prisão. Os agentes acreditavam que o livro Do Cubismo
à Arte Concreta tinha alguma ligação com Cuba. Nos anos seguintes, a censura a livros e revistas foi institucionalizada e regulamentada através de um decreto-lei que
colocava sob escrutínio os títulos de temática política ou aqueles que tratavam de
questões relativas à moral e aos bons costumes. Na prática, a censura era bastante
abrangente, atingia tudo o que não interessava divulgar. Assim, foram interditados
livros de Darcy Ribeiro, Caio Prado Jr., Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré, Miguel Arraes, Franklin de Oliveira, Mao Tsé-Tung, Karl Marx e até mesmo clássicos
da literatura erótica, como o Kama Sutra, de origem hindu, e A filosofia na alcova,
do Marquês de Sade. Também as editoras responsáveis pelas publicações “subversivas”, entre elas a Civilização Brasileira, sofreram represálias. O editor Ênio Braga
foi preso e processado várias vezes, levando a classe cultural a providenciar um
abaixo-assinado com cerca de mil assinaturas. 2
A repressão às manifestações artísticas ocorreu na mesma intensidade, porém de
forma ainda mais obscura, pois não havia um regulamento específico nesta área,
diferente do cinema, teatro e televisão, que eram monitorados pelo Departamento
de Censura de Diversões Públicas (DCDP), órgão subordinado à Polícia Federal. A
censura não acontecia isoladamente, como revela Carlos Fico, ela fazia parte de um
sistema mais amplo de repressão que funcionava com base em seis pilares: “a polícia política, a espionagem, a censura da imprensa, a censura das diversões públicas, o julgamento sumário de supostos corruptos e a propaganda política”.3 Todas
essas instâncias atendiam a uma “utopia autoritária”, à ideia de que “os militares
eram, naquele momento, superiores aos civis em questões como patriotismo, conhecimento da realidade brasileira e retidão moral”.4 Utopia esta que era admitida
por uma parcela da sociedade, pois, segundo Fico, ela se baseava em um discurso
ético-moralizante que tem raízes na tradição do pensamento autoritário brasileiro.
O governo civil-militar difundiu uma espécie de narrativa legitimadora dos seus
atos repressivos, sendo que um dos tópicos “desenvolvia a tese de que a ‘crise
moral’ era fomentada pelo ‘movimento comunista internacional’ com o propósito
de abalar os fundamentos da família, desencaminhar os jovens e disseminar maus

1
CHARTIE, Roger.
A aventura do livro: do
leitor ao navegador. São
Paulo: Ed. UNESP, 1998,
p.23

2
Sobre a censura
de livros durante o período ditatorial, recomendo:
REIMÃO, Sandra. Repressão
e resistência: censura a
livros na ditadura militar.
São Paulo: EDUSP, 2011. E
também: CASTRO, Ana Caroline Silva. Apreensão de
livros tidos como subversivos: o que os processos
judiciais da Ditadura Militar revelam. Universidade
de São Paulo (USP), 2017.
(Tese de Doutorado em Ciências da Comunicação)

3
FICO, Carlos.
Além do golpe. Rio de Janeiro: Record 2004, p.112.
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hábitos”.5 A defesa da moral e dos bons costumes tornava-se, assim, parte essencial no combate a um suposto plano subversivo que colocava em risco a segurança
nacional. Nos dias atuais, nos deparamos com discursos similares, que reacendem
uma guerra fantasiosa contra o comunismo, em defesa da família tradicional.
Embora não existisse uma orientação específica para as artes plásticas, a censura
e repressão que as atingiam seguiam a mesma lógica autoritária que afetava as
outras manifestações culturais. De acordo com o historiador Marcos Napolitano,
“a esfera da cultura era vista com suspeição a priori, meio onde os ‘comunistas’ e
‘subversivos’ estariam infiltrados, procurando confundir o cidadão ‘inocente útil’”.6
A vigilância, como forma de prevenção às atividades “subversivas”, era constante
e não apenas praticada por militares, mas também por funcionários públicos e delatores cooptados pelo regime. Havia a crença de que a arte deveria permanecer
dissociada da política, como revela o caso do artista Lincoln Volpini Spolaor. No
momento da apreensão de sua obra no IV Salão Global, em 1976, os policiais recomendaram a ele que produzisse a partir de então uma “arte pura”, do contrário
poderia “se arrepender amargamente”.7 O trabalho, Penhor da Igualdade, havia
sido retirado do salão, em Belo Horizonte, por ordem da justiça, sob a alegação de
divulgar conteúdo subversivo. A colagem era composta por um esboço da bandeira
do Brasil (parte superior), uma fotografia em que se via uma criança ao lado de
um tronco de árvore com um muro ao fundo (parte inferior) e uma corda com nós
acima da imagem. No muro ao fundo da fotografia, a inscrição em que se lia “Viva
a guerrilha do Pará – 73”, que provocou a reação da polícia, só era percebida com
muito esforço, pois se tratava de um elemento reduzido na composição. Ao final,
não apenas o artista foi processado, mas também os integrantes da comissão julgadora que selecionaram o trabalho para a exposição.
Com a progressão sistemática do aparato repressivo, institucionalizado em um
conjunto de instrumentos e normas, o governo muniu-se de ferramentas para
desmobilizar a oposição e o dissenso, intimidando qualquer forma de participação política, recrudescendo a censura e a repressão às manifestações culturais.
O AI-5 “suspendia a concessão de habeas corpus e as franquias constitucionais
de liberdade de expressão e reunião, permitia demissões sumárias, cassações de
mandatos e de direitos de cidadania, e determinava que o julgamento de crimes políticos fosse realizado por tribunais militares, sem direito a recurso”.8 Uma fração
da intelectualidade contrária à ditadura, ao imperialismo e ao capital integrou-se
aos movimentos revolucionários partindo para a clandestinidade, enquanto outros
deixaram o Brasil ou resistiram em silêncio. Segundo Daniel Aarão Reis Filho: “os
que tinham apenas as vozes calaram-se, ou foram calados. Os conformados assistiram. Os que pretenderam falar com as armas fizeram-nas falar, mas por pouco
tempo; foram destruídos. Suas vozes enterradas na terra, na prisão, no exílio”.9
Algumas das manifestações artísticas que aconteceram em seguida sentiram os
efeitos mais devastadores da repressão, entre as quais se destaca a II Bienal da
Bahia, que sofreu com a truculência da polícia, teve trabalhos apreendidos e destruídos, os organizadores presos, e a mostra fechada por alguns dias, até reabrir
sem as obras interditadas. No ano seguinte, em 1969, a exposição no MAM-RJ com
a delegação brasileira que representaria o Brasil na VI Bienal de Paris foi interdi-
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tada e impedida de seguir para a França, por ordem do Departamento Cultural do
Ministério das Relações Exteriores. Niomar Moniz Sodré Bittencourt, diretora do
MAM-RJ, falou posteriormente sobre a coesão do grupo de artistas selecionados
para participar da mostra francesa: “tenho consciência de que constituíam uma
bela e homogênea equipe, unida por um forte acento brasileiro que, por isso mesmo, iria marcar sua presença naquela renovadora mostra cosmopolita da juventude artística do mundo”.10 Foi, no entanto, justamente esse “acento brasileiro” que
suscitou a censura. Casos semelhantes aconteceram em todo o Brasil, em exposições locais, salões e bienais.

4

Ibid., p.112.

5

Ibid., p.93.

6
NAPOLITANO, Marcos. A MPB sob suspeita:
a censura musical vista
pela ótica dos serviços de
vigilância política (19681981). Revista Brasileira
de História, São Paulo,
v.24, n. 47, 2004, p.105.

7
Artistas condenam
a condenação de Volpini.
Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, Caderno B, sábado,
29 jul. 1978, p.1.

Voltando ao livro danificado na biblioteca, a fotografia da página rasgada rememora
uma das grandes manifestações públicas contra as arbitrariedades do regime civil-militar, meses antes da instauração do AI-5, quando, apesar dos riscos, ainda era
possível sair às ruas. A semana anterior fora marcada pelos confrontos constantes entre o movimento estudantil e as forças de segurança do governo autoritário.
No dia 21, em um dos conflitos mais violentos, dezenas de manifestantes ficaram
feridos e cerca de mil foram presos; o número de mortos até hoje é incerto. Distribuindo panfletos, convocando a população para participar, os estudantes se preparavam para mais uma passeata, no dia 26. Pouco antes, o governador Negrão de
Lima havia autorizado a manifestação e o exército estava de prontidão. Aos poucos,
ainda de manhã, começaram a chegar à Cinelândia estudantes, religiosos, artistas,
intelectuais, e no início da tarde, quando saíram em passeata, somavam em torno
de 50 mil pessoas; o número foi crescendo ao longo do trajeto. Diante da iminência de um banho de sangue, a polícia acabou recuando, mas a reação do regime
civil-militar viria em seguida. Em julho, o governo proibiu manifestações públicas
em todo o País. Em outubro, a polícia prendeu em Ibiúna, no interior de São Paulo,
mais de mil estudantes que participavam de um congresso da UNE. A partir de
dezembro, com a vigência do AI-5, a situação se agravou, qualquer aglomeração
era prontamente reprimida e a tortura passou a ser praticada sistematicamente
em estabelecimentos militares.
Apesar da censura, das tentativas de apagamento, os acontecimentos sombrios
daqueles anos chegaram ao presente através dos rastros sobreviventes, tal como
a fotografia impressa no livro danificado. São esses rastros — fotografias, textos
críticos da época, documentos esquecidos em arquivos, assim como relatos e testemunhos —, que nos ajudam a remontar um passado que ainda assombra. Se há
um revisionismo a fazer, é o da lei da Anistia, que perdoou os militares envolvidos
em graves violações aos direitos humanos. A ditadura é injustificável, a Comissão Nacional da Verdade identificou 434 casos de mortes e desaparecimentos de
pessoas sob a responsabilidade do Estado brasileiro durante o período do regime
civil-militar, sem contar os milhares de presos e torturados. A mesma força que
deu impulso ao ataque violento ao livro da biblioteca, que tenta, intencionalmente,
apagar rastros, autoriza que também a vida seja apagada sem deixar rastros. Seguimos, no entanto, no sentido contrário, “escovando a história a contrapelo”, tal
como ensina Walter Benjamin, salvando rastros, compreendendo que o documento
histórico não se liberta da barbárie, nem mesmo quando transita de um tempo ao
outro.11

8
SCHWARCZ, Lilia
M.; STARLING, Heloisa M.
Brasil: uma biografia. São
Paulo: Companhia das Letras, 2015, p.455.

9
REIS FILHO, Daniel Aarão. Vozes silenciadas em tempo de ditadura:
Brasil, anos de 1960. In:
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci
(org.). Minorias silenciadas. História da Censura no
Brasil. São Paulo: EDUSP/
Imprensa do Estado/ FAPESP,
2002, p.448.

10
Fundadora do MAM
deixa a diretoria da Bienal. Correio da Manhã, Rio
de Janeiro, 21 set., 1969.

11
BENJAMIN, Walter.
Sobre o conceito da História. In: BARRENTO, João.
(org.) Walter Benjamin: O
anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013, p.13.

15

16

17

#cóleraealegria

MEMÓRIA E TRAUMA
ERRO Grupo

Memória e Trauma é uma série de ações do ERRO Grupo que tem como mote o
reenactment (que podemos traduzir como reatuação) do movimento das Diretas Já de 1984. Um mesmo acontecimento em outro tempo/espaço, reconstrução, reencenação, recriação de uma determinada situação. Aqui não se trata
de mimetizar um fato histórico, mas sim de reencená-lo, reatuá-lo, reatualizá-lo, (re)ritualizá-lo. Fazer a versão presente sobre um evento do passado.
Ou gritar, como no passado contra o golpe do presente. Trauma. Uma ferida
(re)aberta.
Criação: Luana Raiter, Pedro Bennaton, Luis Henrique Cudo e Sarah Ferreira
Performers 1ª ação (Av.Beira-Mar Norte, Florianópolis): Fábio Salvati, Luana
Raiter, Luiz Henrique Cudo, Mônica Siedler e Sarah Ferreira
Registro: Sandra Alves
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QUADRO SEM TÍTULO
PARA OUTUBRO DE 2018
PATRÍCIA GALELLI

um soco, mas é muito simples:

o tipo que dá nos nervos, um pedaço de rancor
um pedaço de país
um pedaço de pau cheio
de pedaços de paus menores
acoplados no primeiro pedaço de pau
querem nos bater assim, acoplados entre si,
mas nós não queremos doer
porque a coisa toda transparece:
do céu é um bicho do absurdo,
um bicho feio do absurdo
uma coisa grudenta quase verde quase delirante uma coisa enjoada amarela uma
vacina de mercúrio – e se foi pela vacina da gripe que as pessoas foram contaminadas pra não sobrar saúde? se foi então que o vírus sofreu mutação, ficou mais forte,
perdeu a vergonha e agora aparece em todo mundo com cara de pau?
morre todo mundo todo mundo vai morrer
a televisão avisa que a gente vai morrer
mas a gente morre desde que nasce
só que a televisão avisa que a gente vai morrer ensanguentado amassado estropiado estuprado batido despedaçado com o cu comido na prisão contra a parede doendo muito transformando os intestinos em saco de porra e os amigos que também
vão morrer esfaqueados empalados estropiados fodidos todos nós que queremos
a alegria e cantamos e fazemos caixas de pedaços de paus forradas de isopor e
colocamos gelo e todo mundo traz um pouco de cerveja
a televisão avisa pra gente não ter medo porque a polícia pega o exército prende o
presidente faz a justiça e todo mundo que for do bem não morre – só quem for do
mal alguém que não ame certo que não pense na verdade da verdade da verdade
que o presidente disse que há para acreditar uma verdade que ele não disse muito
bem qual é.
um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um
tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro
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a televisão avisa que o whatsapp avisa
quem avisa amigo é
a polícia sobe a favela e mata e resolve o problema
e o vizinho do bem
mata índio
mata o moço que dormia na marquise
mata mulher que diz não
mata menina que ama menina
menino que ama menino
mata artista que aperta o dedo na ferida
mata assim, dizendo sim, morre quem for alegre
isso de qualquer um matar vai acabar estragando essa coisa da gente morrer no
tempo tranquilo, da gente morrer de boas, lendo e tomando chá, ouvindo uma musiquinha.
porque preferem ajudar a gente a morrer mais rápido porque
a televisão avisa que todo mundo pode a qualquer tempo morrer mais rápido
logo depois que se sai de casa,
é triste pensar que a pessoa morre de tiro,
logo depois que se sai de casa, se morre todo dia,
num dia em que se atravessa a rua,
se coloca um guarda-chuva pra quando o tempo escurece de vez,
um protetor de pele que mata algas marinhas pra quando o tempo queima de vez,
e se pode morrer muito lentamente prendendo o pé no bueiro na valeta
sendo atropelado por um carro –
um carro bem grande, bem bonito, bem polido, com pneu novo,
importado dos estados unidos,
o pneu lustro,
o pneu lambido,
o pneu brilhoso,
o pneu.
acho que empobrece muito a vida quando se tenta atravessar a rua e se vê logo
alguém com o pé preso na valeta e no asfalto a marca do bicho atropelado pincelada na estrada – coladas as tripas entre os enrugamentos do asfalto, vários carros
passam e passam por cima porque nem se nota que o bicho é uma pessoa –
eu sinto muito
que nem consigo atravessar na faixa
e cometo o crime de passar pelo canteiro
porque é proibido pisar na grama
mas não é mais proibido dar um tiro um tiro um tiro um tiro
eu atravesso o canteiro
pra não chegar perto do bicho da pessoa morta atropelada pelo merecedor de um
carro de pneu de brilhantes rosa turquesa esmeralda pedra fina que protege a elegância e se distende feito um fio de ouro na sobremesa delicatéssen vida linda
muito top coisa divina deus é amor e a família
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o apresentador do jornal nacional funga e finge demonizar o agrotráfico que
patrocina o jornalismo no país onde se vende cerveja golpista associada ao
consumo de loiras gostosas que representam o branqueamento racial que
protege o cidadão de bem de qualquer batida da polícia herdeira do capitão do
mato revistando criança negra de um modo sádico e pedófilo que jamais seria
usado para revistar a criança branca de condomínio fechado que nunca irá brincar
com a criança negra que está ali com as mãos espalmadas no muro e é filha da
minha empregada e por isso é da minha família mas vai saber né pode ser que o
filho dela seja avião do narcotráfico que é sustentado pelos meus filhos cheiradores e residentes no lugar que o jornalista da tv chamou de bairro nobre onde
moram também os pilotos do pib nacional que de sexta à noite só confiam em si
mesmos se estão sob efeito do padê de fim de semana trazido pela rede de morte
em massa de criança-avião que também traz o padê de segunda-feira quando os
mesmos pilotos do pib nacional iniciam o dia tomando atitudes empresariais
especuladoras do capital abstrato que financeiriza a vida através da economia
dominatrix da política traduzida pela preservação dos mercados como se os
mercados fossem corpos humanos e pela percentualização das relações que
aniquilam a ética do calor humano que é evitado tanto ao ser traduzido não mais
em pelos e suor mas em estatísticas e gráficos quanto ao se separar alteridades
aumentando e eletrificando os muros dos condomínios e levantando os vidros
escuros de carros que são privilegiados no espaço público por serem o único
membro viril de seus donos que desconhecem a razão cínica ainda que pratiquem
a indignação seletiva selecionada com cuidado pelas mafiosas e canalhas
canalhas canalhas famílias marinho civita frias mesquita abravanel macedo saad
entre outras que mantêm o tráfico de informações que convence a população a
também querer que o mercado esteja sempre melhor que seus próprios corpos e
com esse tráfico estruturam o absolutismo mantenedor dos pelourinhos midiáticos onde se chicoteia o trombadinha preto filho da minha empregada com o teu
porteiro coitados dos pais né são tão evangélicos mas filhos a gente nunca sabe
né e onde também se açoita líderes petistas numa catarse barata e patológica
para o telespectador que também podia estar sendo açoitado porque é da mesma
classe social do lula-preso-político mas que ao invés de se perceber na mesma
classe social do lula-preso-político acredita que é classe média e que no ano que
vem irá tirar férias em orlando mas o ano que vem nunca chega e esse mesmo
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telespectador então continua acreditando que é classe média e que irá no ano que
vem tirar férias em orlando e esse mecanismo faz com que esse telespectador
não reaja ao fato de o ano que vem jamais chegar ser uma política neoliberal de
arrochar salário e manter a imobilidade das castas sociais e por nunca reagir aos
tapas sociais que leva na cara esse mesmo telespectador continua vivo como
disse o governador opus dei aplaudido por multidões nas escadas rolantes do
shopping center catedral do consumo negado para os rolezinhos de moleques que
embora sejam da nossa família pois são filhos do teu jardineiro com a minha
cozinheira não deveriam entrar no shopping já que não atingiram o almejado
branqueamento da pele que evita que o jornalista te chame de meliante marginal
e trombadinha e que também facilita o visto que os eua exigem até mesmo para
mim e para minha família de cidadãos de bem mas os americanos estão certos
em proteger o país deles não tem problema não eu e minha família ficamos na fila
do consulado e faço curso de inglês para a entrevista que filtra a entrada de
brasileiro em território estadunidense onde latinos só são bem-vindos para
comprar muita marca estadunidense made in china afinal a china é o grande
credor dos eua e seus produtos são comprados por latinos novos ricos com seus
visa e mastercard que são passaportes universais acima da igualdade de direito
apagada pelo domínio financeiro sobre a vida que sequestra a democracia política
para que se comece a falar sobre a pós-democracia que mantém um sistema
jurídico de fachada só para proteger o capital e garantir que redes de rentistas
globais estejam acima dos estados-nações e até mesmo da onu que é atacada por
reaças playmobil que não sabem construir discurso e nunca vão nem entender o
que é a onu e nem revidar este meu texto sem vírgulas porque o máximo que eu
posso te fazer neste exato momento é te engasgar com minhas traquinagens de
linguagem que soam risíveis aos ouvidos reaças porque para os reaças comunicar
afetar e pôr-se em relação política ou erótica com o outro é lutar jiu-jitsu e fazer
fiu-fiu machista no trânsito ao invés de criar faísca na linguagem que exploda
nosso letárgico combustível dessa vida que consome a própria vida a crédito ou a
débito e com emojis em smartphones que fotografam com todos os filtros
possíveis o óbvio de si mesmo que vai de ridículos nudes prêt-à-porter que instauram a ditadura auto-enganosa do achar-se comível vinte e quatro horas por dia
sete dias por semana até passeatas onde os nudes se vestem e vão fantasiados de
brasileiro que pede golpe de estado e ditadura militar heteropatriarcal nessas
manifestações pós almoço de domingo cuja louça é lavada pela minha empregada
que eu descobri que é tataraneta de escravos olha que coisa mais incrível aleluia
senhor deus é pai que minha empregada é filha de escravos e não é mais escrava
multiplica essa glória deus pai enquanto os neo-senhores de engenho patrões das
empregadas vão peidar o almoço agrotóxico na manifestação ódio-patológica
verde e amarela comandada pelo william bonner e pela renata vasconcellos e tirar
selfies nesse ato público que se revela esteticamente como vontade recalcada de
autoritarismo em cenas egodoentes de sujeição ao braço armado do estado
pronto a meter bala de borracha em estudante secundarista de escola pública e
tirar o cassetete pra fora para que a classe média o exalte como resultado
policial-pornográfico da massa de manobra midiática regida pela elite escravocrata que ainda manda no país e que determina os modelos simbólicos da vida
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calcados na família no amor em deus no consumo e no corpo medicalizado
hipersaudável adestrado e atlético que as bichas também perseguem para se
diluírem no ideal de corpo capitalista já que é se encaixando nos modelos
aprovados e compráveis que muitas bichas conseguem sobreviver ser respeitadas
pelos pais arranjar um namorado casar e adotar um filho índio um filho japonês e
uma filha nigeriana que formem uma linda família de pais-organização-não-governamental com cara de corretores de seguros e com corpos semiatléticos cuja
inveja faz com que consumidores flácidos comprem roupas nike e corram
domingo de manhã nos canteiros centrais das grandes avenidas de ar poluído
para queimar as calorias das pelancas que adquirem nos almoços de meio de
semana self-service dezoito queijos com sushi quando em mesas apertadas
combinam a ida ao show de música que celebra o amor heterossexual entre o
homem em crise com a inutilidade simbólica do próprio pau e a mulher empoderada exausta hiperativa em jornada tripla de trabalho que formam um casal cheio
de posse e traição e uso do outro como troféu social que celebre o núcleo familiar
heteropatriarcal que foi o alicerce garantidor da fabricação em série de trabalhadores dóceis e operários para o capitalismo fordista e que no hiper-neoliberalismo é o alicerce garantidor da clonagem ad infinitum de gente playmobil que
consuma todos os produtos da indústria da família que vão de fraldas descartáveis
a camas king size passando por carros grandes brinquedos e planos de saúde
familiares sob medida para essa gente playmobil esvaziada de subjetividade
própria para que o hiperneoliberalismo possa colonizar essa subjetividade e fazer
dela a nova fábrica do capitalismo ou o hd interno onde rodam as programações
que fabricam modos de vida emoji que multiplicam a fortuna do 1% mais rico que
usa os corpos e subjetividades dos outros 99% como máquina caça níquel que
gere indivíduos depressivos hiperendividados cujos credores usam os juros juros e
mais juros para bancar as guerras estadunidenses que são a base bélica da
economia ianque que rouba nosso pré-sal com a conivência da nossa elite
entreguista canalha canalha canalha que entrega nosso petróleo cuja venda iria
financiar a educação e a saúde de um mínimo estado de bem-estar social
minimamente inclusivo mas o petróleo foi vilipendiado por muita propaganda
contra a petrobras e pela mídia que desde aquela foto do lula com a mão negra de
petróleo foi bombardeando dia a dia a população playmobil com informações
vindas do império de que o pré-sal era uma porcaria que o brasil não tinha
condições de explorar petróleo que a petrobras era o antro de corrupção responsável pelo empobrecimento do cidadão brasileiro sic e mais um monte de fakenews que o império enviava para que as canalhas canalhas canalhas cupinchas
famílias marinho civita frias mesquita abravanel macedo saad disseminassem por
aqui do mesmo modo como há décadas vêm sendo disseminadas as fakenews
oficiais do pentágono e da casa branca como aquela lorota de que o iraque tinha
armas nucleares químicas e biológicas e que serviu para que o ocidente cristão
apoiasse a destruição de um país inteiro para que o neoliberalismo transformasse
a ruína de uma civilização em um campo de gentrificação grau máximo enquanto
o mesmo ocidente cristão vira as costas para o genocídio em gaza e loteia o céu e
o vende na forma de dízimos que bancam o viagra de um deus homem branco e
velho meia-bomba semelhante aos deputados da bíblia da bala e do boi eleitos
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por um sistema político que se sustenta sabe-se lá como sobre a falência da
representatividade política e ainda loteia vagas do congresso nacional constituinte
de um estado que nunca foi laico e que bancou por séculos a ostentação vaticano-europeia que escravizou e matou ameríndios nativos e negros em um genocídio
cometido por questões fúteis inacreditáveis como tingir tecidos com a cor do
pau-brasil e adoçar a boca dos reis e suas cortes que com roupas de lindas cores
e com as bocas doces eram retratados como modelo cultural da humanidade em
pinturas renascentistas e depois na alternância das eras românticas e neoclássicas que rivalizavam entre si a breguice aristotélica da rivalidade novela das nove
entre o bacante e o apolíneo para construir a imagem universal de ser humano
branco ocidental judaico-greco-cristão dicotômico e dramático que durante os
séculos que geraram o capitalismo colonial seria a métrica operacional do
genocídio de quem não se encaixasse nessa imagem universal de ser humano que
no último século foi parafusada pelo modelo fordista de trabalhador mecânico e
alienado e romantizada pelo modelo cinematográfico do amor gerador de filhos
operários soldados e consumidores e espetacularizada pela ética-estética dos
super-heróis que enfiavam a guerra fria goela abaixo das criancinhas para depois
ser amaciada pela ética-estética disney que forja modelos infantis que corrigem o
imaginário originalmente local como o brasileiro cuja negação faz parte do grande
processo de anulação histórica que torna cada brasileiro não só um assassino dos
povos nativos no momento em que aperta o interruptor de luz e um assassino de
crianças-negras-avião no momento em que dá um pega no beque do amigo para
subir ao palco e cantar uma composição própria mas também um refugiado que
nem consegue fugir do país permanentemente invadido desde portugal espanha e
inglaterra até à atual guerra híbrida com a qual os eua atacam o brasil e o
destroem de forma estrutural sem bombas e explosões e por isso mesmo por
faltar estética de guerra nessa guerra que os eua declararam ao brasil desde o
dia que a foto do lula com a mão preta de petróleo começou a circular pelo mundo
a população playmobil verde-amarela nem percebe os ataques estadunidenses e
continua vivendinho sob o modelo de permanente refugiado que não consegue
fugir a não ser para ir a buenos aires usando milhas acumuladas e sentir-se a
caricatura grotesca de um novo rico hierarquizado na casa de câmbio que troca
parcos reais por uma montanha de pesos argentinos numa microespeculação
abstrata e financeira que reproduz a macro especulação abstrata e financeira
geradora da guerra híbrida que ataca o brasil desde o lula e sua mão negra de
petróleo e desde o teatro do mensalão usado para criminalizar líderes de esquerda e que irá deixar o país e sua população cada vez mais pobres até a classe
média não conseguir nem ir a buenos aires para ostentar sua vida nike-playmobil
e então talvez só aí essa classe média tire a camiseta da cbf para fazer pano de
chão e saia em passeata pela avenida paulista pedindo uma aposentadoria pelo
amor de deus enquanto seus ex-empregados mendigos gritam que agora inês é
morta mané vai lá pedir pelo amor de deus um hospital público que pague os
curativos nos machucados provocados pelas balas de borracha que o estado
comprou com licitação fraudada e precisa agora gastar disparando em ti ex-classe-média e em qualquer manifestação política não-verde-e-amarela para que
depois de gastar bala de borracha disparada a esmo na tua bunda possa então se
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fazer nova licitação fraudada que beneficie o empresário que financiou o caixa 2
da campanha eleitoral de quem manda nesse estado cuja polícia militar irá
reprimir a manifestação que acontecerá assim que não tivermos mais educação
saúde e previdência para o gozo final dos apóstolos do estado mínimo evangelizado pelos chicago boys e essa manifestação com um monte de miserável playmobil
verde-amarelo talvez será tão grande que não vai parar de andar e vai extrapolar
a avenida paulista e subir para o norte do país engrossando uma coluna de
refugiados brasileiros ex-manifestoches que de tanta fome comerão o iphone que
conseguiram comprar na era lula-dilma para postar no instagram as selfies
tiradas com policiais da fiesp na passeata verde-amarela e misógina que pedia a
cabeça da dilma por ela ser mulher e ex-guerrilheira e é com o iphone digerindo
uma prisão de ventre no intestino que talvez esses ex-manifestoches agora
refugiados em marcha irão atingir o extremo norte do país e chegar a pé em
apenas alguns meses na fronteira méxico-eua logo depois que os refugiados
hondurenhos tiverem sido recebidos a bomba pela democracia estadunidense
responsável direta pelo golpe de estado em honduras paraguai e brasil entre
outros países que vão produzir refugiados na mesma proporção que o neoliberalismo produz endividados que daqui a alguns meses servirão de modelo para
alguma personagem da gloria peres que mostrará a suzana vieira esfarrapada
vestindo frangalhos da camiseta verde-amarela morobloco e conseguindo cruzar
de forma clandestina e heroica a fronteira méxico-eua para trabalhar de latino-americana precária e ainda ter tempo de ser líder de alguma comunidade portorriquenha e por hoje é só boa noite ao país que na divisão internacional dos papéis
tem a população dócil e sem educação crítica que jamais perceberá o quanto é
manipulada para continuar sendo a cobaia passiva do laboratório capitalista
mundial obrigado pela audiência continue tendo o serviço de telefonia mais caro
do mundo boa privatização bom livre mercado boa noite e segue o baile
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O MAQUINISTA
VERONICA STIGGER

Mateus chegou cedo, muito cedo. Não era dia ainda. Como de costume, ele viera
a pé, pelo meio dos trilhos, debaixo da escuridão da noite. Gostava de sentir o ar
gelado da madrugada no rosto. Acordava-o, dizia. Vinha uniformizado, com capacete e luvas. Precisou sair de casa às quatro da manhã para não se atrasar para o
encontro, marcado para as cinco. Lá já estava João, também vestindo uniforme e o
imprescindível capacete. Em pé, sozinho no meio dos trilhos, cabeça baixa, mãos
juntas na altura do peito, rezava. Mateus estranhou, nunca o vira rezando. Achava
até que o amigo fosse ateu. Pensou em saudá-lo fazendo graça, falar que ele
estava parecendo o Maquinista com aquele tipo de carolice, mas desistiu. Não era
o momento mais adequado para isso. Mateus se aproximou devagar, pisando de
leve sobre as pedrinhas que atapetavam o chão. A dois passos do amigo, estacou.
Não queria interromper João. Afinal, talvez fosse mesmo uma boa ideia rezar. Se
Mateus soubesse rezar, certamente se juntaria ao outro. Mas ele não sabia e, por
isso, esperou. João estava tão concentrado que não percebeu a proximidade de
Mateus. Parado feito uma estátua, apenas seus lábios se mexiam. Porém, mesmo
de perto, não era possível escutar o que dizia. E se ele não estivesse rezando? E se
ele estivesse apenas fingindo rezar?, pensou, preocupado, Mateus. Enquanto este,
absorto, considerava se seria ou não um problema fingir rezar em vez de rezar de
fato, João encerrava sua suposta prece, deslocando um pouco para trás sua perna
direita e inclinando ligeiramente o tronco e o joelho esquerdo, como se cumprimentasse uma alta autoridade. Quando finalmente levantou o rosto, viu Mateus.
Abriu um largo sorriso e abraçou-o apertado. Sejamos fortes, camarada, sussurrou-lhe no ouvido esquerdo, quase num beijo. Sejamos fortes. Mateus escondeu o
rosto no ombro do amigo, como se quisesse cheirar sua nuca, e estreitou-o ainda
mais contra o próprio peito. Sejamos fortes, repetiu uma vez mais João. Mateus
desvencilhou-se de João e perguntou se os outros já haviam aparecido. Não,
eles ainda não haviam aparecido, chegariam mais tarde. E o Maquinista? Está lá
dentro, indicou João, está vendo? Ele está sempre lá dentro, resmungou Mateus, acho que ele mora aí. João fez um sinal para que Mateus o acompanhasse.
Mateus depôs sua mão esquerda sobre o braço direito de João, e os dois seguiram
juntos. Amanhecia. Eles saíram dos trilhos e contornaram o vagão em que se
encontrava o Maquinista. João e Mateus iam abaixados, com os joelhos inclinados, tentando se deslocar da maneira mais discreta e silenciosa possível. Quando
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passaram ao lado da janela através da qual se via o Maquinista, não resistiram e
espiaram para dentro. O Maquinista, mesmo sendo um tipo franzino, com o rosto
chupado e os ossos saltados como os de um faquir, mal cabia no espaço exíguo.
De pé, ajeitara-se como pudera no comprimido vão entre uma parede e outra:
recostara o quadril na divisória às suas costas, esticara as pernas para a frente,
apoiara os braços no painel adiante, depusera a cabeça sobre os braços e assim
dormia. Roncava alto o suficiente para ser ouvido da rua, onde estavam João e
Mateus. Vai por mim, sussurrou Mateus no ouvido de João, o Maquinista dorme
aí. Em pé? Não sei se sempre em pé, mas que ele dorme aí, ele dorme. Gringo
desgraçado, grunhiu João. Já era dia, um dia nublado com pesadas nuvens cinza
no céu. João e Mateus avistaram os outros companheiros, todos os três com seus
respectivos uniformes e capacetes. Tiago foi o primeiro a vê-los também. Acenou
de longe e correu para abraçá-los. É hoje, camaradas, disse ele sorrindo, enquanto abarcava ao mesmo tempo João e Mateus. Os irmãos Pedro e André, os mais
jovens da turma, os abraçaram em seguida. Estes portavam, além dos uniformes e dos capacetes, rádios de comunicação. Cá estamos, companheiros, para o
que der e vier, falou Pedro. O Maquinista já está aí?, indagou André, ao que João
respondeu afirmativamente. Acho que ele mora aí, resmungou Mateus, sem ser
ouvido. Trouxeram as ferramentas? João abriu o casaco e mostrou um martelo
e um podão presos ao seu cinto de couro com tiras de tecido vermelho. Mateus
abaixou a mão direita e deixou cair de dentro de sua luva um canivete suíço. E
vocês? André arregaçou a barra da calça e apontou para uma faca presa a sua
botina. Pedro ergueu a camisa, revelando a corda de sisal que trazia amarrada ao
peito. E Tiago tirou de um bolso uma grossa fita adesiva e do outro, uma chave de
fenda. João, então, juntou as mãos na altura do peito em mais uma prece. Pedro
e André alongaram-se como se estivessem prestes a praticar algum esporte,
elevando os braços ora para o alto, ora para os lados. Tiago, seguindo o exemplo
dos dois, segurou o peito do pé direito e ergueu a perna para trás, encostando-a
ao glúteo, para forçar o músculo da coxa. Ficou segurando o pé durante uns vinte
segundos e repetiu o mesmo gesto com a perna esquerda. Mateus, sem saber o
que fazer, roía as unhas. Impaciente, caminhava de um lado para outro, parando
apenas para conferir as horas, a intervalos muito curtos e regulares. Terminada a
reza, João fez novamente sua estranha reverência. Recomposto, respirou fundo e
conclamou, batendo palmas: vamos lá, camaradas, não podemos correr o risco de
que os outros cheguem. Todos sorriram, ainda que com certa tristeza. Vestiram
seus óculos escuros, ajeitaram os capacetes e se puseram em marcha. Apenas
João não colocou os óculos escuros.

MÁQUINA COQ-À-L’ÂNE
RICARDO CORONA

débeis decibéis na cidade
asnas e galos de uso dosado
cisma ao ismo da ostra
susto ao surto à sarda solta
falso cru da pá com pé no pó
trincado o osso até o pescoço
a carne no osso do riso tosco
narina ao tédio na nuca
tempero à loura peruca
sombra da auréola na têmpora
alienista aliciado olé olá
película de horror e desespero
o real em ruas douradas
filhos reinantes no pariu
via láctea de baixa lactose
morno que impede o pigarro
olho vox do ogro cílio
filho leal do filtro puto

Poema iniciado no período das manifestações verde-amarelas que pediam a cabeça de Dilma Rousseff e concluído um dia após a eleição de 2018. A expressão francesa “máquina coq-à-l’âne” pode ser traduzida por “do galo ao asno” e
significa passar, sem transição ou motivação evidentes, de um assunto a outro,
religando coisas disparatadas, indicando, portanto, uma “sequência de disparates”. O “coq-à-l’âne” como recurso literário foi amplamente utilizado pelos
surrealistas. (NA)
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Diante de notícias, atos, constatações, quando tudo se agita, comove e revolta, como manifestar
essa voz que arde?
Como e em que medida a expressão artística pode dar conta desses limiares da vida
que nos solicitam um posicionamento crítico, ativo e coletivo?
De que maneira um processo artístico poderia possibilitar zonas de contato e
encontro para dialogar sobre modos de resistir e sobreviver?
Foi diante de mobilizações assim que a série Fósforos LEVANTE teve início, especificamente durante a consolidação do impeachment que veio a destituir o governo eleito de forma democrática
na eleição presidencial de 2014, para instaurar o atual governo, ilegítimo e totalmente articulado
com o projeto neoliberal que rege o mercado financeiro externo e interno. Desde então, esse governo executa uma pauta de ações que atacam, reduzem, descaracterizam, desmontam e extinguem inúmeros programas e leis de âmbito previdenciário, trabalhista, social, artístico, cultural,
científico, ambiental – para colocar apenas alguns dos campos fundamentais que passam por
uma profunda situação de desmantelamento e retrocesso. São situações de falência programada
que se estendem como projeto federativo, atravessando estados, cidades, invadindo casas e intervindo diretamente em todas as instâncias da vida.
Os Fósforos LEVANTE fazem parte desse tempo de cortinas de fumaça que vemos se estender dia
a dia. Tempo cinza, nebuloso, obscuro. É nessa ordem emergente de pensamentos que algumas
caixas de fósforos comuns passaram a atuar como uma mídia tática, um módulo expositivo ativado a partir desse objeto capaz de dar ignição ao fogo. Banal, de uso prático, portátil, de ampla
circulação, doméstico, urbano, do mato, que cabe no bolso, na bolsa, na mão e na mochila, esse
objeto, que integra o discurso cotidiano das ações mais corriqueiras e também vitais, recebe
novos rótulos com imagens e textos que abrigam e dão potência a essa voz que arde diante do
agora, dando forma, materialidade e circulação a um conjunto associado de mobilizações que são
urgentes.
São tempos em que precisamos ter à mão n possibilidades de chamas e insurgências.

Pablo Paniagua . Fósforos LEVANTE . (_____ / 2016 / _____)
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amor
intimidade
jogo erótico
cumplicidade

—Tome aqui minha craca de nariz. Jogue ali no cinzeiro, por favor.
—...

—Tome aqui minha craca de nariz. Jogue ali no cinzeiro, por favor.
—...

vínculo empregatício
sujeição
dominação
opressão de classe
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FABIO MORAIS
Livre escolha | 2018

pós-escravidão

amor
intimidade
jogo erótico
cumplicidade
vínculo empregatício
sujeição
dominação
opressão de classe
pós-escravidão
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BRUNO KURRU
À derrota (entre nós)
Anterior à – e hoje –
2018

BRUNO KURRU
Prantear, plantar!
2018
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diário alterado
Raquel Stolf

29/10/2018
(noite)
resumo do dia:
espera que seu atlas esteja no lugar, segurando a cabeça e os neurônios lentos.
algumas alegrias: antes, muito antes e
de manhã, chegou o pacote com os DVDs do
David Perlov, seu Diário: 1973-1983. o
motoboy passou a caixa por cima do portão
da frente. a tristeza de ontem ficou embaixo da mesa da cozinha, embaixo do sofá,
no canto do olho, embaixo da língua. sonhou que a nona Carmela (mais nova e mais
magra) dizia que estava preocupada com a
situação.
um cansaço amassado a carregar durante
essa semana. ler as ameaças nos jornais,
depois ir diagramar a publicação, para a
exposição em janeiro – lista de notícias
[dream and reality]. (ainda está com a
síndrome do olho quebrado, que começou em
2013)
outra alegria: achar aquela fonte chamada faune, que tem algo de animal dormido,
antes de pular.
está procurando fôlego em algum lugar no
ar. fingir ter fôlego parece que funciona.
começou um diário que vai durar 4 anos.

30/10/2018
o atlas está travado.
it’s a long way (aquela música do Caetano).
na sala em câmera lenta, a água passa e a
areia fica no lugar. a areia se move, como
se não tivesse.
na lagoa escura, o atlas confessa: quero
ir para outra borda, outro pescoço, sobre
outras costas. na colina vertebral, a memória entre as vértebras. há a hérnia
a ser engolida pelo corpo.
escuta a vassoura esfregar a calçada, junto com a música de relaxamento, que parece
soar na rotação trocada. ou é sua escuta
que está em outra translação.
esqueceu a chave em casa, por dentro da
porta. só não se sabe como conseguiu sair,
com a casa trancada. e esse mistério poderá ser investigado, como a tal enxaqueca
imaginada.

30/10/2018
(alter-dizer)
sonhou com o teto destelhado. chuviscava
sobre a estante de livros. mas H. colocou
uma lona no telhado do barraco.
procuramos um lar para J., um cachorro
de 7 anos que gosta de assistir televisão
e sentar na sala. a vizinhança o conhece,
fala muito bem dele.
ela caminha muito em matas e estradas
empoeiradas. avista buracos e eles estão
vazios, o que dá sorte.
poderia achar um pedaço de cadáver (braço ou perna) como avisaram seriamente na
televisão (M. ou o vocalista dos Mutantes
mais velho, numa entrevista).
mas não escutou nada, ainda bem.
hoje o sol está ventando, arisco.
9h parece ser mais tarde, como uma pele.

sem nenhum sonho no bolso, bebeu um copo
de água. entrou no carro e abriu a janela,
anotou aquela voz na cabeça, para saber
depois onde parar.

29/10/2018
alter-diário
(esse nome começou hoje)
(ainda noite)
lê Nathalie Quintane e um sentido estala:
Percebo melhor a direção das nuvens se
paro de caminhar.
Bob late e emenda um uivo no portão. ninguém passa na rua.
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31/10/2018
ela sonhou que entrou no mar, de calça jeans azul escuro e camiseta branca e boiou
de bruços, sendo levada pela correnteza.
alguém a salvou e comentou que ela respirava embaixo d’água.
e antes disso, outro começo se sobrepôs:
ela pulou de um prédio e caiu de bruços
no mar, planando no ar e no mar escuro.
a espuma branca era a respiração. alguém
a retirou do mar e saíram caminhando lentamente, pela cidade.

31/10/2018
(ainda é de manhã e chove)
uma possível ficção: surge uma bolinha que
dura um dia. depois, no outro dia, outra
bolinha surge, em outro lugar do pescoço.
parece um rodízio de bolinhas, cachecolizando pelo pescoço, oscilando entre proteção e entrega.

1/11/2018
sonhou que estava em um sebo ou livraria
a céu aberto, na rua. ali acontecia o projeto de Christine Kozlov, Information – No
Theory, com o gravador de rolo e microfone
aberto, gravando 24h, sobrepondo e apagando as gravações. ficou diante do gravador
e não disse nada.

amanhece chovendo, ou antes mesmo, outro
começo se sobrepôs, com roncos de trovoada, dormindo pesado.
manterá o sonho em segredo, vagando no headspace ou headscape, flutuando na escuta.
o sonho parece ter sido planejado, mas não
foi (ontem comentaram sobre o exercício de
imagem de sair com a câmera na mão, sem
roteiro, e esse sonho foi um pouco isso).
todo sonho é sem roteiro?
a combinação entre chuva de médio fluxo
e trovoada longínqua parece o rumor de
respirar embaixo d’água. quando o trovão
afina e assusta, fica esperando.
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2/11/2018
parte 3
sonha que pode pegar um atalho dentro do:
[ ] mar
[ ] mangue
[ ] rio
[ ] banhado

3/11/2018
estão em um posto de gasolina, dentro
de uma fantasia gigante: um quarto com
um buraco na parte de cima, pelo qual poderão passar uma mão para atear fogo,
usando a luva branca protegida.
um pequeno livro mordido nas bordas.

pode-se ir por um barranco coberto de capim (que demora muito mais devido à fila)
ou andar na valeta com pedras, que está
vazia.
o atalho parece um molhe sinuoso ao contrário, pois em vez de ser um monte de
terra é feito por uma linha escavada (que
nunca se enche de água).
parte 2
estão na fila da lanchonete e há muitos
desvios: numa prateleira ao lado da fila
existem tíquetes com descontos para voos.
cada tíquete equivale a um dia do ano.
cada 4 tíquetes do mesmo dia equivale
a uma passagem/trecho. pega 4 de cada
(sem olhar o dia da viagem) e pede um
suco. mas a atendente explica que eles
só servem muitos tipos de café, pois não
existe praia ou litoral na cidade.
parte 1
estão viajando. num determinado instante,
percebe que esqueceu a mala em algum lugar
da rodoviária. talvez esteja no guarda-volumes, ou no achados e perdidos.
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4/11/2018
sonha que está esperando numa sala com
muitas cadeiras. um auditório ou sala
de reuniões. ou uma antessala.

5/11/2018
sonhou com um chão escorregadio.

diz que diz ou diz que não disse.
voltar no tempo, voltar no espaço.
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6/11/2018
sonhou que todas as pessoas (conhecidas
e desconhecidas) estavam sentadas no sofá.
de repente todas dormiam.
alguém batia na porta.
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7/11/2018
sonhou que estão fazendo um bolo no escuro. por isso, tem que separar pedaços de
manteiga que estão grudados nas coisas.
joga no lixo nódulos de manteiga grudados
em papéis ou páginas de revistas. acha
também um pedaço de cenoura crua esquecido na batedeira, e algumas formigas. uma
delas sobrevive e vai embora, pelo chão.
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8/11/2018
(sonho 2)
casa azul a ser demolida, com um fantasma
de cachorro vagando em seus arredores.
ela chama o cachorro de S. – el cachorro
de un fantasma.
um ladrão invisível tenta assaltar a casa
para roubar os escombros (antes da casa
virar estacionamento), e construir uma
barragem.

9/11/2018
ela sonha com o livro Macunaíma.
alguém lambe o chão de terra (ou de cimento) e depois tem que lavar a língua.
uma mulher está deitada na água, boiando
no rio raso.
dentro da gaveta do móvel do quarto principal (casa da vó) tem 2 pequenos bonecos
com corpo de pedra, que ficaram
de herança.
o que é macunaíma? quando é macunaíma?
esse nome se repete pelo sonho.
o chão é de madeira. aparece e desaparece
um menino com uma bolsa de pano que quase
arrasta no chão.
silêncio-nuvem de marimbondo.
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Perdi tudo ao mesmo tempo.
Sem nada o tudo virou nada.
Fiquei eu e meu medo
O sol nasceu.

O mar estava revolto.
Não, estava calmo.
Não, acho oque era um lago espelhado
e as ondas eram meu rosto em fúria.
Vi minha dor e queimei só.

-xEstamos perdidos,
todos juntos perdidos.
Todos apavorados.
Olho em volta e só vejo medo.
Fora dos outros estou só e calmo.

-xEstou vazio;
oco;
ocão;
o cão.
Já sou uma matilha.

-xDepois de uma grande tempestade;
depois de meu barco afundar;
de meu mundo soçobrar;
meu chão rarificar;
meu céu cair;
minha sombra me afugentar.
Olho nos olhos do bebê e ela está serena.

-xEstou com medo do outro!
a sombra do outro corria no chão
eram muitos e já me cercavam.
meus amigos, meus parentes,
meus professores… meus mestres.
Todos tinham sombras e elas se uniram à minha.
Agora éramos muitos a me aterrorizar!
-xTenho medo do sol.
Tenho medo da chuva.
Tenho medo da sombra.
Tenho medo da terra.
Medo que me encolhe.
Do outro lado o deserto seco e frio
No meio sou eu.
-xEstou só e tenho medo
Não sei bem se o medo é de estar só ou dos outros.
O medo é o mesmo

ROBERTO FREITAS
2018
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DISPLASIA

A VIDA É TÃO RARA

TALITA TRIZOLI

REGINA MELIM

O corpo todo dói.

Não tinha 20 anos ainda. Viajava de carona pelo Brasil com namorado e amigos.
Coisa comum naqueles tão sombrios anos 1970. Apesar disso, conseguíamos ser
felizes. Depois de percorrer Minas Gerais, Goiás, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará,
chegamos ao Rio Grande do Norte, numa pequena cidade chamada Mossoró. À noite saímos para dançar num forró que estava acontecendo bem próximo à casa onde
estávamos hospedados. Éramos em seis. Dançávamos felizes. Abraçados. Nem
bem chegou a terminar a terceira música quando percebemos uma movimentação
e, numa fração de segundo, nos demos conta que éramos nós, os diferentes, os
causadores do rebuliço. Corremos para a nossa hospedaria. A polícia nos esperava.
Nunca vou esquecer os olhos arregalados da senhora que nos alugou o quarto.
Tinha um bócio avantajado. Havia nos dito que ali todos tinham aquela doença.
Era pouco iodo. Ela disse, numa frase seca: “Aqui eles matam”. Após uma revista
completa, somando requintes de taras, esgaçando nossas calcinhas levaram todo
o nosso dinheiro e o canivete suíço de um dos amigos. Fomos levados num jipe e
largados na estrada. Os seis. Andamos até o amanhecer e aí pegamos carona.

Na verdade, não todo o corpo.
Todo o lado esquerdo dói, lateja, repuxa, pulsa, sofre com estirões e pontadas que
vêm, ou melhor, parecem vir, de uma base mal estruturada. É um osso do quadril,
talvez o acétabulo que (não mais) encontra o fêmur, que empurra uma musculatura já inchada para além de seus limites, e se faz perceber na insistência, via uma
radial onipresença de dor e de pressão.
Não é só o corpo que dói.
Mas é no corpo que essa dor se faz presença, como uma anedota, uma lembrança,
daquilo que foi empurrado pra dentro, engolido, que não encontrou saída pela boca
ou outras extremidades. O corpo que dói é um corpo fechado em si, enrijecido por
um vácuo de raiva e de frustração.
O corpo que dói procura por outros corpos com dores similares, lateja e pulsa seus
fluxos de dor na expectativa de que algum corpo ao lado também esteja com dor.
E essa dor que está no corpo é estratégica.
É profundamente pensada, como uma velha praga que vai criando resistência a
vacinas e fungicidas. É alimentada e propagada em substituição a anestésicos, pois
a intensidade do corpo que dói não permite que o corpo sinta qualquer outra coisa.
A dor é imperativa, é gulosa, é ansiosa. Não permite brechas ou distrações. Demanda atenção constante para que se efetue uma veladura dos outros afetos do
corpo.
Mas o limiar entre dor e gozo é tênue.
O gozo pode virar dor. A ativação e os estímulos das musculaturas podem virar a
chave do sofrimento em direção à satisfação... nem sempre, mas podem! E devem!

Nunca vou me esquecer da hora em que chegamos em Olinda. Uma casa linda! Com
uma varanda grande e tudo aberto. Comi tanto caju que até hoje, quando lembro,
sinto o maravilhoso travor na minha boca. Foi no jardim dessa casa que conheci
jambo. Falávamos muito, a casa era de uma pessoa muito incrível, velho conhecido
da família de um dos amigos. Queríamos conhecer D. Helder Câmara. Ah! D. Helder! Quando perguntaram a ele sobre o que achava do topless, ele disse que estava
se lixando. Pra ele, o que importava mesmo eram aqueles que não tinham roupa.
Lembrei dessa história no domingo à noite. Nunca gostei de domingos. De 2016 pra
cá, passei a odiar. E nesse último, pra coroar a sequência de tragédias, a imagem
daquela senhora veio límpida, e ela dizendo: “Aqui eles matam”.
Eu me recuso.
Isso tudo não é normal.

Há uma urgência que o corpo que dói seja o corpo que goza.
Porque eles não odeiam apenas poesia, mas também odeiam gozo.
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#cóleraealegria

LOUVAÇÃO ERA PRIMAVERA FITA CASSETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE LUNIK 9 COREOGRAFIA OLHA LÁ VEM PASSANDO A PROCISSÃO UM DOIS
CONTRATEMPO TRÊS QUATROPIRUETA CINCO SEIS
GRANDE BATIDA SETE OITO QUEDA AO CHÃO VINTE E
DOIS ANOS INTERROMPERAM UM ENSAIO NO TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO ÀS PRESSAS DESCERAM
A RUA DE MALHA E SAPATILHA ROSA CHEGARAM NA
PRAÇA DE NÚMERO QUINZE O PALÁCIO ERA ROSA OS
CABELOS LONGOS ELE NÃO ESTUDANTES1 EU NEM
LEMBRAVA DISSO BEBEL OROFINO FACEBOOK2 FILME PASSOU NA CABEÇA E FICOU COMO SE TIVESSE
VIVIDO TUDO DE NOVO AGORA?

Dario Almeida Prado Júnior
Fotografia | 1979

SANDRA MEYER
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1
“Houve uma vez uma primavera. E eu estava lá, como comprova a fotografia, bradando #EleNão. No
caso, “ele” era o general Figueiredo, em sua visita a Florianópolis, na libertária primavera de 1979.
Esta imagem, que eu não conhecia, integra a exposição “Novembrada”, com fotos de Dario Almeida Prado
Júnior, em cartaz no campus da Unisul Pedra Branca. Quem me encontrou nesta e em outras imagens foi
meu filho João, que cursa uma pós-graduação naquela universidade. Dario foi um valoroso companheiro
naqueles tempos. Foi ele quem me acompanhou em viagem a Curitiba, onde fui depor na Justiça Militar
durante o julgamento dos sete estudantes indiciados pelos atos políticos contra Figueiredo. Foi há 39
anos, mas é como se fosse hoje, um filme muito nítido na memória, nessa luta cotidiana que travamos
contra o fascismo. #EleNão, comme il faut.
Sobre o cenário da foto: interior da Praça 15 de Novembro, onde nos concentramos depois que os PMs
baixaram os cassetetes para dispersar a manifestação em frente ao Palácio Rosado, hoje Cruz e Sousa”.
Carlos Damião.
2
“Sandrinha!!! A gente tava ensaiando no teatro!!! o Lunik 9 com a Jussara Zerbino descemos pra
Praça XV de malha e sapatilha”. Bebel Orofino

#cóleraealegria

VITAMINA C
DANIELA CASTRO

É isso aqui. Tentei “atualizar” (pós-resultado das
eleições), mas ficou protético, explícito demais,
e perdeu o afiado da navalha. Eu gosto dele assim.
Cada sentença remete a um outro conto inteiro. Atmosfera de cabine pressurizada pronta a explodir
pra outros caminhos, que é o que precisamos com
urgência. Foi isso que saiu no entre turnos.

Quando eu era pequena, diziam-me que eu tinha que achar uma profissão que eu
amasse pra ganhar meu dinheiro, ter um marido que me amasse (mas que se não
desse certo, eu teria que ter meios pra vazar, logo, o “ganhar dinheiro com a profissão que eu amasse pra ter dinheiro caso precisasse vazar”) e ter filhos que eu
amasse incondicionalmente.
Agora, tenho uma profissão, não tenho um marido e tenho um filho que amo não
incondicionalmente.
Quando eu era pequena, a Tia Clóris tinha um olho azul e outro castanho. Ela era
minha tia (uma vizinha, na verdade, mas que por uma herança matriarcal ameríndia qualquer, virou tia). O irmão da Tia Clóris morava em Ipanema, e quando íamos
lá, os adultos tomavam uísque e relaxavam e esqueciam de me dizer que eu tinha
que ter uma profissão que eu amasse, um marido que me amasse pra ter um filho
que amasse incondicionalmente. Era bom. E quando as crianças cansavam, eram
colocadas na cama redonda do Tio com lençol de cetim rosa sob um teto de espelho
pra dormir. Era realmente bom.
A Tia Clóris era casada com o Júlio, emigrado de Cuba que trabalhava na IBM no
Rio de Janeiro. Moravam em Jacarepaguá, onde eu passava as férias de verão. O
Júlio era o segundo marido d’A Tia Clóris . O primeiro foi flagrado por ela vestindo
seu baby-doll dando o cu pra outro homem.

Sou paga para escrever textos estéticos, de onde eu tiro minha vitamina C.

(sigamos combatendo o Escorbuto)
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Venho pensando na palavra
resistência. Ela está aí como
armadura de muitos, também me
veste. Também me entristecem os
motivos que colocam em guarda o
meu corpo. Ele precisa, mais do
que nunca, estar de pé, deitado,
atento. Em vigília. Elaborar
gestos potentes, essa é a sua
natureza, engendrar. O corpo
processo tempo/espaço, mesmo
encaixotado desde os primórdios,
em risco de uma mental vigilância
em avançada execução. O corpo
processa.
Como resistir? Nunca senti tanto
o peso da palavra. Nunca, de
repente, soube o real significado
do que é estufar o peito como
enfrentamento. A ameaça sentida
na carne. Deslizando perfis,
encontro alguéns que lutam a
partir da existência. É condição
de sempre, à margem. Eu, no
grupo “aceito”, largo as mãos
moles. Entrelaço os dedos com
fortes pessoas. Nossa dor é
comum. Latejamos em frequência.
Calejamos. A dor é força, no fim
das contas.
LUCIANA MORAES
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MÔNICA HOFF
episódio #11 | 2018

Carinhoso foi a primeira canção que
aprendi a cantar. Eu devia ter uns
3 anos. Minha mãe a cantava pra mim.
Quando minha filha nasceu, eu passei
a cantar pra ela.
Hoje Zoé tem 8 anos, e há 3 semanas
pediu que eu cantasse Carinhoso novamente, pois não conseguia dormir.
Isso ocorreu exatamente depois do
primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.
Ultimamente, cantar para Zoé dormir
tem sido dos poucos momentos em que
a minha cabeça esquece, ainda que
por míseros 4 minutos, da violência
moral, ética, física e emocional que
estamos vivendo no País, agravada, e
muito!, pois totalmente legitimada,
depois do dia 28 de outubro.
Eu nunca cantei pra ninguém, exceto pra ela. Mas nesses últimos dias acho que
tenho cantado pra mim. Pra acalmar o meu coração. Como uma prece pelos meus,
pelos teus, pelos nossos. Por total autocuidado. Como um mantra.
Naquele domingo surreal, após o resultado das eleições, Zoé me perguntou se algo
de ruim nos aconteceria, se iriam nos machucar. Eu respondi que não com o coração saltando pela boca. Mas a gente sabe que não sabe nada, exceto que a muitas
e muitos sim. A gente sabe que a muitas e muitos sim há muito tempo. Devido à
nossa conivência, conveniência ou mesmo à sua aparente revelia. Porque, na real,
essa merda é estrutural. Ela tem mais de 500 anos. Fala dos índios, que somos
nós e que nunca quisemos ser. Fala dos negros, que são muito mais nós do que nós
mesmos. Fala das mulheres, das travestis, das gays, das trans, das pretas, das
pobres que violentamos diariamente em nossos gestos, nossas práticas, nosso vocabulário, nosso juízo. Fala, sobretudo, da segregação, do racismo e do patriarcado, justamente aqueles que ganharam as eleições. Fala dos nossos desejos mais
escancarados, das lutas mais reprimidas, dos nossos segredos mais guardados.
Enquanto a gente não mudar os microesquemas nessa sociedade que transforma tudo
a seu favor, o excludente continuará achando que é inclusivo, e o inclusivo seguirá sendo taxado de excludente, e eu seguirei cantando pra Zoé pensando que
estou acalmando a ela e não a mim.

VER.SAR – Práticas artísticas, maternidades e feminismos, de Priscila Costa Oliveira,
é um podcast com artistas convidadas a compartilhar leituras de textos sobre práticas
artísticas, maternidades e feminismos.

NÃO VAMOS RECUAR
NEM UM METRO SEQUER
MARCELA TIBONNI

Em março de 2017, eu e minha mulher decidimos engravidar. Estávamos morando juntas
há dois anos, tínhamos adotado uma cachorra vira-lata e, mesmo sem nunca definir
qual era a hora certa para ter filhos, decidimos tentar. Casamos com uma festa junto
à família e aos amigos e começamos o procedimento para engravidar. Não sabíamos
nada sobre gravidez e não tínhamos ideia de como duas mulheres, sem a presença de
um sêmen, faziam para engravidar no Brasil. Usamos as redes sociais como aliadas,
postamos pedidos de ajuda, e foi através delas que achamos uma clínica de fertilização,
descobrimos sobre a possibilidade de sermos doadora de óvulos, encontramos uma obstetra, uma consultora de amamentação, uma pediatra, uma doula. Desde muito antes
de engravidar, já tornávamos nossa história pública através das redes sociais, dividimos
com amigos e colegas nossas buscas e nossas descobertas, isso por um motivo simples:
acreditávamos no poder da partilha, da colaboração e do social.
Iniciamos o processo da inseminação em abril de 2017, fizemos uma série de exames,
resolvemos que seria a Mel que engravidaria e decidimos também que ela doaria parte
dos óvulos por ela produzidos para ajudar um casal infértil a engravidar. Como nosso
filho não teria pai, optamos por comprar um sêmen em um banco de sêmen, de um
doador anônimo.
Em janeiro, fizemos a transferência de dois embriões e, para nossa imensa alegria, descobrimos (duas semanas depois) que ambos tinham vingado, e estávamos grávidas de
gêmeos.
Ao longo da gravidez, decidi que eu também queria amamentar, esse desejo era menos
por criar vínculo com meus filhos, e mais para ter chance de uma criação equilibrada e
com tarefas 100% divididas. Nossa relação sempre foi assim, no restaurante pagava a
conta quem tinha mais dinheiro; matava uma barata quem tinha mais coragem; virava o
galão de água quem tinha mais força, nunca dividimos tarefas de maneira sexista, e não
seria na maternidade que eu deixaria a Mel solitária em um puerpério e uma entrega exclusiva à amamentação se eu podia ajudar. Não achava justo minha mulher passar pelo
puerpério e pelo desgaste extremo da amamentação de dois bebês sozinha se, sendo eu
mulher, poderia viver isso tudo com ela, ajudá-la e dar-lhe liberdade para banhos mais
longos, dormidas mais pesadas, saídas de casa sem o medo de os bebês passarem fome.

Site oficial: https://priscilacostaolive.wixsite.com/podcastversar
Soundclound: https://soundcloud.com/podcastversar/versar-011-monica-hoff-por-ela-mesma
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iTUNES: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:481590678/sounds.rss
Instagram: @podcastversar
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Comecei o protocolo para amamentar quando a Mel ainda estava grávida de cinco meses, tomava nove remédios por dia que me fariam simular uma gestação
em meu corpo, parei de menstruar, aumentei níveis de progesterona e estrogênio,
aumentei os níveis de prolactina, e em dois meses, eu já produzia as primeiras gotas de leite em meus seios.Tudo isso sempre dividido com quem quisesse ver nas
redes sociais. Encontramos uma possibilidade de criação de dois filhos que não
sabíamos ser possível, o da dupla amamentação, e queríamos dividir com o maior
número de pessoas possível. Os episódios de preconceito aconteciam aos poucos,
principalmente da classe médica, diziam não apoiar a “amamentação cruzada” quando uma mulher amamenta o bebê de outra mulher - e mesmo quando eu
explicava que não se tratava de um bebê de outra mulher, e sim dos meus próprios
filhos, ouvia argumentos de que eles não tinham minha carga genética.
Quando Bernardo e Iolanda nasceram publicamos inúmeras vezes nas redes sociais, nossas descobertas, a dupla amamentação, o puerpério vivido simultaneamente por duas mães, aceitamos dar entrevista para sites, revistas, e até para uma
rede de televisão. Mas aí nos lembramos que não estamos em um ano qualquer, e
nem em um período qualquer, nossos filhos nasceram em meio ao primeiro turno
de eleições presidenciais. No segundo turno, eles tinham apenas 15 dias. Nas mesmas redes sociais, que desde o princípio explicitamos nossa maternidade, começamos e ler comentários homofóbicos, comentários que envolviam a igreja - para
nos desqualificar como família -, que usavam a ciência - para afirmar que nunca
seríamos uma família -, que usavam o ódio ,- para interromper nosso desejo de
maternagem. Estávamos em outubro de 2018, noite em que ouvimos fogos de artifício para comemorar a chegada de um novo presidente. Presidente este que anuncia publicamente ser contra a composição da minha família, que insita o ódio da
população contra mulheres lésbicas, que insiste em dizer que somos duplamente
inferiores: por sermos mulheres e por sermos lésbicas. A partir daí, tivemos duas
opções: nos entregar ao medo e nos silenciar, como me disseram alguns familiares
- “melhor não se expor nas redes socias”/ “não precisa andar de mãos dadas nas
ruas”/ “nada precisa ser tão explícito entre vocês”, - e uma segunda opção, que é
não fazer nada de diferente do que já vínhamos fazendo. E é esta segunda opção
que escolhemos. Continuar, seguir, enfrentar e nos apoiar para contrapor a quaisquer comentários ou ações que agridam nossa ideologia.
Escolhemos um momento tenso para ampliar nossa família, ao mesmo tempo em
que preferimos pensar que escolhemos o melhor momento, porque somos e estamos fortes, não vamos recuar nem um metro sequer. Olhar para nossos filhos e
para nossa família nos dá ainda mais vontade de transformar o mundo em um lugar
mais agradável. Vamos criar nossos filhos para serem cidadãos críticos, com senso
de reflexão e questionamento, com desejo de partilha e colaboração, e acreditamos
que não há um melhor momento para nos dispormos juntas a este formato de
maternagem.
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SOB O SIGNO DO MAUINFLUENCER VENCEREMOS
LAIS MYRRHA

***
Já vencemos, não porque ganhamos nas urnas, isso não importa (embora será perigoso e talvez, nefasto). Vencemos porque fomos capazes de mostrar que alianças
pelo bem comum são possíveis. Que a direita e a esquerda podem se unir contra o
totalitarismo e que o totalitarismo está fadado a fracassar porque a ideia de maioria logo que se impõe, fracassa, porque sua premissa é falsa. Um governo, que
nega as minorias, como quer e profere o capitão-com-a-faixa-na-mão, é o início de
sua autodestruição.
Tão logo eleito, seu rebanho vai se desfazer com a mesma rapidez com que se uniu,
porque os que compõem o topo da pirâmide social dessa manada, certamente, não
têm escrúpulos e ensinarão aos demais que política de minorias é justamente para
a maioria e que a maioria à qual o sr. JB se refere não é numérica em termos de
eleitorado, mas se refere àqueles detentores do poder econômico. A classe média
e os pobres que votaram nesse elemento sentirão no bolso e na pele o peso de sua
escolha. As mulheres, os gays e os negros que votam nele verão que seu anônimo
voto não os protegerá contra a violência que a vida cotidiana lhes imputará, e não
adianta gritar: - Para! Eu votei no Bolsonaro!
Você é gay, preto, mulher, lembre-se, apenas por isso não te ouvirão, primeiro,
como o mestre mandou e, depois, com a anuência governamental! O Bolsoldados
farão isso sem cobrar nada de seu capitão. Dentro de algum tempo, frustrados
também serão os Bolsoldados que descontarão em nós e em você - isso mesmo,
em você - o ódio que sentirão a cada promessa descumprida pelo seu mito e já com
a posse de armas nas mãos, promoverão um estado de terror.
Mas isso não será tão fácil porque vencemos, vencemos porque estamos conseguindo provar que sua popularidade é frágil, seu discurso só tem o argumento do
ódio, da destruição e do medo, é estéril. Vencemos, mesmo que perdendo nas urnas, porque tão logo você se realize presidente terá que comparecer, debater. E
se decidir que não haverá debate, mais uma vez, ninguém terá ganhado. Seremos
uma nação de perdedores como o capitão reformado.
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Ao meu autor favorito, Walter Benjamin, e para minha amada Maria Angélica Melendi, a Piti. Esse texto in progress, graças à Proust e os Signos também. Filipe
Ferreira e outros colegas, ao Fábio Tremonte.
Hoje me vi num espelho horrível quando li que a média de idade dos eleitores do
capitão é 44 anos, a minha idade. Mas neles jamais poderia me reconhecer, nem
eu, nem grande parte das mulheres brasileiras que fomos tocadas pela violência do
machismo e do autoritarismo. Mas ainda é surpreendente que 35% do eleitorado de
Bolsonaro seja feminino. Estou tentando encontrar uma resposta plausível, talvez
a crise dos quarenta e um desejo incontido de voltarem a ser crianças para recuperarem o tempo perdido, quando se faz o inevitável balanço dos 40 isso é comum.
Nessa impossibilidade, eles (os eleitores de Bolsonaro) se agarram à uma velha
imagem oculta na memória da sua infância já passada. Uma imagem de quando
sequer sabiam viver sob uma ditadura. Mas o corpo e os afetos não falham: suas
infâncias foram permeadas pelos signos do autoritarismo, da violência, do preconceito, da homofobia e do racismo, ainda que por vezes encobertos. O que captura
boa parte desse eleitorado, talvez seja o desejo inútil de resgatar seu passado, falsamente feliz, onde viviam em seu aconchegante núcleo familiar ainda unido. O
tempo separa, muda as vidas e as famílias, o tempo tem o peso das escolhas. Triste
é constatar que esse pobre eleitorado encontra-se paralisado pelo medo de uma
sombra projetada, não pela foice e o martelo que julgam ver, mas pela farda imersa
no escuro da noite que desde a manhã já estava dependurada desalinhadamente
na porta armário. Espero que essas pessoas possam ouvir ecoar, ao longe, a voz
da mãe atenta a dizer: - Descanse filha(o), enquanto é cedo, é apenas o uniforme
roto do seu avô.
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PENSAR A AMÉRICA LATINA
EM SEUS LIMITES

No Cone Sul, toda a escola warburguiana, de Ciocchini a Burucua, mas também
a tradição formalista radical (Ludmer, Piglia, Alan Pauls, Rodriguez Pérsico) nos
convida, a despeito de suas posições ideológicas e suas crenças conscientes, a
pensar a história a partir de regimes de simultaneidade irrigados por vetores temporais coexistentes. Um filósofo como Fabián Ludueña desconsidera assim os simples retornos ou retomadas, os neo-x, uma vez que

RAÚL ANTELO

El paradigma de los retornos aún obedece a una temporalidad lineal, aunque no
progresiva (que admite idas y vueltas en direcciones opuestas) mientras que el desafío consiste en superar esta concepción de la temporalidad a favor de una visión
de tiempos superpuestos o coextensivos; una especie de topología de los plegamientos temporales 2.

Texto apresentado na UFSC,
durante a abertura do Encontro das Universidades do
Grupo de Montevidéu (AUGM),
dois dias após o resultado
das eleições presidenciais
de 2018.

Em agosto de 1998, o VI Congresso da ABRALIC, buscou responder ao desafio de
equiparar a literatura comparada aos estudos culturais. Já, no ano passado, meio
século após a fundação da LASA, Jens Andermann, analisando a trajetória do culturalismo latino-americano, perguntava-se,

¿Cómo pudo una disciplina, cuyos objetivos (...) son “la producción simbólica y las
experiencias vivas de la realidad social latinoamericana (...) como estrechamente
conectadas a relaciones sociales, políticas y materiales”, haber fracasado tan calamitosamente al abordar la reconfiguración del campo de ‘producción simbólica’
que se ha puesto en curso al menos desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en
1998 y que, con las recientes derrotas electorales del chavismo y del kirchnerismo,
o con los golpes jurídico-parlamentarios en Honduras, Paraguay y Brasil, parece
haber llegado al fin de su trayecto, para ser sucedida por un total asalto político,
jurídico, mediático y, donde fuera necesario, militar, a cualquier forma de poder
popular organizado? 1
Na visão de Andermann, os estudos culturais latino-americanos, egressos dos novos movimentos sociais e das políticas identitárias pós-68, mesmo onde resistiram
a tornar-se meras instâncias anêmicas e puramente autorreferenciais de um esquerdismo universitário, pouco ou nada fizeram para resistir a sua cooptação ativa
por parte de um republicanismo espúreo, que goza em denunciar a arremetida populista contra a democracia formal representativa, o parlamentarismo. Abraçando
a hipótese de Andermann, não podemos entretanto deixar de desestimar ainda
qualquer chave interpretativa onitemporal, capaz de abrir indiferentemente todas
as portas do sentido, porque essa estratégia imobilizaria nossa leitura, ao atribuir
à compreensão dos fenômenos sociais um lugar fixo, cuja função excludente seria
apenas confirmar a regra do “ponto de vista”, perspectivista, do humanismo, ou,
quando muito, reforçar o regime autônomo-modernista, o que, a estas alturas, revela-se um imperativo categórico carente de qualquer sentido.
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1
ANDERMANN, Jens “Para una hermenéutica de
la enemistad: los estudios
culturales latinoamericanos y
el nuevo fascismo”. Cuadernos
de Literatura 21.41, Bogotá,
2017, p. 79-89.

Em conferência recente, “La interpretación en los estudios culturales” tive ocasião
de analisar novas configurações da cena latino-americana, tais como a queda da
Lei, o que a psicanálise chamaria o “Nome-do-pai”, em benefício de uma violência
que opera em termos de vingança. Analisando textos de Borges, Martínez Estrada
e Antonio Candido, pude assim traçar a linha de fuga dessa vingança, chamemo-la
modernista, em benefício de um outro paradigma, em que opera a força dita com a
palavra, mas acima de tudo a força icônica, a força da imagem. Colhemos testemunhos dessa força a cada dia: câmeras escondidas, vazamento de algum julgamento ainda inacabado... Essa nova resposta, baseada entretanto na figura arcaica do
vindex, opera com o recurso da fórmula eficaz, entendida como força originária e
substitutiva do direito. A esfera da lei torna-se, assim, colonizada pela imagem eficaz, o vim dicere, que relega a segundo plano tanto o indicere (proclamar, declarar
solenemente), quanto o ius dicere (afirmar conforme o direito). Derrubado, então, o
sentido universal e isônomo, a eficácia, seja da palavra, seja da imagem, é sempre
superior a seu significado (ou antes, realiza-o, completa-o).

2
LUDUEÑA ROMANDINI, Fabián - La ascensión
de Atlas. Glosas sobre Aby
Warburg. Buenos Aires, Miño &
Dávila, 2017, p.38-39.

As linguagens tornam-se, nesse sentido, o lugar das signaturas, aquelas estudadas
por Foucault em As palavras e as coisas (1966). Com efeito, a arqueologia foucaultiana julgava necessária uma marca visível das analogias invisíveis, que transformasse sua duvidosa cintilação em clara certeza, uma vez que não há semelhança
sem signatura. O saber das similitudes funda-se no conjunto de suas signaturas e
na sua decifração, que inverte a relação do visível com o invisível, ou seja, derruba
a fenomenologia. A semelhança, típica do comparatismo, era a forma invisível daquilo que, a partir da origem, tornava as coisas visíveis; mas para que essa forma
se tornasse perceptível, ainda era necessária uma figura visível que a retirasse de
sua invisibilidade. Eis por que a face do mundo é filigranada de escritas herméticas
e cifras obscuras. O sinal da afinidade é a analogia; a cifra da simpatia descansa na
proporção; mas a signatura significa na medida em que tem semelhança com o que
indica, ou seja, com uma similitude. Trata-se, porém, de uma outra semelhança,
uma similitude próxima, mas de outro tipo, que serve para reconhecer a primeira,
e que, por sua vez, é patenteada por uma terceira. Toda semelhança recebe, assim,
uma signatura, mas esta é apenas uma forma intermediária da mesma semelhança, de tal sorte que o conjunto das marcas faz deslizar, sobre o círculo das simi-
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litudes, um segundo círculo que duplicaria o primeiro, se não fosse esse pequeno
descompasso que faz com que o signo da simpatia resida na analogia, o da analogia
na emulação, e o da emulação na conveniência, que, para ser reconhecida, requer,
por sua vez, a marca da simpatia...
Tais signaturas, estudadas por Foucault no século XVIII, foram, mais recentemente,
transformadas no principal método da arqueologia filosófica por Giorgio Agamben3,
de tal sorte que, através de suas signaturas, poderíamos afirmar que o novo paradigma da vingança é uma força ambivalente, de proteção e punição equiparadas,
oscilando de singularidade a singularidade, o que anula a dicotomia entre o geral
e o particular, com a qual foi pensada, desde os inícios, a América Latina. Passa a
vigorar, então, um modelo bipolar, onde não há, a rigor, uma origem ou uma arché
fundacional. Antes pelo contrário, todo fenômeno pós-ditatorial, toda “escena de
avanzada”, como a chamaria, no Chile, Nelly Richard, é também um fenômeno originário ou, da mesma forma, toda imagem presente é igualmente arcaica.

Si la ley no busca ya la palabra eficaz, accesible por medio de interpretación racional, sino la eficiencia misma que produce culpa, ésta se ha desmaterializado
tanto como su interpretación y se ha transformado tan sólo en un conjunto de signaturas que aguardan lectura y exégesis (la venganza no sólo es una obra de arte
sino también una obra científica, una máquina antropológica). Se vuelve más claro
a nuestros ojos, de este modo, uno de los paradigmas más ostensibles del siglo
XXI: la venganza. Su actual sobrevivencia no nos muestra vectores temporales lineales, aunque regresivos, que pueden incluso presentar idas y vueltas contradictorias (Borges, que es superado por Martinez Estrada, que es superado por Gramsci,
que es superado por Antonio Candido...). Nuestra actual percepción de la venganza
en las sociedades latinoamericanas nos explica en cambio, por la vía de tiempos
coextensivos, es decir, por la construcción de una lectura y no la de una interpretación hermeneuticamente objetiva, los efectos (frecuentemente catastróficos) de
los pliegues temporales: un (nuevo) paradigma que ordena las series históricas de
acuerdo con la metafísica de una memoria absoluta e infinita 4.
Maria Pia López condensa-o numa frase: “La venganza compensa la vivencia de un
despojo cotidiano”5. Sem excluir, portanto, outras vias de reconstruir esse traumático processo, talvez a releitura de uma “geofilosofia da América Latina” pudesse
lançar outras luzes sobre o problema, considerando aquilo que discutiram, em Estrasburgo, em novembro de 1992, pensadores como Derrida, Agamben, Jean-Luc
Nancy, Étienne Balibar ou Paul Virilio, entre outros, a partir do mote: Penser l´Europe à ses frontières. A propósito, Jean-Luc Nancy abria esse colóquio postulando
algo que é útil reiterar no caso latino-americano: essa identidade que podemos
reconhecer através de suas signaturas é necessariamente paradoxal porque nunca
é idêntica a si, não apenas no sentido de não ser um idiotismo, um indigenismo ou
uma autoctonia, nem um autotelismo ou uma autenticidade, mas por não ser um
universalismo (catolicismo ou cosmopolitismo) capaz de se relacionar com todo o
universo restante. A América Latina seria, nesse caso, a identidade an-europeia de
muitas Europas singulares, que nela habitam. Estamos, assim, não apenas diante
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AGAMBEN, Giorgio
- Signatura rerum. Sobre el
método. Trad. Flavia Costa e
M. Rovituso. Barcelona, Anagrama, 2009, p. 100-1.
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ANTELO, Raúl - “La
interpretación en los estudios culturales”. Conferência
no workshop “Interpretation
under scrutiny”, The Swiss
School of Latin American Studies (SSLAS), University of
Zurich, 1-2 jun. 2018.

5
LOPEZ, Maria Pia –
Tiempo y dinero. Página 12.
Buenos Aires, 20 set. 2018.

6
VÁRIOS AUTORES –
Penser l’Europe à ses frontières. La Tour d’Aigues,
Éditions de l’Aube, 1993, p.
20-21.
“Um nome se porta, sobretudo um
nome-próprio: por e em direção a alguém ou a alguma
coisa. Ele é portado pelo
suposto portador, que é suposto e se mantém sob o nome,
que ele porta como um chapéu
o mais perto possível de sua
cabeça; e além disso um nome,
sobretudo um nome próprio,
é portado em direção, e é
o movimento da referência,
palavra de família latina que
diz o movimento de portar,
com todas suas figuras modificadas do transportar, reportar, relacionar (rapporter),
exportar, importar, deportar, suportar. E poderíamos
brincar de fazer o inventário
de todas as frases essenciais
que poderiam ser feitas, numa
língua, numa língua dominada pelo latim, para escrever

de uma Europa intempestiva, mas também de uma América Latina igualmente intempestiva: uma entidade que cintila, aparece e desaparece, conforme os tempos.
Jacques Derrida avaliou, em sua intervenção, que a intermitência da Europa, bem
como, poderíamos extrapolar, a intermitência latino-americana, deve-se à lógica
do Nome, cuja queda evocávamos agora há pouco.

Un nom, surtout un nom propre, se porte : par et vers quelqu’un ou quelque chose.
Il est porté par le supposé porteur, qui est supposé et se tient sous le nom, qu’il
porte comme un chapeau au plus près de sa tête ; et puis un nom, surtout un nom
propre est porté vers, et c’est le mouvement de la référence, mot de famille latin
qui dit le mouvement de porter, avec toutes ses figures modifiées du transporter,
reporter, rapporter, exporter, importer, déporter, supporter. Et on pourrait jouer à
faire l’inventaire de toutes les phrases essentielles qu’on pourrait faire, dans une
langue, dans une langue dominée par le latin, pour écrire un rapport, justement, sur
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, sur ce qu’est au fond la portée propre de l’Europe,
en se servant uniquement de ces verbes : rapporter (par exemple à soi : qu’est-ce
que l’Europe rapporte, et rapporte à elle-même, comment se rapporte-t-elle à elle-même ?), exporter (par exemple hors de soi : qu’est-ce que l’Europe exporte, et
vers où, vers quoi ? Et si ce qu’elle exporte, c’était justement elle-même, l’idée de
son identité, de son télos, de son exemplarité supposée ? Pourquoi l’Europe a-t-elle
été d’abord une exportation ?), déporter (par exemple hors de soi ou en soi : et si
l’Europe, c’était l’histoire d’une série incessante, d’une série par définition ouverte
de déportations, et violentes, de personnes ou de peuples, hors de leur lieu supposé propre, si bien que l’idée même de lieu européen serait exposée, mortellement
exposée, à l’histoire de ces déportations qui ont toujours commencé et n’ont jamais
fini ?).6
E avançando as hipóteses que desenvolveria, no ano seguinte, em Espectros de
Marx, e mais adiante ainda, em seus textos sobre a hospitalidade, isto é, a indecidibilidade hostis/hospis, Derrida arremata:

D’une certaine manière, on pourrait le montrer, l’Europe aujourd’hui, ici, maintenant, vient d’Auschwitz, autant que de la Grèce, de la chrétienté, des Empires et
des Révolutions de 89 ou de 17. Mais en disant prudemment « ce qui se condense
sous le nom d’Auschwitz », Ph. Lacoue-Labarthe rappelle aussi, si je le comprends
bien, combien ce nom est problématique dans sa référence et comme nom propre,
justement. L’effacement du nom y est à l’oeuvre, et d’abord celui qui installerait ce
nom, métonymiquement, à la place d’autres noms de désastres, européens et non
européens, et recentrerait tout, le tout de l’Europe et de la seule Europe, autour
d’un seul crime et d’un seul traumatisme fondateur depuis lequel elle s’identifierait, se rassemblerait et se rapporterait à elle-même. Mais Auschwitz, c’est aussi
l’effacement du nom, du nom propre en un autre sens. Auschwitz en est venu à dire
le projet d’un anéantissement qui détruise jusqu’à la cendre, la possibilité de la
mémoire, du nom et du témoignage.7

um relatório (rapport),
justamente, sobre a Europa
de ontem e de hoje, sobre
o que é no fundo o alcance
(portée) próprio da Europa,
usando unicamente esses
verbos: relacionar (rapporter) [por exemplo, a si: o
que a Europa relaciona, e
relaciona a si mesma, como
ela se relaciona consigo mesma?], exportar [por
exemplo, para fora de si:
o que a Europa exporta, e
para onde, para quê? E se
o que ela exporta fosse
justamente ela própria, a
ideia de sua identidade, de
seu telos, de sua suposta
exemplaridade? Por que a
Europa foi inicialmente uma
exportação?], deportar [por
exemplo, para fora de si ou
em si: e se a Europa fosse
a história de uma série incessante, de uma série por
definição aberta de deportações, e violentas, de pessoas ou de povos, para fora
de seu lugar supostamente
próprio, de tal modo que
a própria ideia de lugar
europeu estaria exposta,
mortalmente exposta, à
história dessas deportações
que sempre começaram e nunca terminaram?]. * Tradução
de Fernando Scheibe

7.
IDEM – Ibidem, p.
29-30. De certa maneira,
poderia ser demonstrado, a
Europa hoje, aqui, agora,
vem de Auschwitz, tanto
quanto da Grécia, da cristandade, dos Impérios e das
Revoluções de 1889 ou de
1917. Mas dizendo prudentemente “o que se condensa
sob o nome de Auschwitz”,
Philippe Lacoue-Labarthe
recorda também, se o compreendo bem, o quanto esse
nome está provavelmente
em sua referência, e como
nome próprio, justamente. O apagamento do nome
está em funcionamento aí,
e em primeiro lugar aquele
que instalaria esse nome,

Na conclusão do colóquio, Bernhard Waldenfelds relembrava a conferência de Hus73

serl, feita em Viena, em 1935, em que o filósofo da crise das ciências europeias
e a fenomenologia transcendental reivindicava tanto o heroismo da razão quanto
a fadiga (Müdigkeit) da Europa. Em todo caso, o estrangeiro colocava, a seu ver,
um desafio, o de não se deixar apreender por ser o avesso do próprio, com o qual
admitia que, junto à polis, há sempre um elemento de apolis, apolítico ou mesmo
anárquico, com o qual é preciso lidar. E concluía:

En ce qui concerne la figure de l’Europe, il vaudrait mieux renoncer à la définition et
à la figuration de soi-même et accepter la tache aveugle de la culture dite propre.
Ce que Paul Valéry dit sur la liberté, à savoir qu’elle est une réponse, vaut aussi
pour l’idée de l’Europe. L’Europe aussi est une réponse. Une réponse à quoi ? C’est
justement cette question qui brise le cercle de la raison eurocentrique jouant sur
les deux : le propre et le tout, s’appropriant ou bien éliminant ce qui se présente
comme étranger. Afin de parler de l’Europe sans eurocentrisme et sans narcissisme culturel, il faudrait parler simultanément du non-européen à l’intérieur de
l’Europe et au-dehors de lui. Le lieu où nous répondons à l’autre n’est jamais à
nous-mêmes.8
De lá para cá, muitas foram as elaborações visando responder ao Outro. Certamente compreendendo que o dark side of Renaissance (Mignolo) é a contraconquista barroca (Lezama Lima), que tem, na América Latina, seu espaço agonístico
privilegiado, Boaventura de Sousa Santos, em “Stay Baroque”, artigo recente para
a revista artforum, nos propõe um pensamento pós-abissal capaz de transcender
completamente a oposição binária metropolitano/colonial, Europa/América Latina.
Argumenta o antropólogo que a força do Iluminismo europeu descansa em duas
demandas incondicionais: de um lado, a procura do conhecimento científico, entendido como a única forma verdadeira de conhecimento e única fonte, aliás, de
racionalidade; e de outro, o empenho por derrotar o obscuro e enigmático, sempre
julgado não científico ou mesmo irracional.
O caráter absoluto dessas duas demandas obedece assim à incondicionalidade das
causas que as suscitam, que, por lógica, nos conduzem a consequências incondicionalmente positivas. Surge, assim, o caráter sacrificial desse pensamento dos
abismos que elimina, como sagrado, tudo quanto não lhe é conforme9. A natureza
sacrificial dessa aposta, que não ignora a ideia do capitalismo como religião (Benjamin, Agamben), reside no fato de a tolerância e a fraternidade decorrentes da
celebração da liberdade e da autonomia carregarem consigo a fatal incapacidade de distinguir coerção e servidão, perante modos alternativos de ser autônomo.
Avaliadas tais forças como contrárias à liberdade e à própria autonomia e tratadas,
portanto, com impiedosa intolerância e violência, o iluminismo sacrificial europeu
raciocina sem racionalidade, ora diante de alternativas que rechaça ou caminhos
que desdenha, ora no modo como justifica resultados catastróficos, avaliados como
simples danos colaterais incontornáveis. Traça-se, assim, a linha abissal entre, de
um lado, a luz das causas nobres e das formas iluminadas de organização social e,
de outro, as profundas sombras das alternativas silenciadas e das consequências
destrutivas.
Ora, essa linha abissal, segundo o autor, é uma linha epistêmica que, do ponto de
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metonimicamente, no lugar de
outros nomes de desastres,
europeus e não europeus, e
recentraria tudo, o todo da
Europa e unicamente da Europa, em torno de um único crime e de um único traumatismo
fundador a partir do qual ela
se identificaria, se reuniria
e se relacionaria consigo
mesma. Mas Auschwitz é também
o apagamento do nome, do nome
próprio, num outro sentido.
Auschwitz tornou-se sinônimo
do projeto de um aniquilamento que destrua até a cinza, a
possibilidade da memória, do
nome e do testemunho. * Tradução de Fernando Scheibe

vista epistemológico, afasta o colonial como uma terra incógnita. Na origem, todo
o mundo era América, dizia Locke, de sorte que a cartografia, enquanto disciplina,
teve, tradicionalmente, a tarefa de traçar a demarcação precisa entre a Europa e
a América Latina. Esse mundo natural, conforme a lógica geo-temporal de Locke,
produziu paralelamente uma história não menos natural. A contemporaneidade e
a simultaneidade dos mundos do Outro colonial tornaram-se, assim, uma espécie
de passado no interior do presente, perseguindo sempre a ideia dos fundamentos e
das causas até chegarmos às bases epistemológicas ou ontológicas, a causa sui ou
causa sem causa, que é, ela mesma, um precioso artefato da modernidade ocidental. Pensar, pelo contrário, uma epistemologia a partir das consequências tornaria
legível a experiência e possível a justiça. É o caminho, segundo Sousa Santos, de
transformar as ruínas em sementes10.
Mas o pensamento das ruínas é particularmente rico na cultura latino-americana:
Rubén Darío, Benjamin Péret, Alejo Carpentier, Mário de Andrade ilustram o tópico.
Todavia, por surpreendente que pareça, o fato de Boaventura de Sousa Santos postular este conhecimento a partir das consequências filia sua posição à de um narrador como César Aira, quem, por sinal, confessa em Sobre a arte contemporânea,

8
IDEM – Op. cit.,
p. 118-119. No que concerne à figura da Europa, seria
melhor renunciar à definição
e à figuração de si mesma e
aceitar o ponto cego da cultura dita própria. O que Paul
Valéry diz sobre a liberdade, a saber, que ela é uma
resposta, vale também para
a ideia da Europa. A Europa
também é uma resposta. Uma
resposta ao quê? É justamente essa pergunta que rompe o
círculo da razão eurocêntrica
jogando com os dois: o próprio e o todo, apropriando-se
ou então eliminando o que se
apresenta como estrangeiro.
A fim de falar da Europa sem
eurocentrismo e sem narcisismo cultural, seria preciso
falar simultaneamente do não
europeu no interior da Europa
e fora dele. O lugar onde
respondemos ao outro nunca é
nosso. * Tradução de Fernando Scheibe
9
Não era fácil, para
Derrida, ultrapassar a condição sacrificial, uma vez que
“le sacrifice est constitutif
de l’espace tragique. Et on
pourrait penser que dans sa
guerre avec le théâtre, le
discours philosophique a mis
fin à la tragédie, l’a refoulée en tout cas, inaugurant
ainsi, comme cela a souvent

sou leitor assíduo e assinante de revistas que transmitem as novidades do mundo
da arte; Artforum, em primeiro lugar (minha coleção de Artforum remonta aos anos
1970), Art in America, Flash Art, Frieze, Art Press... E começo justamente pelas
revistas, por um fato que notei, que muitos têm notado, e que se faz mais notável
a cada ano que passa; que essas revistas, cada vez melhor impressas, com reproduções fotográficas sempre mais perfeitas, têm uma oferta visual cada vez mais
pobre e desalentadora. Chega a Artforum, e a primeira folheada mostra fotos de
salas escuras com telas onde há umas imagens borradas, galerias vazias, uma
senhora sentada em uma mesa, roupas penduradas em cabides, imagens de vídeos
em que só se discerne algo que poderia ser folhagens ou nuvens ou um poço, um
quarto com umas pranchas jogadas no chão ou encostadas na parede, uma foto de
uma família na praia, um coquetel, uma oficina... É possível chegar à última página
sem encontrar nada que fale visualmente por si mesmo. Então é necessário voltar
ao começo e ler com atenção, para descobrir a que essas fotos decepcionantes se
referiam; e, uma vez informado, se reconhece que eram a melhor documentação
que poderia haver de obras de arte que bem podem ser inovadoras, inteligentes,
valiosas, mas que se empenham em uma vontade obstinada de não se deixarem
fotografar 11.
Poderíamos repetir o raciocínio e dizer que a primeira folheada da Artform, a revista à qual responde Sousa Santos, mostra, com efeito, obscuros raciocínios pós-abissais que não falam por si mesmos, mas aí é necessário voltarmos ao começo do
texto e o lermos com atenção, para descobrir que as práticas pós-emancipatórias
se empenham cada vez mais em uma vontade obstinada de não se deixarem explicar. Elas são sem-obra. Tópico da arqueologia filosófica de Agamben, o argumento
reaparece em Maurizio Lazzarato, colocando Duchamp como o fundador da não-fundação12. Mas os praticantes da obra colonizadora, os europeistas da identidade
una e estável, logo desqualificariam esse tipo de discurso porque seus praticantes,

été dit, la comédie ou le
roman. Ou bien, chose plus
compliquée mais nullement
exclue, sacrifié le sacrifice,
c’est-à-dire fait l’économie
du sacrifice. Mettre fin au
sacrifice n’est pourtant pas
très simple. On peut mettre
fin au sacrifice en sacrifiant
le sacrifice, en lui faisant
subir und mutation ou une
intériorisation supplémentaire, et si bien que certains
peuvent être tentés de penser
que la structure sacrificielle reste néanmoins dominante dans le discours le plus
dominant de la tradition
philosophique. Loin que la
philosophie ait mis fin au
sacrifice, ou justement parce
qu’elle a cru y mettre fin
dans la tragédie grecque,
elle n’aurait fait que porter
en elle, sous une autre forme, la structure sacrificielle». DERRIDA, Jacques - «Le
sacrifice» in La Métaphore,
nº1, primavera 1993 (Éditions
de la Différence, Théâtre National Lille Tourcoing Région
Nord-Pas de Calais).

10
SANTOS, Boaventura
de Sousa - “Stay Baroque”.
Artforum, 31 maio 2018.

11
AIRA, César - Sobre
a arte contemporânea. Trad.
Victor da Rosa. Rio de Janeiro, Zazie, 2018, p.8-9.

12
LAZZARATO, Maurizio
- Marcel Duchamp y el rechazo
del trabajo. Seguido de Miseria de la sociología. Trad.
Javier Casas Vila. Madrid,
Casus Belli, 2015.
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para poderem passar por pensadores, dependem de uma justificativa que faça valer as bobagens que produzem. Mas, seguindo os passos de Aira, diríamos também
que é preciso pensar então na lógica e na história da reprodução para entender o
que estamos dizendo quando falamos “América Latina”.
A obra (Europa) sempre levou implícita a sua própria reprodução (América Latina).
Ao se propor à percepção e à memória, é inevitável que dela se desprendam fantasmas no tempo e no espaço. Nesse sentido, a América Latina seria apenas o modelo
de suas reproduções, e quase nada além. Todavia, a partir de certo momento, o
contemporâneo, é como se estivesse preparando uma disputa entre a América Latina e a possibilidade técnica de sua reprodução, isto é, aquilo que Georges Bataille
receava em 1931: a Europa se tornar “América Latina”13.
Nesse sentido, assim como o Artista Contemporâneo continua adiantando-se, dando um passo à frente, com o intuito de por seu engenho e criatividade a serviço de
que a sua obra contenha um aspecto que continue oculto e obscuro, enigmático,
mesmo na mais inovadora e exaustiva técnica de reprodução, também os pensadores deveriam se posicionar dessa forma e aceitar que as revistas de arte, como a
Artforum, queiram estar verdadeiramente em dia, divulgando o pensamento pós-abissal de Sousa Santos, por exemplo, e para tanto, devem continuar sendo teoricamente decepcionantes, pois suas ideias terão que se deter logo um momento
antes de poderem dar um sentido cabal e íntegro da “obra”, da “América Latina”.
Para Aira, essa falta, pequena ou grande, na reprodução das revistas de arte, essa
reprodução programaticamente imperfeita, tardia e parcial, sugere outra obra; o
ponto irreproduzível está aí para gerar não exatamente uma obra distinta, mas uma
história distinta. Não se pode fotografar um conceito porque sempre faltará a ele
essa constelação de histórias possíveis que plainam sobre a questão em singular.
E Aira explicita, enfim, um raciocínio referido à obra (de arte) que bem podemos
extrapolar à obra (da história), à América Latina:

Quero dizer que, nessa corrida que realizam, a obra e a sua reprodução se perseguem tão de perto que chegam a se confundir. A reprodução mesma se torna
obra de arte ou, mais precisamente, arte sem obra. “Sonho não sonhado”, disse De
Chirico. Sonho não sonhado, porém latente, sem a prepotência do realizado. A arte
se torna um jogo ligeiramente fantástico com o tempo: é a documentação de algo
que foi, e ao mesmo tempo a promessa de algo que será. Novato e póstumo. Talvez
a obra de arte tenha sido sempre isso, um ente de existência precária ou ambígua,
suspenso entre o antes e o depois, subordinado a um roteiro que oculta como um
segredo sua beleza e seu encanto.14
Talvez a América Latina tenha sido sempre isso, um ente de existência precária ou
ambígua, suspenso entre o antes e o depois, subordinada a um roteiro (roteiros,
roteiros, roteiros, pedia, antropofagicamente, Oswald de Andrade), que oculta como
um segredo sua beleza e seu encanto.

76

13
“La partida que
se juega solo puede definirse
por el antagonismo irreductible de las clases actuales.
Todo lo que pueda producirse a partir de las diversas
civilizaciones, sólo adquiere su verdadero sentido al
relacionarse con la revulsión
violenta que de ello resultará”. BATAILLE, Georges
- “Conocimiento de América
Latina”. Imán, nº 1, Paris,
abril 1931.

14
p.11-2.

IDEM - ibidem,
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A ARTE DE BORRAR
HARAWAY E ANZALDÚA AJUDAM
AS FRONTEIRAS: COMO
A PENSAR A ATUALIDADE BRASILEIRA
DEBORA PAZETTO

Quais são as fronteiras que organizam hierarquicamente nossos corpos? Que fronteiras delimitam nossas experiências e subjetividades? A serviço de quais
interesses elas são impostas? Como podemos nos
conscientizar delas, contorná-las, transgredi-las?
Em uma sociedade extremamente dividida, beirando
o neofascismo tecnológico, precisamos de pensamentos e artes fronteiriças. Precisamos de uma arte
de borrar fronteiras.
Pretendo argumentar em favor da necessidade de
reconhecer e ultrapassar as fronteiras binárias que
organizam material e simbolicamente os vários sistemas de opressão sociopolítica a que nossos corpos
são submetidos. E gostaria de sugerir que as artes
– na medida em que criam novos afetos, pensamentos, narrativas, significados, modos de existência e
coexistência – podem ser modos de borrar, cruzar,
contornar ou transformar essas fronteiras.
Farei isso em diálogo com duas autoras: Donna Haraway e Gloria Anzaldúa. Haraway: filósofa-bióloga feminista, em plena atividade, famosa pelo livro
Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo
socialista no final do século XX (1985), pesquisadora
de cibernética, primatologia, psicologia, ecologia e
literatura, ativista na luta pelos direitos civis, pelos
direitos das mulheres e das pessoas LGBTQ+. Anzaldúa: filósofa-ativista-poeta chicana, mulher lésbica
indígena, culturalmente marginalizada em múltiplos
sentidos, conhecida pelo livro Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987), pesquisadora-criadora
de teoria feminista, queer, decolonial e teoria cultural
chicana. Ambas consolidaram suas atividades teó-

rico-políticas nos EUA da década de 1980, em plena
ascensão do conservadorismo neoliberal de Reagan,
que sucedeu um breve período progressista – por isso
são autoras muito atualizáveis para pensarmos nosso
contexto nacional pós-golpe.
Haraway parte de uma análise das tecnologias e das
crises da ciência e da política ocidentais no final do
século XX para criticar “a tradição do capitalismo
racista, dominado pelos homens; a tradição do progresso; a tradição da apropriação da natureza como
matéria para a produção da cultura” (2009, p. 37). A
filósofa constata, em meados da década de oitenta,
uma ordem mundial emergente que ela chamou de
“informática da dominação”: as velhas hierarquias da
sociedade industrial cedem lugar a novas e assustadoras redes de poder, nas quais as estratégias de
controle são codificadas em termos de taxas, custos,
graus de liberdade, fluxos de informação, relações
de interface, processamento de sinais, padrões e
códigos, e nas quais a humanidade é reduzida a um
sistema funcional cujos modos de operação básicos
são probabilísticos, estatísticos. Ora, essa descrição
funciona perfeitamente para explicar nossas eleições
recentes, determinadas pela coleta e análise das
informações de bancos de dados provenientes principalmente das redes sociais, estratégias de perfilização estatística e bombardeamento de informações
– ou melhor, desinformações, fake news, memes e
frases de efeito – altamente direcionadas a esses perfis. Na eleição de Bolsonaro, acredito que essas estratégias foram ainda mais efetivas do que na eleição
de Trump, devido ao nosso uso exacerbado, para não
dizer lunático, dos grupos de WhatsApp, que acabam
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tendo o alcance de uma grande mídia em território
privado e sem controle. Mal sabemos quais mentiras
(de mamadeiras com bico de pênis a Kit Gay) circulam por esses grupos, e a circulação acelerada em
rede torna quase impossível a tarefa de desmenti-las.
Suponho que todas/os estão a par do problema representado por empresas como a Cambridge Analytica
para as democracias, mas quero enfatizar que essa
é a grande questão política que teremos de enfrentar
nos próximos anos: a manipulação tecnológica dos
nossos afetos, a programação da inteligência humana
por inteligências artificiais (a serviço de...).
Em suma, a informática da dominação, cujo início Haraway detecta no fim do século XX, encontra no início
do XXI uma nova arma de guerra voltada para as redes sociais, que já dominam os mais diversos aspectos da nossa vida: amor, amizade, formação, tempo,
alimentação, trabalho, opinião, gosto, ideologia, sexo,
consumo, produção, lazer etc. Nesse novo arranjo
econômico-tecnológico – relacionado à decadência
do Estado de bem-estar social, à precarização do trabalho e às políticas colonialistas – seres humanos são
condicionados a diversos analfabetismos e impotências e controlados por aparatos repressivos high-tech
que vão do controle das informações e do entretenimento massificado à vigilância e ao extermínio.
O ciborgue é um símbolo, escolhido por Haraway,
para falar do rompimento das fronteiras entre organismo e máquina, natural e artificial, mente e corpo,
por meio das tecnologias de comunicação, computação e biotecnologias. Acredito, no entanto, que a
incursão da autora pelo terreno dos implantes, próteses, psicofármacos e dispositivos microeletrônicos
tem como objetivo, em última instância, mostrar que
nossa cultura percebe máquinas e organismos como
textos codificados – e codificáveis! – sobretudo em
categorias binárias. E o problema das categorias binárias é que elas não são, na prática, complementares. São fronteiras hierárquicas. Bem e mal, sujeito e
objeto, nós e eles.
A escrita de Haraway é um gesto artístico-filosófico
de implosão dos nexos dualistas: humano-máquina,
a princípio, mas também homem-mulher (ciborgues
não têm gênero), humano-animal, elite-trabalhador,
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desenvolvido-subdesenvolvido, civilizado-selvagem e
todas as polarizações que funcionam como marcadores sociais a fim de organizar as várias formas de colonização, seja em termos de território, raça e etnia,
ou de sexualidade e gênero, ou de religião, classe e
escolaridade. Essas fronteiras, que atribuem funções
e espaços bem específicos à diversidade dos corpos,
formam a base material e simbólica da informática da
dominação. Portanto, precisam ser ultrapassadas ou
borradas, já que delimitam quem vive, quem morre e
a que preço.
Em nosso contexto bolsonarista, já ficou claro que o
dualismo mais saliente será “cidadão de bem” versus
“comunista/petista/esquerdopata/inimigo da pátria/
professor doutrinador/artista vagabundo sustentado
pela Rouanet”. Penso que algumas velhas fronteiras de opressão serão subsumidas a esses termos:
toleram-se negros e negras trabalhando silenciosamente a serviço de seus patrões brancos, mas se
lutarem contra o racismo, é porque são comunistas;
toleram-se mulheres belas, recatadas e do lar para
as tarefas domésticas e a satisfação profissional ou
sexual de seus maridos, clientes e patrões, mas se
forem feministas, é porque são esquerdopatas, inimigas da pátria; tolera-se o povo trabalhador em condições semiescravas, mas se quiserem reclamar seus
direitos, é porque são petistas; toleram-se professoras/es ensinando fórmulas, mas se quiserem ensinar
estudantes a pensar criticamente, é porque são doutrinadoras, comunistas, e assim por diante.
Pois bem, essa fronteira precisa ser ultrapassada
urgentemente. Lógico que isso não significa que movimentos de esquerda devem assimilar projetos bolsonaristas. O que precisa ser ultrapassado é a divisão da sociedade em dois grupos opostos, incapazes
de dialogar. Gregory Bateson, biólogo e antropólogo
cujas teorias influenciaram Haraway diretamente,
chamou esse comportamento de cismogênese simétrica (devo essa lembrança a uma postagem do filósofo Rodrigo Nunes): quando a sociedade se divide em
dois grupos rivais e cada atitude de um grupo provoca
uma reação contrária no outro, em crescente hostilidade. Um dos principais problemas das dinâmicas
cismogênicas é que qualquer discurso será apres-

sadamente identificado como pertencendo a um ou
outro lado, o que reforça a rivalidade e impossibilita
a comunicação entre os grupos (professoras/es de
filosofia sabem da atual dificuldade de se comunicar
com jovens bolsonaristas por serem identificadas de
antemão como esquerdistas). Escuta e diálogo são
indispensáveis à política. Nesse sentido, é um erro
estratégico reforçar os padrões estéticos e discursivos da polarização. A campanha de Fernando Haddad
percebeu isso depois do primeiro turno – infelizmente tarde demais – e passou a embaralhar fronteiras
como estratégia de comunicação: verde e amarelo
para dialogar com antipetistas, citações bíblicas para
dialogar com evangélicos neopentecostais.
Borrar fronteiras é uma estratégia de sobrevivência
que aparece no Manifesto Ciborgue a partir da defesa
de alianças entre arte, literatura, ciência e tecnologia
– códigos, em última instância. Códigos têm o poder
de criar significados. Novos significados têm o poder
de criar novos pensamentos, sentimentos e relações.
E isso é um grande poder. A escrita-ciborgue aparece
como ferramenta de atravessamento das fronteiras
sócio-corporais, como assimilação subversiva das
tecnologias, como modo de retomar os instrumentos
físicos e discursivos que estruturam a informática
da dominação: “as histórias feministas sobre ciborgues têm a tarefa de recodificar a comunicação e a
inteligência a fim de subverter o comando e o controle” (HARAWAY, 2009, p. 87). É o que faz Haraway
ao transformar o ciborgue de ícone militar do capitalismo imperialista em símbolo irônico da libertação
feminista. Romper os dualismos é curto-circuitar o
sistema para que surjam brechas nas hierarquias de
opressão. Em seu livro mais recente, o revolucionário
e extremamente perturbador Staying with the Trouble (2016), a filósofa ressalta diversos projetos em que
as fronteiras entre arte, ciência, tecnologia e ativismo
são embaralhadas em suas técnicas, métodos, histórias e espaços socioculturais no interesse de ressurgências e curas parciais do nosso mundo, que ela
percebe como danificado dos pontos de vista social,
político e ambiental.
Artes e pensamentos fronteiriços. Arte de borrar
fronteiras.

Mais explicitamente do que Haraway, Gloria Anzaldúa
defendeu a necessidade de formar uma “consciência mestiça”, ou “consciência de fronteira”, ou ainda,
“consciência de mulher”. A ideia de fronteira aparece
de vários modos ao longo de seus textos: ora como
fronteira geopolítica, ora como fronteira cultural,
linguística ou metafórica. Anzaldúa nasceu em uma
família de camponeses chicanos – como ela explica:
mexicanos nascidos do lado de cima da fronteira entre México e EUA – e definiu seu corpo e sua identidade como uma mistura de três culturas, a mexicana, a
branca e a indígena. Sua discussão gira em torno das
experiências opressivas vividas por ela: o colonialismo e o racismo, mas também, como mulher lésbica,
a violência heteronormativa e a dominação masculina
presentes nas três culturas. Seu argumento central
parte do pressuposto de que são as fronteiras rígidas
criadas pelo pensamento binário ocidental que dividem os corpos em colonizadores e colonizados. Por
esse motivo, ela – um corpo colonizado nos dualismos referentes a raça, gênero, sexualidade, classe
e território – radicaliza a necessidade de reconhecimento das fronteiras para que elas possam ser seriamente subvertidas. O próprio livro, Borderlands, se
configura como uma transgressão de fronteiras, na
medida em que é composto de vários gêneros literários (trechos de ensaios filosóficos, relatos históricos,
canções, poesias, autobiografia, ficção) e escrito com
uma mistura de oito dialetos falados na região.
Anzaldúa não teoriza sobre as novas configurações
políticas da ciência e da tecnologia de modo tão minucioso como Haraway, no entanto, elas reverberam na
intimidade autobiográfica do seu texto. Por exemplo,
quando relata o roubo das terras familiares e comunitárias dos nativos mexicanos pelas grandes corporações do agronegócio, que trouxeram máquinas para
irrigar o deserto e contrataram os próprios mexicanos para arrancar toda a vegetação natural, levando
ao fim das técnicas nativas de agricultura em terras
secas. Revela-se, nessa triste passagem, a existência
de dois tipos de tecnologia, a colonizadora e a colonizada, a qual é aniquilada e sequer considerada tecnologia, exatamente como acontece com os povos originários em nosso País. Mais um exemplo: quando ela
relata a crise (a crise!), cuja responsabilidade atribui

81

ao governo a serviço dos conglomerados industriais,
os quais se apropriam das terras e instauram modelos econômicos que obrigam mexicanas/os a trabalhar nas maquiladoras estadunidenses em condições
semiescravas. Sabemos há muito tempo que os fios
elétricos da nossa fantástica cultura tecnológica são
tecidos pelos dedos ágeis de mulheres latinas exploradas. E então surgem as refugiadas/os econômicas/
os que há décadas cruzam rios a nado, ilegalmente, e
sofrem todo tipo de violência e abuso pelas patrulhas
da fronteira “com seus poderosos dispositivos tecnológicos de detecção e de visão noturna” (ANZALDÚA,
1987, p. 11). As descrições de Anzaldúa adquirem uma
nova dramaticidade com Trump, seu muro, seus exércitos e suas crianças enjauladas. Notemos que todas
e todos os refugiados do mundo são transgressores
de fronteiras, insuportáveis para os poderosos porque desorganizam a geopolítica da exploração.
Acredito que esse é o grande problema da nossa época, no Brasil e no mundo: como certas tecnologias
são utilizadas na configuração de novas formas de
precariedade, estruturadas na divisão internacional
do trabalho, nos sistemas de produção e reprodução
sexual, no hiperconsumo, nas técnicas mortais de
militarização, na subjugação de determinados corpos
e culturas, no controle da vida e da morte? Concordo
com a percepção de Haraway e Anzaldúa de que essa
estrutura, nova do ponto de vista tecnológico, se organiza em torno das velhas categorias binárias que
identificam os corpos a serem explorados. “Fronteiras são configuradas para definir lugares seguros e
inseguros, para distinguir entre nós e eles” (ANZALDÚA, 1987, p. 3). Também resguardo, junto com essas
autoras, a ideia de que atravessar essas fronteiras,
embora seja perigoso, é um movimento artístico-político que evita o aprisionamento em categorias colonizadoras.
Como podemos cultivar, então, a arte de borrar fronteiras? Anzaldúa descreve sua região como fronteiriça: “o lugar vago e indeterminado criado pelo resíduo
emocional dessas delimitações não naturais. É um
estado constante de transição” (ANZALDÚA, 1987, p.
3). É evidente que essa descrição se aplica ao contexto brasileiro, em dimensões continentais, já que
fronteiras não estão apenas entre países, mas “es82

tão fisicamente presentes sempre que duas ou mais
culturas se tocam, onde pessoas de diferentes raças
ocupam o mesmo território, onde as classes baixa,
média e alta se avizinham” (ANZALDÚA, 1987, p. I). O
Brasil é uma região fronteiriça, resultado da mestiçagem (mestiçagem esta que, não custa lembrar, resulta de muitos crimes de gênero) entre as culturas
negra, indígena e branca (também não custa lembrar
que o genocídio de negras/os e indígenas continua
até os dias de hoje e tende a aumentar com o novo
governo), e essa diversidade nos constitui. Anzaldúa
afirma que, embora as regiões fronteiriças sejam
fonte de dor e violência, são também o manancial de
uma imensa energia criativa que “transforma o pesadelo de viver nas regiões fronteiriças em uma experiência numinosa, que é sempre um caminho para algo
além” (ANZALDÚA, 1987, p. 73).
Coatlicue, divindade pré-colombiana feminina-masculina, deusa-animal, vida-morte, protege o estado
criativo que ultrapassa dualismos e rompe homogeneidades. Estamos em busca de artes fronteiriças.
Anzaldúa fala de (e faz) poesia, literatura e música,
fala também das artes visuais e performáticas indígenas, que considera mais interessantes do que as
estéticas ocidentais porque não pressupõem as tradicionais fronteiras entre arte e vida, artista e obra,
obra e espectador, elites bem-educadas e povo ignorante. Contudo, a autora não defende um retorno às
artes tribais, mas uma potencialização da diversidade
que nos constitui. Não se trata de eleger uma cultura como superior (nem mesmo, por inversão, as que
foram historicamente consideradas inferiores), mas
de acertar as contas com todas as culturas. Ou então
criar uma nova. Artes fronteiriças operam de modo
pluralista e têm tolerância para as ambiguidades,
porque brotam da transpolinização racial, cultural,
sexual, biológica e ideológica. Brotam de “uma nova
consciência mestiça, una conciencia de mujer, uma
consciência das fronteiras” (ANZALDÚA, 1987, p. 77).
Necessitamos urgentemente, radicalmente, de uma
completa reconstrução da política. Isso vai muito
além das indispensáveis e cada vez mais distantes
reformas no executivo, legislativo e judiciário. Reconstruir a política é reconstruir as teorias, práticas,
conceitos, relações, hábitos, códigos, tecnologias,

imagens, mitos, afetos e significados que ordenam
nossos corpos e imaginações, que definem nossos
modos de existência e coexistência. A arte de borrar
fronteiras é uma fresta, uma esperança, uma possibilidade, talvez remota, de subverter a informática da
dominação, a cismogênese digital, o fascismo tecnológico, o bolsonarismo whatsappiano. É a arte de embaralhar as fronteiras binárias que nos colocam na
posição de sujeitos ou objetos, colonizadores ou colonizados, eles ou nós. É a arte de cultivar uma consciência ciborgue-mestiça capaz de decifrar as redes
de opressão para atuar nelas como um curto-circuito.

En unas pocas centurias, o futuro pertencerá à mestiça. Porque o futuro depende da ruptura de paradigmas, depende do atravessamento entre duas ou mais
culturas. Ao criar um novo mythos – isto é, uma transformação no modo como percebemos a realidade, no
modo como percebemos a nós mesmos e no modo
como nos comportamos – a mestiça cria uma nova
consciência (ANZALDÚA, 1987, p. 80).
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“CÉU”
VOLMIR CORDEIRO

POR SANDRA ALVES

Performance: “Céu”, de Volmir Cordeiro
Vídeo: Sandra Alves | 2018
https://vimeo.com/298682654

“Céu é uma peça virada para fora, cujo corpo que dança se oferece
a quem está na sua frente. Eu me estranho porque estou aqui, no
palco, e porque estou lá, no público. Ir na direção do fora deformou
o corpo, deixou-o nervoso, desastroso, saturado. Enviado aos outros
corpos, este corpo ficou populoso, e tão populoso ficou que escreve a
sua dança pensando que é um corpo qualquer. Antes de começar, um
pedido: deixe eu te ver, espectador, deixe eu te contar que um dia eu
tive todas as ideias”. Volmir Cordeiro
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CONTRA A REPÚBLICA
DE GILEAD
JANYNE SATTLER

Qual é o tempo de uma distopia? Quanto tempo leva para chegarmos ao futuro? Quantos
anos nos restam para a instauração de um patriarcado teocrático totalitário? Quanto tempo temos ainda para o usufruto de nossa liberdade republicana e democrática? E quanto
tempo leva para tudo perdermos? A república, a democracia, a liberdade, e até mesmo
o futuro. De quanta ilusão é feita uma distopia, para que ela seja o nosso pior pesadelo?
Ilusão o bastante, talvez, para as saídas utópicas pelas portas dos fundos. Mas não ilusão
o suficiente. Porque a irrealidade das utopias é brutalmente contraposta à facticidade de
nossos atos imaginativos, literários e políticos distópicos. E qualquer insurreição contra a
República de Gilead é uma insurreição contra o passado presente nas distopias.
Por que, afinal, onde é Gilead? Gilead é o coração de cada uma de nós. É nosso corpo e
nossa entranha e nosso desejo. Gilead sou eu e a coisa pública que é feita de mim, ou das
partes que em mim interessam à fraternidade humana. Gilead é o meu medo político. É o
nosso medo de estupro, de abandono, de confinamento, de iletramento, de domesticação.
É o nosso medo de Deus. De sua onipresença filosófico-histórica como justificativa para a
justiça feita em Seu nome. É o nosso medo da justiça. E de seus correlatos Iluministas. E
o nosso medo dos nomes que as coisas têm nas mãos dos homens de Deus, assim como
nas mãos dos homens de bem, dos justos, e até mesmo dos revolucionários. Abençoados são os fracos, porque são eles que os servem. Abençoados são os iletrados, porque
são eles que os obedecem. Gilead é a nossa conformidade às bênçãos da conceituação
filosófica. Gilead é o poder das palavras de criar um mundo. É o nosso assentimento e a
nossa anuência à continuidade dessa fraternidade conspiratória em nome da liberdade
– em nome de Deus, em nome da justiça. De sua liberdade, claro. De sua cidadania. De
sua igualdade. Uma igualdade constituída de branquitude e virilidade. É claro. Enquanto
nós nos conformamos aos ideais de sua República, abençoadamente para eles. A coisa
pública, aqui, somos nós. Gilead é a nossa esquina filosófica conceitual, o nosso mundo
das Luzes imperativas, das iluminações masculinizantes. E qualquer insurreição contra a
República de Gilead é uma insurreição contra o passado presente nessa distopia. Afinal,
quanto tempo leva para chegarmos ao futuro, quando o futuro nos trouxe até aqui?
Ou não deveríamos ver nas incursões pedagógicas do Centro Vermelho, ordenado e vigiado pelas Tias, as sombras do disciplinamento regularmente instrumentalizado e da docilização dos corpos diferentemente afeminados tantas vezes levados a cabo pela caça às
bruxas, pela patologização do feminino, pela expropriação da sua fala e do seu nome, por
meio do medo, da punição, do esvaziamento epistêmico, do silenciamento multifacetado,
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do insulamento à reprodução humana. Com a aquiescência e o exercício do próprio poder
feminino, muitas vezes, no entanto. Mas se as Tias são tão difíceis de aceitar, como o
são todas as autodenominadas “antifeministas”, não é muito melhor para nenhuma delas
aqui. Tias, Esposas, Marthas ou Aias, todas são servas dos seus senhores. Nenhuma delas
é de fato cidadã dessa República, porque nenhuma delas detém de fato o poder sobre o
próprio corpo. Afinal, é isso a cidadania, não é mesmo? É para isso que ela serve, para que
sejam todos protegidos em seus corpos e em suas mentes e em seus saberes de acordo
com os princípios da igualdade e da liberdade. É para isso que serve o contrato que institui
peremptoriamente da Modernidade em diante e ao infinito a ideia do consentimento e do
consenso político de todos para com todos mutuamente, igualitariamente, fraternalmente. É para isso que serve o pacto de coesão social, para o gozo da liberdade sem o medo
da morte aleatória, do encarceramento arbitrário, da violência física injustificada. É isso
a cidadania, não é mesmo? Concebida em vista de um mundo melhor, menos paternalista, menos autoritário, menos aristocrático e hierárquico, mais imparcial, mais equânime, universalmente justo e desinteressadamente concorde. Mas, melhor nunca, significa
melhor para todo mundo. Sempre significa pior, para alguns. Sempre significa pior para
nós. Porque nenhuma de nós é de fato cidadã dessa República dos Contratos. Nós nunca
assinamos nada, nunca concordamos com seus termos, nunca pensamos os seus direitos,
nunca elaboramos os seus conceitos. Nós não somos contratantes, porque não somos indivíduos legitimamente investidos da posse da propriedade em nossa pessoa, não somos
indivíduos, na verdade, não somos racionais, razoáveis, autônomas, independentes. Em
última instância, nós simplesmente não somos. Ou o somos apenas como posse alheia. E
esse é objetivo. É para isso que serve a desculpa perfeita da ficção política dos contratualistas. Para o livre acesso masculino aos corpos femininos – como eles assim o determinarem. Para o casamento, para a prostituição, para a servidão. Exatamente do mesmo modo
como o desejam os comandantes sob os Olhos de Deus. As Esposas, as Aias, as Marthas.
Parcialmente, no entanto, à meia-humanidade das mulheres é concedida a subscrição de
sub-contratos – parciais, de mão única, unilaterais, privados, sempre privados, nunca públicos: de casamento, de prostituição, de servidão. E é assim que se ganha a concordância
em relação à sua própria subordinação, assinada de seu próprio punho. É para isso novamente que serve o contrato fraternal moderno. À sombra de um contrato sexual de mútuo
respeito quanto à exclusividade da disponibilidade deste corpo feminino – o da esposa, o
da prostituta, o da serva. Os irmãos, livres do paternalismo, empenham-se na salvaguarda dessa instauração social pública, política, todo o resto relegado à conversa particular
no quarto de dormir, relegado às decisões familiares da família, de antemão decididas e
de antemão definidas, de fora para dentro. A salvaguarda da publicização contratual é a
salvaguarda do poder masculino no seio do lar, do casamento, e consequentemente do
trabalho, sobejando aí a permissibilidade das violências – de várias estirpes e vários matizes – já que a domesticidade não é da conta de ninguém, já que a privacidade é sacralizada
– a não ser precisamente por razões de Deus, claro, razões contrareprodutivas, razões de
heteronormatividade. Do contrário, o desfrute exclusivo outorgado pela unilateralidade do
contrato é incumbência e prerrogativa única e definitivamente masculina – sendo, desse
modo, ajuizado o que conta ou não como violência e o que conta ou não como liberdade.
De que maneira pode, então, o nosso corpo pertencer a nós mesmas? De que modo pode,
então, o contrato social amplamente propagado pela positividade de sua universalidade
sustentar sempre ainda sua legitimidade ético-política se escamoteia sua história e seu
regime sexual sob uma abençoada conceituação igualitarista? Quando foi, desde então –
desde a convivência dos contratantes com as necessidades capitais da reprodução de mão
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de obra e, ao mesmo tempo contraditoriamente, a sua rendição aos valores da bendição
divina a serviço, bem a calhar, da dominação masculina – quando foi que nosso corpo foi
nosso? Os bolsões da descriminalização do aborto – sempre ainda e de novo resistidos,
combatidos e condizentemente amaldiçoados em nome da vida e dos homens de bem –
apenas certificam nossa a-cidadania. Nenhuma de nós é de fato cidadã dessa República
dos Contratos. Nenhuma de nós, em última instância, pertence a si mesma.
O que nos separa de Offred, Ofglen, Ofwaren, mas também de Serena Joy e das Marthas,
hoje, é um breve intervalo de “liberdade para” – com todos os riscos aí implicados, com
todas as contradições aí envolvidas e proporcionadas pela emancipação feminina e pela
necessidade de emanciparmo-nos também dela, com todas as variadas aparências da
liberdade do empoderamento liberal coadjuvante das demandas capitalistas, com todas
as licenças contra-heterossexuais possíveis, que muito embora continuem nos matando
ainda não levam ou não levam mais, aqui e agora, à sumária e exemplar execução pública
atribuída aos “traidores de gênero”, com todas as exceções de permanente violência, e
sabemos todas nós dos seus números, estatísticas e histórias, todos os dias – um breve
intervalo de “liberdade para” sem que estejamos de fato livres do medo, do silenciamento,
da inferiorização e do sexismo explícito sempre latente, sempre pronto para explodir em
conservadorismo pseudoreligioso, militarizado e bravio; pseudovirtuoso, é claro. Embora
não sejamos sistematicamente estupradas – para fins de reprodução – e muito embora aparentemente façamos parte do universo do contrato formalmente estabelecido pela
fraternidade humana com o sobreaviso e contra o pano de fundo de uma política sexual
racializada, o que nos separa da distopia da servidão feminina não é a ausência de um
patriarcado, de uma teocracia, de um totalitarismo, nem é a ausência da concordância
e da participação e da subordinação das mulheres aos seus ideais – já que encontramos
mais Tias Lydias do que de fato desejaríamos – mas é um lapso entre uma história filosófica, política e epistêmica de exclusão e de eliminação e o risco sempre iminente de
um futuro que a reproduz apenas sob nova roupagem. É um lapso de tempo, um lapso de
“liberdade para”, um lapso de ilusão. O que nos separa da distopia da servidão feminina
não é a ausência da servidão feminina, mas tão somente uma suspensão temporal entre
um contrato e a fragilidade de nossa liberdade.
Será realmente possível não ser desoladoramente pessimista ante a percepção dos reflexos recíprocos entre a distopia de Atwood e a denúncia político-filosófica de Pateman?
Sim, creio que sim.
Mas apenas, lamento dizê-lo, se qualquer insurreição contra a República de Gilead for
também uma insurreição contra nosso passado presente nessa distopia, contra o contrato liberal, teológico-político, filosófico e epistemicamente monológico e coniventemente
capitalista.
Porque o melhor tem que ser melhor pra todo mundo. Porque não podemos deixar que os
bastardos nos esmaguem – de novo.
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#cóleraealegria

Feminismos bastardos
Feminismos tardios
Abortar o estado heteropatriarcal
ANÔNIMO / @LARANJA108

Eu sou a puta que pariu.
Eu sou a puta aborteira que pariu e que sabe muito bem
cuidar, e também negar cuidado.
Eu sou a puta que pariu corpos livres.
E como aprendi com Ni Una Menos da Argentina: eles
são os filhos doentes do patriarcado. Mal paridos pelo
patriarcado.
Imagine que este texto seja uma colagem. De muitas vozes e muitas
vidas. Algumas subsumidas, algumas achatadas. Algumas vidas que se
associam a outras que se pronunciam. Este texto é uma colagem. Aliás,
leia este texto com os contratempos e os infratempos e as síncopes dos
tempos de um processo não linear, caótico e assustador da instituição da
merda patriarcal. Heterocapitalista, machista, racista e misógina. Ou ao
invés de merda, podemos dizer instituição do ‘pão com leite condensado’
heteropatriarcal. Afinal, a mais recente instituição assim o é, também. A
nova versão de ‘pão com leite condensado’ (pra quem não sabe, um bando de homens
se masturbando ao redor de um punhado de pães...) segue o golpe que retirou Dilma do
poder, e segue o golpe a cada dia.
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Este texto se escreve com os tempos de uma maternidade, de alguns
abortos, e de estupros, estupros coletivos, inclusive, e de apologias
à violência de inúmeras formas, e de violência real, e de … muitos
protestos, twitters, hashtags, tomadas das ruas, rituais afroameríndios,
peitos de fora… choros, novos enunciados. Uma – ou mesmo duas –
eleições. E um golpe, já mencionado. E, ah! Uma prisão. Exemplar.
Histórica. Ideológica. Polícia política. O tempo da escrita é um tempo que
pode coincidir com o seu. Tempos que podem causar (n)uma mulher. E
uma mulher que lê outras mulheres. E que conversa com elas. E que
pare (de parir) com elas. E que parteja – de parir – transfeminismos. E
que parteja feminismos transversais. Texto que vem querendo arrebentar
a indeterminação e a sexualidade imposta a um feminismo – que tem
que ser, antes, não branco, não classista, não heterossexual #Elenão
#Elesnunca texto de mulherestrans (e Transvestigêneres, como diz
Indianare Siqueira) que amamentam suas filhas, que acolhem suas
companheiras, e que abortam com elas. Abortam também o estado
em seu corpo. De seu corpo. Abortam para parir estados pretos. Novas
sementes, sementes de Marielle.
Imagine que há homens ao redor. Claro. Você mesmo leitor talvez seja homem.
Evidente que há homens ao redor. E eles estão representados, de novo, lá no
lugar que nos é tomado, de novo, como violação da realidade e da política
mesma, e, sobretudo, como reafirmação dessa distância, dessa alienação.
Tornam-se representantes. Mas do que? Política, como eles reiteram, não é
lugar para mulheres. Nem para negras, nem para pobres. É a partir do governo
desses homens – e da impossibilidade de habitarmos espaços comuns, que
esse texto é escrito. Nas campanhas políticas o corpo do outro se torna o corpo
do diálogo impossível, onde morrem meu afeto e mesmo minha capacidade
de escuta (O que é a escuta no sistema do não diálogo?). Antes de reforçar o
outro intocável, antes de querer me endereçar àquele que já se cristalizou lá
naquela forma, o corpo daquele que se constitui ao modo semiotizado pelo
conservadorismo fascistoide (e há mesmo fascistas autointitulados!), eu queria
poder falar a partir de gêneros em passagem e em processo, gêneros em risco
e em caminho de transformação.
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Pura mutabilidade. Me coloco um enunciado perigoso, mas que talvez seja
ainda o horizonte dessa realidade: só valem feminismos se forem bastardos.
Se forem atritar a borda da própria produção de gênero e da força que
imprime sobre nós, sobre todas nós, ‘a família como projeto’, o modo de vida
conservador como norma. Só valem feminismos se conseguirem perfurar a
autodeterminação endógena, para romper pouco a pouco, com a sensação
de que falamos só entre nós mesmas, de que já temos a nossa pragmática,
e que ela se polariza (ineficaz) contra a ‘deles’. Só valem feminismos se
forem esgarçar a produção de análises do patriarcado (dos corpos ‘deles’
na sua macheza intragável) - mas também aportando a si, na sua própria
mutabilidade, na sua mutabilidade como movimento, de modo a endereçar
a cristalização de um plano – desse plano de governo sobre nossas vidas. e
destituí-lo. Mas como?
Trabalho duplo das mulheres. Digo há algum tempo, e dizem muitas comigo e
eu com elas. Afinal, #VamosJuntas. Seriam os feminismos delegados à mulher
como mais um ‘serviço’ a prestar? Mais um serviço não pago? Trabalho duplo
das mulheres de estudar o plano heteropatriarcal, misógino, conservador e
fascista e ainda assim inventar mundos para si, para poder agir, para existir
nas suas singularidades. Ainda que precisemos criar espaços seguros para
nos manifestar, e nossas próprias redes de produção e troca, é necessário
assumir que esse ‘trabalho duplo’ não tem duas faces, ele tem um plano todo
comum, um plano de contaminação. Feminismo em si é algo transversal. E
temos saberes concretos, traficamos esses saberes de resistência entre nós.
Feminismos transversalizantes, entre territórios, entre classes, entre raças.
Só vale o feminismo se ele vai atravessando o tecido social, a partir de nossos
corpos e das configurações relacionais, grupais, familiares e associativas que
criamos. É impossível, por exemplo, não levar uma perspectiva feminista para a mesa de trabalho.

Mas para algumas de nós é impossível. Para muitas mulheres, contudo, o seu corpo (e o prazer) são seu
próprio trabalho. As putas organizadas, por isso, têm muito a ensinar para os feminismos...

Para entender esse plano comum e essa perspectiva transversal é preciso
abrir distinções, é preciso escrutinizar. Evidente que há muitas perspectivas.
Em outros momentos pesquisei os feminismos mais a partir das noções de
reprodução social e trabalho reprodutivo, a partir das economias do cuidado
(RIBAS, 2014), … mas acho que nesse contexto,
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em que se institui um posicionamento declaradamente
misógino no poder, sem listar por hora outras atrocidades, se trata
de pensar mais como responder a essa instituição. Pode
ser que se trate de trazer mais a reprodução de si como movimento, a
representatividade de um movimento, diante da representatividade do estado.
E talvez seja o caso de negar esse estado. O estado que dessa forma se impõe.
Mas não, não abriremos mão de fortalecer as pretas no poder. Este, sim, o
estado que queremos parir, pois o outro queremos abortar.
Podemos imaginar conceitos em um arranjo dinâmico. Amaya Perez Orozco
(2014) diz que sim estamos em trânsito, es fundamental preguntarnos colectiva y
críticamente hacia dónde queremos transitar. Movimento, representação, estado.
Feminismos. Imagine isso tudo no espaço de sua vida, e a partir do seu corpo,
o que você sente mais intimidade. Onde você se localiza. Que relações se
estabelecem entre eles? Que relações a sua experiência estabelece entre eles?
O que você, em sua experiência, se dedica a fomentar? A desdobrar, a intervir?
Agora visualize o que é mais desconhecido, o que é mais difícil de imaginar, o
que pede mais simulação. O que você em sua experiência vê que se torna muito
difícil de relacionar ou transpor?
Daqui a pouco esses termos voltam para este texto-colagem. Ou se organizam
em um grito-colagem (ou em uma palavra-grito diria Artaud), ou … talvez passe
pela sua janela agora um grupo que os conclama.
Já escrevi sobre um comum da maternidade, ou na criação das crianças. Aqui,
essa investigação se mistura com a pesquisa sobre um comum dos feminismos
e dos modos de organizar e representar. Mas um comum que quer o avesso,
quer o bastardo. Os feminismos como algo bastardo, ordinário, no seu desenho
de outros modos de estar e fazer mundo. ((Com nossos filhos homens?
Sim, claro. Com homens, também.)) Parece que vale o mesmo para aquela
separação que se coloca entre a vida da mulher e a criança na maternidade. Me
explico: não é a criança que separa a mulher do mundo, é o mundo na ordem
patriarcal que não acolhe essa transformação. De forma semelhante, não são
os feminismos separados do mundo, endógenos à vida das mulheres cis e
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trans, são as concepções de mundo que achatam as singularidades e os rasgos
que novas pragmáticas feministas vêm provocar. Rita Segato nos conta que o
feminismo é, no século XX, a maior contribuição à filosofia. Ela nos fala isso
irada, diante da negação feita por um homem da importância do feminismo – e
da evolução do movimento Ni Una Menos na Argentina (link áudio soundcloud
https://tinyurl.com/ybsmsf7c). A negação dos feminismos, o seu constante
silenciamento, é a própria recusa do que o feminismo vem transformar.
No contexto espanhol, por outro lado, a emergência dos feminismos nas
novas plataformas políticas foi um dos aspectos mais transformadores, que
permitiu e segue permitindo a transformação da macropolítica de um governo
historicamente colonialista e corrupto, de um governo da austeridade, para
um governo de direitos (ver https://youtu.be/RpTnM04p_gI). Para

isso
é preciso, para além de afirmar o comum do feminismo,
bastardizar.
.Famílias bastardas
Ensaio anotações. Sou mulher. Duvido, contudo, da definição de gênero. Por isso digo gênero
em passagem. Tenho uma filha. Mais alguns que não tive. Os filhos não paridos também
nos ensinam sobre a sociedade heteropatriarcal. E sobre as redes feministas de cuidado. 38
anos. Não posso pensar que é só a partir da casa que politizo a minha experiência mulher no
mundo, mas a partir da casa em conflito e do fato de que esse conflito não se fecha na casa,
mas se estende à realidade social. A partir da mobilização dos feminismos como potência
transformativa, e transversal, que se descola da determinação da minha própria vida (classe
média, em um sentido) para a vida de outres. Coisa que, de novo, os feminismos vêm romper.
Vêm romper a primazia do “pessoal é político”, não para destituir essa afirmação. Mas para
reafirmá-la e seguir abrindo, transversalizando. O que mais há por fazer e para além do
pessoal é político?
As famílias que apresentamos ao patriarcado não lhe agradam. E é talvez o próprio rompimento
do fechamento prescrito à estrutura da família que inaugura novas redes, novas conexões.
E é essa crítica à família que ainda assusta o poder conservador, visto que quebra a falácia
dos abusos sistemáticos que a estrutura patriarcal acredita encobrir. Romper com a família
patriarcal é romper com a falsidade que se constrói sobre um modo de estruturar a sociedade.
Como é então que nos encontramos num tecido comum, mais complexo que as nossas casas,
nossas relações interpessoais e nossos trabalhos? As redes de barriga, as redes de putas
feministas, as redes de sororidade e apoio diversas, e as mais recentes redes de trabalho que
associam e privilegiam mulheres e mulherestrans já nos ensinam suas pragmáticas sobre
formas de reverter a alienação a qual querem nos regimentar.
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Estando perto dos 40 penso que talvez o que nos diferencie das gerações anteriores é o fato
de que o ensaio de novas formas de vida esteja ainda mais despregado das binarizações e das
hierarquias que nos imantam ao ambiente doméstico. O evento traumático que foi para minha
mãe se separar no meio dos anos 80 não é tanto o que vivi nas minhas separações. Tudo

aquilo que poderia ser estranho, e foi estranho em nossas infâncias, a nossos
corpos e às referências de relação interpessoal e a maternidade mesma vem
sendo desvelado. A liberdade de falar de sexualidade na gravidez, por exemplo.
Outro exemplo, a liberdade de falar de autocuidado e masturbação feminina
(sem replicar sistemas punitivos como o do pão com leite condensado). Falo
a partir de minha própria experiência, mas junto de muitas manas e de suas
crias.

Tem uma experimentação de mundos, de subjetividades, de
ancentralidades e bruxismos nos feminismos.
É preciso pesquisar a si. Colocar a si na linha de reinvenção. Levantar as
referências que nos ancoram. Alguma “insistência militante” pode constituir

metodologias e caminhos para pesquisarmos a nós mesmas e nossas relações, de forma
a buscar modificar as condições de nossas próprias vidas - da vida em comum. O Colectivo
Situaciones, da Argentina, que escreveu um dos textos fundantes do conceito de pesquisa
militante fala que a pesquisa militante, modifica ‘posições’: ela “procura gerar capacidade para
as lutas compreenderem a si mesmas; portanto, retomar e difundir os avanços e as produções
de outras experiências. Ao contrário do militante político, para quem a política sempre passa
pela política, o militante pesquisador é um personagem cheio de interrogações não saturadas
de significados ideológicos e modelos sobre o mundo” (2003).

Quando digo que estamos mais despregadas quero dizer que já provocamos
tanto estranhamento nas referências que nos foram passadas que as relações
que criamos são cheias de um amor radical, nos afastando daquilo que ainda
oprime e ainda assusta – o inconsciente de uma organização social normótica
e patriarcal. Apontar para isso também é feminismo. E não, não está nem pode
estar fechado a ‘nossas redes’. Aquele conflito produtivo com os que amamos
já modificou nossas relações. E a possibilidade de assumir isso também como
ordem do dia, a possibilidade de politizar a vida de nossas filhas e filhos.

Falamos por elas e com elas e eles. Lutamos pela sua emancipação. Essas perspectivas (e
pragmáticas) modificam nossa percepção do mundo, nossa própria voz e corpo. Paul Preciado
fala muito bem das mutações. Das experiências com seu próprio corpo, não várias, mas de
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uma, aquela na “espinha dorsal” (poderia dizer Elis Regina) do seu próprio corpo e na espinha
dorsal da própria sociedade. Paul, que era Beatriz, toma hormônios todos os dias, que mudam
o seu próprio corpo, e que, pode-se dizer, bastardizam o feminismo ele mesmo. E somos
todos filhos bastardos, nos diz Mujeres Creando. Os sobrenomes hispânicos atestam isso.
Sobrenomes hispânicos em almas e corpos indígenas.

É preciso insistir que os feminismos vão muito além de uma liberação sexual
da mulher, que poderia ser colocada de novo no espaço doméstico e privado.
Há algo comum – e bastardo – então nos feminismos que não é comum só às
mulheres cis gênere ou trans, elas mesmas, mas também às suas crianças,
às suas configurações familiares genéticas e/ou afetivas. E que pede que
se escute sim sobre a singularidade dessas vidas. Da organização dessas
vidas. De suas relações de produção, inclusive. Que é que desenha essa
comunalidade bastarda? O que ela demanda da sociedade? O que ela solicita?
Que desafios, reinvenções, mas também imobilidades, invisibilidades, silêncios,
depressões, fugas, sujeições, desaparecimentos do mundo... para angariar
forças a contrapelo do sistema heteropatriarcal – inaugurando ressurgências?
Buceta na mesa. Esgarçada. Novas

sexualidades, suas, outras,
comunalidades. Mas também comunalidades ancestrais.
Economias feministas. Pedagogias feministas. Putas que
partejam. Redes de cuidado. Contra a instituição do que só provoca
violência e nunca restitui. Mesmo que coloque a restituição na sua linha de
direitos. (link soundcloud para Rita Segato https://tinyurl.com/ybsmsf7c)

.Abortar o Estado: bloqueios, e o intolerável em nós
Diante da instituição da direita no poder é como se freássemos (em sentido de
recuo) uma aposta. É todo o corpo na sua individualidade e na sua coletividade
que se reconfigura. Como um recuo do desejo. Visto que aquele desejo
projetava um lá possível (eleitos fossem outras e outros). Parece que seria
possível um desejo em sua potência de vir a ser – política. Naquele diagrama
de conceitos entre representatividade e movimento, que abandonei mais para
cima no texto, se não fosse a direita, essa direita do leite condensado, é como
se houvesse a possibilidade de uma fluidez maior, de uma relação em si.
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Relação que não fosse de extrema oposição, que é o que já se concretiza e não
para de se anunciar. Achatamento das singularidades e replicação de sujeitos
privados da capacidade de diferir. Macrofascismo dos corpos, e dos corpos que
julgam qualquer modo de vida diferente do seu. Ao passo que me lembro do salto
algorítmico e, nas ruas, do #Elenão.
Diante da pergunta “o que fazer?” parece que podemos trazer outra pergunta na
sequência: “como nos reproduzirmos?” - pergunta feita por Silvia Federici, a partir de sua
perspectiva feminista. O que fazer e ou como se reproduzir endereça a extrema urgência
de organizar-nos – mais e mais. Quem, onde e como, claro, escuro.

“O que fazer?

Organizarmos.” Foi a organização que levou as pretas ao poder.

Nos reproduzimos, como movimento, inventando modos de organização... em microescala,
atravessando aquela aparente limitação “o pessoal é político” para construir formas mais
coletivas. Grupais, sociais, autogeridas. Como organização digo organização política e com
atenção micropolítica: não se trata de reproduzir modos fixados, hierárquicos, mas se trata de
aprender de outros grupos, ocupações e movimentos, das lutas raciais, das redes de saúde
mental, das prostitutas, das gráficas feministas, das redes trans e queer. Se trata de manter
a atenção na micropolítica das relações, dos desejos, das capacidades que emergem das
perspectivas feministas transversais. Os feminismos vêm falando disso, e há muito.
O cenário da ‘crise’ que reinstala a alienação e a individualidade instala também a ordem do
salve-se quem puder, deixando-nos impotentes. E esse é um campo de ação. Tal como as
escutadeiras e escutadeiros, e conversadeiras várias que apareceram no ciclo entre os turnos
eleitorais para instituir o vira-voto. Diante da instituição da crise e agora da instituição do pão
com leite condensado heteropatriarcal, é preciso, é urgente reinstituir capacidades. Marcia
Tiburi escreve que “o ódio ao outro cresce em uma sociedade em que está em jogo também o
extermínio da política”. E que “a aniquilação da política é a aniquilação do social que precisa
ser introjetada pela pessoa concreta, ela mesma cancelada como ser social.” (2015, p. 32). A
decomposição das diversas capacidades, inclusive a de nos tramarmos coletiva e socialmente,
produzindo política, é sem dúvida um dos objetivos do heteropatriarcado no poder. Diante disso,
é preciso reinstituir os valores que são motores da vida. Rita Segato diz que é preciso produzir
retóricas de valor para o que, sim, já temos. Já temos entre nós. #Vamosjuntas
Augusto Boal escreveu que “não devemos ‘ritualizar’ as relações humanas, mas sim mostrar
que já estão ritualizadas e indicar como poderemos destruir esses rituais para que se destrua
o sistema injusto e se possa criar um novo (Boal, 1991, p.17-18). Ele está falando de rituais de
posse, obediência, caridade, resignação etc., “que devem ser desmistificados e destruídos”
(idem). Uma expressão intensiva, mas que nos ajuda a dissecar de que maneira agem as
capturas em nosso dia a dia, que reproduzem em nós modos de reprodução social alienantes.
Respondemos a isso a partir de nosso modo de reproduzir, como movimento, e queremos
seguir.
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Há algo que emerge abruptamente e que torna evidente a intolerância do poder
heteropatriarcal. É que não nos saem de cima. Intolerável em nós a emergência da sua
opressão, intolerável o que expressam sobre a força de nossas vidas – diante do que era
intolerável para eles – a emergência de uma mulher negra, lésbica, favelada, na política.

O intolerável para eles
leva, contudo, ao assassinato. Ao assassinato de Marielle
Franco. Como dar voz e vez ao intolerável em nós? Como dar corpo a nossas emergências?
Na política que destituía seus poderes corruptos.

Textos encontros enunciados estratégias, modos que façam emergir nossas anonimidades,
nossas comunidades, uma concatenação de palavras e passagens, esse lugar mesmo,
esse lugar de produzir, sem receio, o que chamo aqui de um feminismo tardio, e/ou de
um feminismo bastardo. Um feminismo anti-fascista. Não, não a autoafirmação das redes
privilegiadas dos coletivos brancos e coloridos, mas também. Não, não a autoprecarização
do trabalhar menos para podermos cuidar de nossas filhas, mas também. Não, não delegar
às mulheres já organizadas que organizem também a vida de outras, privilegiadas. É preciso
organizar a si no movimento. É preciso sinalizar, e bem: algumas de nós organizam porque
precisam, por necessidade, outras organizam porque lhes convém. Sem dicotomizar, para não
nos congelar, é preciso apostar nas passagens.

É preciso agarrar pautas concretas, é preciso virar as pautas que eles
confundem. E é preciso abortar o estado de nossos corpos. A proibição e a

criminalização do aborto, por exemplo, é tomada como uma das principais bandeiras da direita
conservadora do Brasil, como se o aborto fosse a negação máxima do cuidar. E como se fossem
o estado e a igreja aqueles a prover a tutela mais segura e mais eficaz sobre essas vidas. Nesse
assunto, as vidas a serem cuidadas, dizemos, devem ser as vidas das mulheres. Nosotras
decidimos. Nós decidimos. A defesa da vida para o conservador é uma. A defesa da vida para
as lutas feministas é outra – é a vida com autonomia de autogoverno. A vida sem tutela, a
vida sem captura de seu valor. A evidência do valor da vida não é algo que uma perspectiva
feminista vá deixar para o conservador e a conservadora, para o neofascista governar.
Escreveu Amaya Peres Orozco, feminista espanhola, “el primer supuesto habla de que la vida
es vulnerable y precaria y de que esa condición humana básica hay que resolverla en común,
en interdependencia” (2014). E cita Zygmunt Bauman, quando ele diz que se deve medir a
qualidade da sociedade pela qualidade de vida dos mais vulneráveis. Ou seja, é das redes elas
mesmas, é a partir do movimento na sua relação mais interpessoal e mais proximal que se
podem projetar direitos, leis, cuidados a serem instituídos. Lutar pelos direitos já adquiridos, de
que não vamos abrir mão. É preciso apostar na ação e na criação de relações, de estratégias,
de parcerias, de instituições, entre outras. Incansavelmente sim. Mas também criando espaço
para descansar. Para fortalecer as amizades. Os afetos não fascistas. E diante dessas redes
fortes, que entendem o valor da vida como proliferação das linhas vitais, vale, portanto, para o
estado heropatriarcal que se impõe o mesmo que se diz sobre o direito ao aborto – é preciso
abortar o estado heteropatriarcal de nossos corpos. E gestar apenas aquele estado da política
preta, que é capaz de parir corpos livres.
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“O GRANDE BARATO DESSA ATIVIDADE É QUE OS NOSSOS CORPOS,
QUANDO ESTÃO EM ESPAÇO DE PODER, VOCÊS SÃO OBRIGADOS A
CONVIVER, QUANDO A GENTE CONVIVE COM OS CORPOS TRANSVESTIGENES NÓS DESMISTIFICAMOS,
NÓS NATURALIZAMOS ESSE ESPAÇO,
NÓS HUMANIZAMOS ESSES CORPOS,
NÓS AINDA ESTAMOS LUTANDO PARA
SER CONSIDERADAS HUMANAS, REPRESENTATIVIDADE É IMPORTANTE, SIM, DIGA SIM AO TALENTO
TRANS. MUITO OBRIGADA!”

RENATA CARVALHO
Evangelho segundo Jesus Rainha do Céu
Espetáculo apresentado no evento Experimenta,
Semana de Artes da UFSC | 30 out, 2018.
Vídeo disponível em:
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/275532936427323/
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MAURÍCIO MAGAGNIN
EM PARCERIA COM KAMILLA NUNES
Só serei resistência quando tu fores existência | 2018
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QUANDO AS MULHERES
DIZEM NÃO
PRISCILLA MENEZES

“Efetivamente, num sistema em que
a vida está subordinada à produção
de lucro, a acumulação de força de
trabalho só pode ser alcançada com
o máximo de violência para que, nas
palavras de Maria Mies, a própria
violência se transforme na força
mais produtiva”. (Silvia Federici)

No dia 29 de setembro de 2018, milhares de pessoas tomaram as vias públicas
para protestar contra Jair Bolsonaro. Houve atos simultâneos em pelo menos 114
cidades do Brasil, além de outras fora do País . Não se tem a estimativa oficial de
quantas pessoas estiveram nas ruas, já que a Polícia Militar, por algum motivo, não
realizou ou não divulgou contagem nesse dia. Entretanto, as imagens aéreas dos
atos, sobretudo o da Cinelândia (RJ) e do Largo do Batata (SP), tornaram evidente
a grandeza do acontecimento. Céli Regina Jardim Pinto, autora do livro Uma história do feminismo no Brasil e professora da UFRGS, fez uma declaração que foi
replicada em diversos portais jornalísticos, a de que essa foi a maior manifestação
de mulheres da história do Brasil. Isso porque as articulações começaram dias antes em um grupo de Facebook exclusivo para mulheres chamado Mulheres unidas
contra Bolsonaro. Quando a mobilização extrapolou as redes e seguiu para as ruas,
continuou sendo organizada, viabilizada e narrada majoritariamente por mulheres.
Não são poucos os motivos que legitimam um levante feminino contra Jair Bolsonaro. Dois deles, em especial, foram bastante divulgados durante o período pré-eleitoral. O primeiro é a agressão que o então deputado cometeu contra a sua
colega Maria do Rosário, no ano de 2003. O episódio foi registrado em vídeo no qual
se vê Bolsonaro confrontando-a e dizendo: jamais iria estuprar você porque você
não merece. Fazendo uso distorcido de um grito de guerra das feministas (o eu não
mereço ser estuprada), ele comete violência não apenas contra sua interlocutora,
mas contra todas as mulheres. Se as mulheres precisam dizer que não merecem
se estupradas, é porque há um discurso que corre pelas estruturas do senso comum que afirma determinadas condições para que uma mulher se dê o valor e
mereça respeito ou, caso contrário, mereça o estupro. Com sua fala, Bolsonaro
reafirma aquilo que a luta feminista não cessa de negar: a existência de qualquer
circunstância que legitimasse o crime de estupro. Quando diz que sua colega não
merece ser violentada não o faz a partir da afirmação de que ninguém o mereça, e
sim por ela ser, segundo Bolsonaro, uma mulher indigna: feia, indesejável. Outro
episódio é quando, em uma entrevista para a televisão, Bolsonaro afirma que as
mulheres teriam um direito trabalhista a mais (a licença-maternidade) e, por isso,
a iniciativa privada teria preferência por contratar homens. Ao ser confrontado pela
entrevistadora, que questiona se ele concorda com essa lógica, ele afirma: eu não
empregaria com o mesmo salário.
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A socióloga Silvia Federici, em seu fundamental livro Calibã e a Bruxa, estuda as
especificidades das mulheres dentro da luta de classes e afirma: na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados: o principal terreno de sua exploração e resistência (2017, p.34).
Isso se dá porque, segundo a autora, dois dos pilares que viabilizaram a formação
do capitalismo foram: a naturalização do trabalho doméstico feminino não remunerado e a instauração do controle estatal sobre as capacidades reprodutivas das
mulheres.
Federici demonstra que, durante a transição feudo-capitalista, tornou-se vigente
a noção de uma natureza feminina relacionada à maternidade e aos cuidados com
a subsistência, ou seja, aos fazeres que amparam e viabilizam os trabalhos assalariados (esses, historicamente relacionados a uma suposta natureza masculina).
Ressalta ainda que, enquanto o trabalho feminino era transformado em natureza,
a natureza era transformada em propriedade privada. As terras comunais feudais
eram abolidas e tornavam-se propriedade do Estado, enquanto as terras encontradas além-mar eram imediatamente consideradas “de ninguém”, ainda que houvesse milhares de pessoas vivendo nelas. Diante desse panorama, Federici traça
um paralelo entre a naturalização do trabalho feminino, que passa a ser simplesmente um não trabalho, e o não reconhecimento do direito dos povos originários
sobre seus próprios territórios. Aí, nessa dupla denegação, Federici deflagra uma
tangência profunda entre as forças que oprimem as mulheres e as que devastam a
terra. Ao menosprezar o gravíssimo crime que é o estupro e ao considerar a licença
-maternidade um direito a mais, uma espécie de regalia diante da qual a discrepância salarial ou simplesmente a não contratação seriam razoáveis, Jair Bolsonaro
desconsidera os limites de acesso a um corpo feminino e recalca a dimensão laboral que há em gestar, nutrir e maternar crianças, fazeres historicamente destinados às mulheres. Desse modo, toma os corpos das mulheres a partir dessa mesma
dupla denegação: considera o trabalho que efetuam como um não trabalho e seus
direitos como não direitos.
Uma vertente do feminismo, denominada ecofeminismo, considera a profunda intersecção entre patriarcado e colonialismo e faz frente à dicotomia produzida por
essa lógica que divide o mundo entre as forças produtivas e os recursos para a
produção. Em uma perspectiva ecofeminista, a libertação das mulheres incluiria a
libertação de tudo o mais que está lançado no lado oposto ao da produtividade, tais
como os ciclos naturais e os modos de vida dos povos originário. Vandana Shiva e
Maria Mies, duas importantes teóricas dessa vertente, afirmam que uma importante tarefa ecofeminista é rejeitar o conceito iluminista de liberdade, até hoje vigente,
que consistiria em um processo contínuo de emancipação humana da natureza.
Contrária a essa perspectiva está a de subsistência, na qual a liberdade tem a ver
com a criação de uma boa vida dentro dos limites da necessidade, ou seja, aliada
aos ritmos da natureza. Não por acaso, essa perspectiva está muito alinhada às
práticas de manejo da terra dos povos originários.
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Em recente entrevista a um jornal1, Ailton Krenak, um dos intelectuais indígenas
mais atuantes do Brasil, é questionado sobre como ficaria a situação indígena dentro de uma gestão Bolsonaro e ele responde: já passamos por tanta ofensa, que
mais essa agora não nos vai deixar fora do sério. Fico preocupado é se os brancos vão resistir. Nós estamos resistindo há 500 anos. Assim, constrói sua crítica a
partir de algo crucial, a constatação de que o projeto bolsonarista é um ápice de
uma lógica colonial da qual nunca chegamos a realmente nos livrar. Para Ailton, a
colonização que a Europa fez do resto do mundo desde os séculos XV e XVI imprimiu
uma maneira de dominação que é como um vírus, é capaz de se autorreproduzir,
inclusive nas colônias. E se o Brasil foi inseminado com essa ideologia colonialista,
ele vai ser capaz de reproduzir isso infinitamente, enquanto não quebrar esse ciclo
colonial. O projeto político de criar uma nação chamada Brasil é tão pequeno que
chega a ser menor do que a Amazônia. 		
Sobre uma característica que faria dos povos originários particularmente resistentes, Ailton Krenak diz: talvez o que as nossas crianças aprendem desde cedo é a pôr
o coração no ritmo da terra. Apesar de não destrinchar essa afirmação, podemos
pensar o coração no ritmo da terra como um conjunto de forças que ultrapassa o
centro cognitivo individual e se associa aos ritmos da natureza. Ou seja, um modo
de se aliar existencialmente aos ciclos de abundância e de escassez que garantem
a regeneração da vida. No limite, fala da resistência como uma existência centrada
nos cuidados necessários à perpetuação da vida e do bem-viver e não na otimização da exploração para a intensificação dos lucros.
Não à toa, Bolsonaro ataca com tanta veemência os quilombolas, os indígenas e o
MST. Todos esses são grupos que pensam a relação com a terra a partir de uma
lógica sustentável, priorizando a manutenção da vida em detrimento do lucro a
qualquer custo, pois compreendem que o ritmo da terra impõe limites. A despeito
disso, a lógica patriarcal-colonial, levada ao extremo por Jair Bolsonaro, insiste no
sem limite da exploração, perpetuada pela prática da monocultura. Vandana Shiva
afirma que monocultura, para além de um vocabulário agrícola, pode ser pensado
como um modelo metafísico. Segundo a autora, uniformidade e diversidade não
são apenas formas de usar a terra, mas maneiras de pensar e de viver. Ela afirma
ainda que uniformidade demanda centralização, enquanto diversidade requer necessariamente uma gestão descentralizada. Nesse sentido, a manutenção da diversidade corresponde, sobretudo, ao fomento de formas diversas de produção. A
monocultura, por sua vez, baseia-se na eliminação da diversidade do possível. Ou
seja, é o modo de produção que aposta na aniquilação do múltiplo como via para
forçar a natureza a ser o que não é: produção, sem limites, do mesmo.
Por outro lado, a agrofloresta, modelo agrícola informado pelos modos originários,
aposta na convivência dos dispares e na produção baseada em sazonalidade. Não
à toa, nesse modelo, a prática da poda tem um papel central, já que é a partir do
manejo dos cortes que a fertilidade se garante. Isso, que tem evidência prática,
também pode ser pensado filosoficamente, já que a experiência da multiplicidade
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é condicionada à experiência do limite, ou seja, o mesmo precisa ter limite para
que o outro tenha espaço no mundo. Curiosamente, existe uma antiga semideusa
agrícola do panteão greco-romano associada à prática da poda cujo nome é: Putta.
Putta seria, literalmente, a força da poda que garante a perpetuação dos ciclos de
fertilidade (dessa mesma origem adviria o termo rameira, que é aquela que poda
e porta o ramo). É muito sintomático que aquilo que virou o pior xingamento para
uma mulher tenha essa raiz histórica e etimológica relacionada à força da subtração do mesmo que garante a perpetuação do diverso.
Em 29 de setembro de 2018, um levante feminino ecoou fortemente a recusa ao
projeto político bolsonarista. Sabemos, entretanto, que não é de hoje a luta das
mulheres contra as visões de mundo que apostam no um como saída (tais quais a
monocultura, o monoteísmo, a adesão a um único modelo de existir). Afinal, nesses
modelos, as mulheres sempre acabaram colocadas no lado oposto às forças que
garantem a unificação. Somos, historicamente, aparentadas ao múltiplo; se a multiplicidade é ameaçada, também são as mulheres. É por isso que, quando dizemos
não ao avanço de uma lógica totalitária, dizemos a partir dessa intricada relação
entre nossas existências e a própria perpetuação da vida.
Que o #elenão seja um movimento protagonizado por mulheres, aquelas que historicamente foram encarregadas das práticas de subsistência, talvez seja a indicação
de que nos dias que virão a resistência haverá de ser, sobretudo, a invenção de
modos de subsistir. E subsistência é, fundamentalmente, posicionar a vida como
um valor central, ali onde o capitalismo insiste em colocar o acúmulo. Nesse sentido, a imagem da poda pode ser uma metáfora potente para informar as nossas
resistências. Se, no projeto bolsonarista, negar equivale a aniquilar; o nosso modo
de recusar esse modelo deverá estar diretamente associado a gestos que limitem
o mesmo e abram espaço ao outro. Ou seja, passará pelo engajamento em outros
modos de existir, sobretudo modos minoritários2. Porque a terra nos ensina que,
em longo prazo, sobreviver é questão de associação com o outro e não de aniquilamento do diverso. E, dessa forma, eu acredito, o uníssono do não haverá de ser
força que alimenta a insistente polifonia do sim.
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2
Referente a minorias políticas, ou
seja, grupos que historicamente contaram com pouca ou nenhuma representação
política.

PRISCILLA MENEZES
Tornar-se ingovernável | 2018

1
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-19-Somos-indios-resistimos-ha-500-anos.-Fico-preocupado-e-se-os-brancos-vao-resistir?fbclid=IwAR3agurZO8upudPoEsSIDMp2oR8xEPQ63pXkVnwi9A9sP5_M5pWWwsuAERo#gs.xmirqws
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DOLLARS BUY BRAZIL’S COUP

DOLLARS BUY BRAZIL´S COUP
ERRO Grupo

DOLLARS BUY BRAZIL´S COUP são duas Intervenções urbanas
realizadas pelo ERRO Grupo, uma aconteceu no dia 30 de abril
de 2016, em Nova Iorque, percorrendo a Wall Street e o Times
Square, e outra, realizada no dia 30 de agosto de 2016, em Florianópolis, quando uma moto de som percorreu as ruas do bairro
Agronômica.
Criação: Luana Raiter, Luiz Henrique Cudo, Pedro Bennaton e Sarah Ferreira
Performers: Sarah Ferreira e Pedro Bennaton
Foto: Luiz Henrique Cudo
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https://www.youtube.com/watch?v=yCgD6dhss08

Queridas brasileiros, mais um golpe manipulado pelos americanos. Somos gold medal nisso, medalha de
ouro. Queremos agradecer imensamente a contribuição
fundamental que deram a mim, meus amigos e familiares para mais um golpe. Dessa vez com maestria.
Com certeza continuaremos a prosperar e alcançaremos nossas metas com a participação indispensável
de vocês e da grande mídia brasileira. Um só mundo,
um só império! Esse golpe foi piece of coup cake,
quer dizer, foi muito fácil manipular vocês. É muito lindo ver os BRICS enfraquecendo, os tijolos de
vocês estão desmoronando e nós comprando tudo a
preço de banana. Banana nanica, banana para dar e
vender! Engorda e faz crescer e nós americanos dos
Estados Unidos precisamos das bananas de vocês! Vocês foram ótimos atores desse golpe, vestiram as
cores da bandeira do Brasil e gritaram como queríamos, bateram até as panelas e agora, por fim, o governo poderá parar de bancar universidades públicas
e o SUS para todo esse povo que irão trabalhar para
o nosso Império Americano! Golpe vem de gol? Então
fizemos um golaço! Ou seria, um golpaço? É muito bom
voltar a dominar vocês, nossos amigos governando,
todo esse pré-sal vendido como banana e a beleza da
riqueza da Amazônia mais uma vez à nossa disposição. Vocês foram demais! Sabem de nada, inocentes!
É assim que se diz? Golpe vem de gol? Então fizemos
um golaço, ou seria golpaço? Thank you. Dollars Buy
Brazil’s Coup! Dólares compram o golpe no Brasil!
Agradecemos também a disseminação da falsa informação que não só a mídia brasileira ofertou, mas
também as redes sociais, que nós mesmos comandamos.
Thank you por acreditarem em nós. Ninguém mais sabe
se o Brasil estava no vermelho ou não! Ótimo! Ótimo! O que importa é que os Estados Unidos estão no
verde, de lucrando sempre! As verdinhas são nossas! Por fim, continuaremos dominando o Brazil. Pelo
visto para vocês 7 a 1 foi pouco! Very good! Very
golpe! Muita muita obrigado. Hasta la vista, baby.
Para siempre.
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LOURIVAL CUQUINHA
Senador
2018 | Mão robótica de madeira, circuito
elétrico, pogramação de arduíno, sensor
de presença e sacolé de pó | 45cm de
profundidade x 30cm de largura x 12cm
de altura.
A mão robótica de madeira que balança
um sacolé de pó quando alguém aparece. O movimento é o da mão de um senador que, quando Dilma se defendia do
processo de Golpe no Senado, balançava
o sacolé de pó atrás de Aloysio Nunes.
Link com imagens da TV Senado:
https://www.youtube.com/watch?v=2BXwKnofKQ4
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NA PELE DE CALANGO
CLARISSA ALCANTRA

Motivada pelo artigo de Eliane Brum, “Como resistir em tempos brutos”, resolvi
abrir meu verbo.[1]
Eliane Brum, escritora, repórter e documentarista, escreve muitíssimo bem, considerando que isso inclui fluidez sincera, alma que se banha. No entanto, como ela
mesma afirma, o que estamos atravessando é também “uma crise de identidade e
de palavra”. Aí é que, no proliferar das letrinhas e entre-linhas que demandam conjunções, disjunções e concordâncias, vemos o poder da formação discursiva criar
mitos, antimitos, heróis, anti-heróis, e seu nocivo binarismo, que força e reforça
sempre dois lados (ou isso ou aquilo, contra ou a favor), estremecer as falas pelos
mal-entendidos ressentimentos – o tal juízo que faz um coração apertado – sem
se ater à multiplicidade das amarrações, junções, acoplamentos, levando-nos à
situação política atual e aos eventos estarrecedores em que estamos mergulhados.
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faz do PT um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda da América
Latina. No entanto, é preciso atentar-se aos purismos das lógicas partidárias identitárias: o PT não seria o maior partido de esquerda contemporâneo se não levasse
em seu dorso de tubarão, perigosamente, parasitas que seguem prejudicando o
organismo hospedeiro.
O momento atual pede, decididamente, que soe grave uma nota de esclarecimento,
para além de polaridades ideológicas e seus dualismos arcaicos, levando a sério
as bricolagens: a “esquerda” é uma posição política implicada com a garantia das
diferenças pela pura diferença, a salvaguarda das minorias, o combate às desigualdades, promovendo movimentos pelos direitos humanos, movimentos antiguerras,
movimentos ambientalistas, numa articulação ético-política entre o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana. A “direita” política é a posição
que se efetiva pela hierarquia social e legitima a desigualdade social como natural,
inevitável e até mesmo desejável, fundamentando sua posição no direito natural e
na tradição.
Sem Luiz Inácio Lula da Silva o PT não teria vindo à luz como veio. Lula é Lula, que
envelheceu sob nossos olhos e que desde seu aparecimento político belicoso, irrefreável, vem incomodando, cutucando e atiçando o mais assustador vespeiro político desta nação, trazendo à baila insídias jamais previstas. Chegando à Presidência
da República e agarrando com nove unhas um país colonizado e vendido desde a
descoberta com seu partido governando por quatorze anos, esse operário fecha e
reabre um novo círculo zodiacal à constelada nação brasileira.

Percebo que uma das coisas mais complexas da organização do universo político
é, até hoje, a formação dos partidos políticos. Coisa que, no Brasil, de primeira
mão, só político se vê na obrigação de entender, sendo que muitos, mesmo com
esforço, não alcançam; aqueles que não o são, na maioria, deixam isso de lado.
Um partido político pode ser vislumbrado como uma tessitura de nós: as linhas
tramadas são práticas de mover o pensar o como, o modo de agir sobre a “complexificação” do aparelho do Estado sob a régia do poder político. Fala-se muito fácil
em “ideologias” de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, de
extrema-esquerda, de extrema-direita, sem saber que, necessariamente, o termo
ideologia se fez uma ameaça pela própria manipulação e contorção das ideias, no
que diz respeito à criação do conceito e à vida do conceito que atua sobre o vivido.

Brasil, um território imenso e diversificado, o segundo com mais áreas florestais
depois da Rússia – Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal (flora, fauna, clima e cada pedaço sob o jugo de seus próprios colonizadores)
–, desenha em sua geografia a riqueza de diversidades e o horror dos extremos.
Do extermínio dos que o habitavam genuinamente, sobrou a miséria e a demência
das coroas invasoras. Vício de origem. Passaram-se mais de quinhentos anos e
ainda nos ressentimos pelo conto não ser de fadas e o feito não ser heroico. Sem
mito nem herói não se cumpre o roteiro imaginado, não há campo simbólico para
tamanhas idealizações. Contrariando a hábil psicanálise de Lacan que descreve “o
mito individual do neurótico”, em que “tudo se passa como se os impasses próprios
da situação original se deslocassem para um outro ponto da rede mítica, como se
o que não é resolvido num lugar se reproduzisse sempre noutro”, Lula desfaz, a
olhos vistos, mito e herói.

O Partido dos Trabalhadores, nascido em 1980, é um partido com idade suficiente para ter vivido sua primeira, segunda e terceira infância, sua adolescência e
seus deslumbramentos, o início de sua vida adulta, quando pensamentos e juízos
se tornam mais complexos, propensos aos inchaços e infestações do modismo
(em 2005, contava com 1,59 milhão de filiados), e chegar aqui, à beira de sua vida
adulta, quando se acentuam a especialização e as habilidades em solucionar de
problemas, sentindo os efeitos da maturidade que chega e deflagra o agravamento
contagioso da bagunça geral das ideologias que por aí se tramam. Trajetória que

Vamos ajudar na autocrítica? Ao contrário do que se esperava, quando eleito pela
primeira vez, Lula não desceu o martelo da esquerda extremista, nunca se declarou comunista, mas decidiu se arriscar na corda bamba da moderação e abrir
diálogos acrobáticos como modo de governar. Dos maus encaixes às estratégias
do desastre, abriram-se rombos, e, dos furos, saídas despudoradas. Funcionou na
tremura por quatro anos, até que a envenenada seiva política começou a vazar: que
descaramento, pensam os senhores políticos, ele se elegeu pela segunda vez. Por
mais complexas que sejam as artimanhas, a questão do fato pôs claramente um
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incômodo subliminar e uma acidez inconfessa: horizontalizar poderes desmancha
privilégios. A eloquência e a erudição dos dotados de refinamento e descendência
privilegiada não vão abrir mão do bom senso de seu direito natural e da tradição
que os fazem “superiores”. O poder do povo e seu real bem-estar não estão na
pauta dessa minoria dominante. “Democracia” vira um passe-partout, anda para
todos os lados no bom discurso político demagogicamente articulado. A economia,
uma granada dourada, no descuido dos conchavos e acordos, já hábito provável,
vai explodir na mão de quem da riqueza menos usufrui. Essa coisa de direitos civis
igualitários só serve se antes estiver garantida uma superioridade legítima, um
princípio de natureza, sobre as intoleráveis matilhas de “selvagens”, essa gente
esquisita que vive em bandos, tribos, inflamadas, tornando social suas paixões e
socializando seus interesses. O soberano, afinal, conta com a submissão de seus
súditos.
O pensamento liberal de hoje, jovem, eloquente e erudito, esconde sua vaidade sob
a pele de calango. A pele do calango serve como uma armadura, escamosa e resistente. A cauda se solta para enganar o predador selvagem e algum tempo depois
ela nasce de novo. O calango não anda em bandos, não faz tribos, escapa à coletividade, embrenha-se no mato, camufla-se. O sedutor pensamento liberal, afundado
em sua raiz, joga a liberdade nos extremos (positiva ou negativa) para apanhá-la
pelo centro, com sua vigorosa e sensata moderação pessimista, pragmática, moralista e racional, orgulhosa de se declarar livre de exageros. Tal espírito liberal,
assim, produz fundamento para seu centrismo radical, sempre disposto a nascer
de novo: nem isto, nem aquilo, e aqui chega e aqui está, e fica vaidoso de seu bom
senso, no livre fluxo da individualidade, longe desse bando de apaixonados. O senso
comum, a coisa do mundo melhor repartida, sorrateiramente imprime no pensamento uma imagem moral questionável, a da livre iniciativa e do merecimento.
Assim é que os liberais fundam seu direito natural de soltar a cauda e esconderem-se em alguma fenda ou buraco para garantir sua autonomia privada, no uso de
suas faculdades de entendimento individualista, de identidade narcísica camuflada.
Essa espécie de lagarto, réptil fascinante, nada tem a ver com isso, apenas inspira
o modo de rastrear do complexo pensamento humano neoliberal que se arroga
superior em espécie e natureza no que tange à liberdade.
Em outro artigo intitulado “Nunca existiu governo do PT”[2], publicado há um ano
atrás pela revista Cult, encontro a surpreendente análise de Claudio Oliveira que
arregaça e amplia o que, ainda hoje, anda às cegas acerca dos “erros do PT”. Em
destaque, a frase: “A maioria dos chamados ‘erros do PT’ são erros de uma coalizão
entre partidos de esquerda e de direita que governaram o Brasil nos últimos treze
anos”. Navegar é preciso para ver de longe. O governo do PT não inventou a corrupção, ao contrário, foi Lula quem abriu a torneira, criando o órgão da Controladoria Geral da União (CGU), legítima agência anticorrupção, estruturando a Polícia
Federal e garantindo a autonomia do Ministério Público em suas atribuições de
investigar o poder público, incluindo os próprios integrantes do governo. Alianças
e concessões conchavam traições: o embuste de Temer, o impeachment de Dilma,
a prisão de Lula.
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O Partido dos Trabalhadores, depois de chegar ao 2o turno das oito eleições diretas
para presidente, desde 1989 (pós-período militar e eleições indiretas de 1985), e
ganhar quatro eleições presidenciais, chega às urnas, em 2018, com Lula na prisão.
A perseguição e, a condenação de Lula, reconhecido internacionalmente como o
mais controvertido preso político da história do Brasil, deflagrou a estapafúrdia
camuflagem da corrupção política brasileira, coroada com a vergonhosa politização
do Poder Judiciário.
Pertenço a uma geração que nascia com Brizola gritando na rádio: “Invadam os
quartéis, prendam os generais!”. Na época, Brizola era um dos pré-candidatos
para a eleição presidencial de caráter direto, marcada para outubro de 1965. Foi
assim que ouvi contarem tal façanha, quando já tinha uso da razão para assimilar
mensagens, e sei que em nada deu o furor do ex-governador do Rio Grande do Sul.
Todas as candidaturas foram abortadas, e a eleição nunca ocorreu devido ao golpe
militar. Afinal, era um Brasil que tocava “pra frente” noventa milhões aos empuxos
da ordem e do progresso. A vista alcança diferente quando, aos 53 anos, nem década a menos, nem década a mais (isso faz diferença), sente-se até o tutano os feitos
do passado na tremura do presente vivido.
Hoje, fermenta o caldo grosso desse paternalismo, fazendo grave celeuma entre
mitos. Estamos azedados pela raiz, intoxicados de segmentaridades, estratos,
territorialidades sociais, políticas, éticas, estéticas, com subjetividades submersas capturadas avançando o tsunami. Quem diria, temos aí uma grossa parcela da
população brasileira fascistizada pelo capitão insano, orgulhoso do bisavô nazista,
armado até os dentes com termos chulos e grosserias, destilando ódio, racismo,
misoginia, xenofobia, homofobia. Temos, também, um professor, cientista social e
doutor em Filosofia, sereno e educado, que resiste à degola antipetista e vai dando
fôlego e asas ao devir minoritário (não menos numeroso) ameaçado, atacado, ferido, indignado, confuso, perdido, que insiste em, outra vez, virar o jogo. Eis o Brasil,
enfim, dando a cara ao sol nesse tórrido meio-dia.
REFERÊNCIAS
1 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/08/opinion/1539019640_653931.html
2 https://revistacult.uol.com.br/home/colunistas/
claudio-oliveira/
Série Performática VIDA EM DESBORDA rito II:
para acabar com o juízo Performance I texto I piano I edição Clarissa Alcantara imagens Ive Luna
&Tereza Marinho
Vídeo ato processo: https://youtu.be/J3VXePH_
vAk
https://clarissadesessencia.blogspot.com
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MOTIM//MITOM
PABLO PANIAGUA

MOTIM // MITOM é uma instalação multimídia ativada por ação performativa,
é também uma exposição, um relato de pesquisa, um fluxo de atelier e espaço
de encontro para hasteamento coletivo de algumas urgências e atemporalidades em torno da palavra “motim”, e sua flexão inversa (mitom).
Todo conjunto apresentado transita entre dois movimentos ou estados de ativação em um looping ou sampling da palavra motim, que, estendida, flexionada e recombinada, mobiliza e percorre noções cíclicas de verso e reverso,
claro e escuro, silêncio e estrondo, urgência e suspensão, enquanto evoca as
mitologias dos motins levantados por terras e águas ao longo do tempo.
MOTIM // MITOM integra os movimentos da pesquisa ARQUIPÉLAGO, na qual
as histórias das águas se confundem com as histórias das terras.

https://pablopaniaguaart.wixsite.com/pablopaniagua/motim-mitom
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KEREXU YXAPYRY:
MISSÃO GUARANI
ENTREVISTA CONCEDIDA A ELITON FELIPE SOUZA,
A PEDIDO DAS ORGANIZADORAS, NO DIA 7 DE
NOVEMBRO DE 2018, NO TERRITÓRIO GUARANI DO
MORRO DOS CAVALOS, PALHOÇA (SC).
FORMADA EM LICENCIATURA INDÍGENA PELA UFSC,
KEREXU É GESTORA AMBIENTAL E FOI CACICA DA
TRIBO ITATY. HOJE É LÍDER DO TERRITÓRIO INDÍGENA DO MORRO DOS CAVALOS.

ELITON FELIPE SOUZA Segundo uma reportagem da BBC, em 2015 houve uma invasão violenta no Morro
dos Cavalos, após esse episódio aconteceram outros casos de violência e ameaças às aldeias?
KEREXU YXAPYRY Esse ataque de 2015 foi preocupante, pois foram 24 horas de tensão, os invasores tomaram uma casa, onde permaneceram fazendo ameaças, de um lado ficou a comunidade, de outro
lado, o confronto desses invasores com a polícia, e o que nos dividia era somente a BR [BR-101, que
marca o início das terras Guarani no município de Palhoça], mas no ano passado (2017), tivemos um
ataque mais violento, mais grave. Tanto o ataque de 2015 quanto o de 2017 aconteceram no mesmo
dia 1º de novembro, véspera do feriado de Finados. Minha mãe morava naquela casa [aponta a casa],
que fica num lugar mais vulnerável, pela proximidade com a BR, onde qualquer pessoa consegue
chegar. Nessa última invasão, atacaram brutalmente minha mãe, ela ficou bem machucada, muito
ferida mesmo, com cortes em todo o corpo, na cabeça, e teve a mão esquerda decepada. Até então,
os ataques ao nosso território não foram pessoais, mas no último, a agressão foi contra uma pessoa,
minha mãe.

JULIA AMARAL
2018

EFS Sobre relações dentro da aldeia e com outras aldeias, como é ser mulher, chefe de uma aldeia, como
você e outras cacicas lidam com caciques homens? Há distinção de gênero, você percebe algum
preconceito ou tratamento diferente por ser mulher?
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KY Quando fui eleita cacica no Morro dos Cavalos, em 2012, fui a décima cacica do Brasil. Hoje há outras
aldeias também lideradas por mulheres, em diversas regiões, mas cacicas mesmo, eram e ainda
são poucas. O povo indígena, historicamente, teve importantes lideranças femininas, inclusive no
Morro dos Cavalos. Na década de 1960, dona Aurora, que liderou o povo Guarani da Argentina até o
Espírito Santo, esteve pela região do Morro dos Cavalos, liderando nosso povo aqui. Na época, ainda
não se usava o título cacica, mas ela era chamada de líder. Para nós, Guaranis, a liderança é vista
como uma missão. As pessoas não são escolhidas por uma habilidade ou grau de estudo, e sim
como uma missão. E quando recebemos essa missão, não podemos negar, e isso é respeitado por
toda comunidade. Se a missão é dada a uma mulher, os homens respeitam.
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eu acabava sem participar das decisões, até que um amigo meu, que também é líder, me incentivou
a estar com os outros homens nas rodas de chimarrão ou de cachimbo, e eu comecei a me impor e a
tomar decisões. Foi então que, por algum tempo, eu fui representante do meu povo, tanto entre nós
quanto fora, em outras instituições.
Em outros lugares, quando ia falar como porta-voz dos Guarani, muitas vezes senti que me subestimavam, e eu percebia que era por eu ser mulher. Foi quando percebi que deveria ser mais insistente e mais incisiva, e passaram a me respeitar porque notaram que eu voltaria sempre que fosse
necessário.
Comecei a trabalhar como líder do território (terra indígena Morro dos Cavalos) em 2017, depois de
entregar o cargo de cacica - em razão dos ataques e ameaças à minha família. Quando os ataques
eram só para mim, me protegia e controlava, mas quando os ataques e ameaças passaram a ser
para meus pais, irmãos e filhos, achei melhor me afastar. Hoje trabalho basicamente com as questões políticas do território, principalmente nos processos políticos voltados à demarcação. O ataque
à minha mãe me impulsionou a entender a importância dessa nossa luta pela terra e pela demarcação dentro e fora da aldeia.
EFS Como se deu sua entrada para política? E como foi a experiência durante a campanha?

O papel do cacique não é da nossa cultura, essa figura foi
criada pelo homem branco durante a colonização, quando
um colonizador designava alguém da aldeia (geralmente
homem). Esse escolhido era retirado da aldeia, aprendia
a falar português e estudava os costumes dos portugueses para depois servir como interlocutor entre indígenas e
brancos. A intenção era que o cacique negociasse a entrega das nossas terras para os invasores e apaziguasse os
demais membros da tribo. Eles empoderavam, chamavam
de cacique, mas era para que comandassem a gente. Sepé
Tiaraju ficou famoso por ser um desses e ter se revoltado.
Tiaraju recebeu os ensinamentos dos homens brancos,
mas, quando voltou para sua tribo, explicou aos outros índios qual era a intenção dos brancos, mandando que todos
fugissem enquanto ele se entregaria. Ao voltar para a missão, ele disse “esta terra tem dono!” - para
nós, a missão dele era a de ser o guardião do nosso povo, era isso que seu nome representava, ou
seja, não podemos fugir das nossas missões.

NÓS SOMOS UM
TERRITÓRIO E UM
TERRITÓRIO É UM
CORPO QUE PRECISA
TER OS DOIS LADOS
EM MOVIMENTO

EFS E Kerexu tem um significado?
KY Kerexu quer dizer “base”, algo que, mesmo que se acabe, deixa uma semente, uma muda, e Yxapyry
significa “gota de ovalho”, ou seja, sou uma base firme maior sob uma gota.
E sobre a questão da minha experiência na liderança, quando assumi o papel de cacica, precisei trabalhar primeiramente dentro do meu povo, com os líderes homens das outras aldeias Guarani. Em
quase todas as reuniões, eu era a única mulher no meio dos homens, eu me sentia estranha, e eles
também se sentiam. Alguns pareciam ter receio de falar as coisas na minha presença, e eu percebi
que muitas decisões acabavam sendo tomadas fora das reuniões, se eu não estava (em momentos
em que os homens saíam para tomar chimarrão ou fumar cachimbo), quando voltavam, comunicavam os outros a respeito das decisões, e eu sempre ficava de fora. Mesmo frequentando as reuniões,
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KY Eu sempre fui contra política partidária, porque nós, indígenas, não temos um lado - direito ou esquerdo
- nós somos um território e um território é um corpo que precisa ter os dois lados em movimento.
Se um lado se movimenta mais, e a gente tentar andar assim, vai ser deficiente.
Eu nunca quis me opor a nenhum lado, sempre quis ter esses dois movimentos. Até há pouco tempo,
o que valia era nossos direitos e as leis e bastava que se cumprissem as leis, independentemente de
quem estivesse no poder.
Depois do ataque sofrido pela minha mãe, Ministério Público, Funai, polícias e outros órgãos foram
mobilizados e não recebemos nenhuma resposta efetiva, nenhum laudo da polícia, nada! Nós fomos
atrás do responsável pelo ataque - que agiu a mando de outras pessoas e logo foi solto. A imprensa
tratou o caso como “briga de índios”, criminalizando a vítima, como uma tentativa de jogar a população contra a gente e tirar a responsabilidade da justiça.
Enfim, não tivemos justiça nesse caso e não conseguimos fazer valer nossos direitos. A partir desse
momento, percebi que se eu não saísse da aldeia para buscar outros contatos, as ameaças passariam a ser maiores e os ataques poderiam virar rotina.
Quando acenei para os partidos, tratei logo de deixar claro que minha candidatura seria como mulher guarani do Morro dos Cavalos, minhas bandeiras seriam relacionadas às questões da terra e do
nosso bem-viver, nossa espiritualidade, nossa alimentação, nossa educação, como a gente interage
com a vida e o mundo.
A campanha foi maravilhosa e pude analisar os preconceitos e racismos que temos em SC. Também
tive a oportunidade de propor diálogos e quebrar paradigmas das pessoas que chegavam até mim
ou com preconceitos negativos ou com uma ideia romantizada de que o índio é bonzinho e perfeito.
A possibilidade de conversar com as pessoas, principalmente com os jovens, foi importante porque
pude propor mudanças e não somente apresentar propostas, consegui pensar juntamente sobre
possibilidades e necessidades. Quando lancei a candidatura, achei que sofreria muitos ataques, mas
o que tive foram cinco meses de momentos muito positivos.
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EFS A respeito da demarcação de terras indígenas: o presidente eleito já acenou que não fará mais demarcações, e fez críticas às políticas públicas (de saúde, educação etc.) voltadas aos povos indígenas (e
quilombolas), além de outras ameaças.
KY Penso que entraremos num retrocesso com relação à demarcação das terras e, principalmente com
relação à autonomia dos povos indígenas e o direito à organização própria (no que diz respeito às
nossas crenças e cultura e à nossa autonomia), que está garantido no artigo 231 da Constituição
Federal. Nossa autonomia é o que temos de mais importante; o fato de não sermos tão dependentes
dos governos e de outras instituições.
Porém, é importante dizer que os governos do PT foram os que menos realizaram demarcação de
terra, ao mesmo tempo que foi durante esse governo que conseguimos aprovar diversas medidas,
emendas e projetos de lei voltados para os povos indígenas - e barrar outros tantos que tirariam
alguns de nossos direitos. O maior problema, para mim, é que conforme fomos tendo essas conquistas, muitas lideranças indígenas passaram a se posicionar do mesmo modo que o homem branco:
para os quais o poder maior é o papel, é a caneta. E acabaram esquecendo da nossa ancestralidade,
pelo que nós lutamos há centenas de anos.
Nosso papel como indígenas - e o meu como liderança - agora é voltar para nossas raízes, para as
nossas bases (religião, alimentação, modo de ser) e lembrar que essa é a nossa luta, que precisamos praticar os ideais pelos quais lutamos. Agora é hora de avaliar nossas lutas, nossa resistência,
se a gente pensar desde o fim da ditadura militar, podemos dizer que hoje temos uma estrutura, e
devemos nos esforçar em criar uma cápsula de proteção dessa estrutura. Essa volta às bases para
a organização de uma resistência dentro de cada tribo é uma vertente forte no movimento indígena
nacional, mas muitas lideranças se burocratizaram e não estão conseguindo voltar.
A gente sabe que não vai viver tranquilamente, mas o fato de estar na nossa base dá impulso para
formar uma resistência mais forte.
Outra questão que estamos defendendo é a da autonomia. Se a gente não conseguir cuidar, gerir e
gerenciar nosso território, maior vai ser o risco de perdê-lo.
EFS Uma das propostas do presidente eleito é a de rentabilizar as terras indígenas, seguindo os moldes
do que foi feito nos Estados Unidos. Como você enxerga essa proposta de colocar os territórios para
render dinheiro ao Estado?
KY Ainda hoje conversei com as crianças sobre algumas questões do ”mito”. Nosso primeiro mito é a história do descobrimento do Brasil e agora parece que temos uma continuação disso, com esse candidato chamado de “mito”, mas que parece dar continuidade a um projeto de exploração começado
em 1500. Vejo que até esse rótulo de ”governo fascista”, o fascista é nacionalista, é um mito, acho
que teremos, sim, um presidente racista - ele é declaradamente racista, com apoio da sociedade. E
isso se reflete nas falas dele contra os povos tradicionais - indígenas e quilombolas - e no projeto de
exploração das nossas terras e de entregar nossas riquezas a outros países.
Nosso chamado para os jovens é para que não acreditem nos mitos e que vejam a realidade. É preciso que a gente passe por um choque de consciência porque ou paramos esse processo de venda
do Brasil ou perdemos tudo.
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28 | ENTRE O EXUSÍACO E O
OXALUFÂNICO: O QUE FAZER?
dia 24 de outubro lançamos a amigos, conhecidos, próximos e distantes a proposta
de uma publicação virtual que reunisse as
mais diversas presenças, feitiços, vozes,
direções, cosmogonias, palavras, todo tipo
de urgência. a intenção é dar passagem
para muito do que nos atravessou ao longo
desse processo de disputa política e a partir disso afirmarmos os nossos horizontes
em dissonância.
é preciso repetir: a luta não começa aqui.
28 é uma referência à fissura, potência
que se desestabiliza por um lado. por outro nos leva a construir passagens sobre
o abismo.
do kintsugi, antiga técnica japonesa que
recompõe objetos quebrados e rachaduras com resina de árvore e pó de ouro, tomamos emprestado uma imagem: fios de
ouro preenchem o vazio.
a Exu pedimos licença e pegamos emprestado o gesto: matar o pássaro ontem
com a pedra atirada hoje.
Tenille & Letícia & Rafael
https://vinte-oito.tumblr.com/
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LUIZ ANTONIO SIMAS

Oxalufã é o orixá que tem como positividade a paciência, o método, a ordem, a
retidão e o cumprimento dos afazeres. Tudo que é contrário a isso representa a
negatividade que pode prejudicar seus filhos. Ifá revela que quando se desviou da
missão a ser executada e tomou um porre de vinho de palma, Oxalufã comprometeu a tarefa da criação do mundo. Em outra ocasião, quando também tentou agir
por instinto e teimosia, não seguindo a recomendação do babalaô, Oxalufã foi preso
ao fazer uma viagem ao reino de Xangô, acusado injustamente pelo furto de um
cavalo. Ficou preso durante sete anos.
A dança de Oxalufã é solene, marcada pelo ritmo lento e constante dos atabaques.
Apoiado em um cajado, coberto por um pano branco, ele exige respeito e é reverenciado por todos os orixás. Seus filhos evitam bebidas destiladas e são submetidos
a uma série de tabus alimentares que envolvem, por exemplo, os alimentos que
levam dendê. Oxalufã é, enfim, o músico que não toca sem partitura e não quer
firulas que driblem o rigor bonito e sério do que vai escrito na pauta. Oxalufã gosta
de ficar em casa, mas sabe a hora de ir pra rua.
Exu vive no riscado, na fresta, na casca da lima, malandreando no sincopado, desconversando, quebrando o padrão, subvertendo os arrepiados do tempo e gingando
capoeiras no fio da navalha. Exu é o menino que colheu o mel dos gafanhotos, mamou o leite das donzelas e acertou o pássaro ontem com a pedra que atirou hoje:
Exu é chegado aos fuzuês da rua, mas sabe a hora de ficar em casa.
O Oxalufânico e o Exusíaco não são opostos, em dicotomia estática. Oxalufã, a retidão, tentou burlar o ebó no processo de criação do mundo. Exu, o desregrado, é
também o que fiscaliza o cumprimento das regras. Foi ele que pregou peças em
Oxalufã quando percebeu que este não estava cumprindo os deveres da criação
conforme o que fora estabelecido por Olodumarê. Oxalufã pode ser Exusíaco e Exu
pode ser Oxalufânico. Oxalufã não quer fazer ebó. Exu pune quem não faz o ebó
marcado. Viver o Exusíaco e o Oxalufânico demanda reconhecimento de qual impulso nos levará, em determindada circunstância, a trilhar o ona buruku (o caminho da morte) ou o ona rere (o caminho da vida).
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O momento brasileiro me parece exigir ações exusíacas e oxalufânicas cruzadas,
potencialmente desestabilizadoras da ordem normativa, de forma dobrada: há que
se ter o poder da travessura/atravessamento, e o rigor tático/metódico para continuar.
A luta longa é para inviabilizar o buruku (o horror, a perda do axé, o desencanto, a
violência, a pulsão aniquiladora, a ignorância, o descalabro, o mundo sem livros e
tambores) e fazer o ebó cotidiano que abra caminhos no meio das ruínas. Só nos
resta a invenção de um Brasil capaz de potencializar tudo que nos conduza, de
forma não oposta ou mecânica, ao equilíbrio entre a conduta firme do caminho de
Oxalufã, porque precisamos saber onde chegar e com quem chegar, e a travessura
encruzilhada, brincalhona, incerta e implacável de Exu; para que não sejamos presas fáceis no meio da caminhada.
Diz um oriki de Exu:

O pequeno bate
com a cabeça no teto.
O gigante é menor
que o fogareiro.
(Ninguém sabe
o seu tamanho.)
Diz um oriki de Oxalufã:

A lesma no conforto
do caracol
vive
mas não vê o sol.
A mim parece que os dois orikis (as traduções são minhas) indicam procedimentos
alvissareiros para a contínua restituição do axé, que não há de se dispersar.
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OPINIÃO PARA GRITAR,
OPINIÃO PARA SILENCIAR
[1968-2018]
PAULO MIYADA

Diante da possível eleição de um projeto autoritário de poder e silenciamento, é preciso
confrontar ideias vagas com gestos claros.

Uma forte hipótese apresentada pelo crítico Roberto Schwarz no artigo “Cultura e
Política, 1964-1969” apontava para a relativa hegemonia cultural de esquerda no
País no período que se sucedeu ao golpe civil-militar, em 1964, até a promulgação
do AI-5, em dezembro de 1968. De fato, é notável o fôlego e a multiplicidade da
expressão crítica nesse período, em que o envelhecimento das estratégias tradicionais de engajamento e o afunilamento das práticas políticas institucionais pela
ditadura foram respondidos pela voracidade vital da juventude contracultural da
década de 1960.
O resultado foi uma produção cultural distante dos modelos clássicos de organização coletiva: o manifesto, o partido e o programa. No vácuo desses modelos,
fortaleceu-se a ideia de “opinião”, palavra que, não por acaso, foi adotada como
título para shows, companhia de teatro, exposições de arte, feira cultural e até jornal. Opinião é a expressão motivada por um compromisso ético, mais do que pela
filiação de um partido; ela se molda espontânea e individualmente, ainda que em
contextos de troca e colaboração coletiva; é o grito rápido que se lança no calor do
momento. Pode ser rápida e superficial demais, mas compensa por sua energia
disruptiva e cativante.
A preocupação primeira do regime militar em relação à arte, à cultura e à educação, havia sido desmobilizar as iniciativas progressistas que tinham escala e
estrutura institucional, as quais talvez tivessem tido potencial de transformar o
horizonte cultural do País se tivessem durado pelo menos mais uma década: o
programa de ensino e de pesquisa integrados da Universidade Nacional de Brasília
(UnB), a iniciativa popular de educação e cultura do Movimento de Cultura Popular
de Pernambuco (MCP) e o Centro Popular de Cultura da União Nacional de Estudantes (CPC da UNE).
Desarticulados esses e outros polos, restou à produção experimental de arte, teatro, música e cinema servir de incubadora para processos ágeis de troca de opiniões, tendo as pulsões contestadoras dos indivíduos como combustível e os processos coletivos como catalizadores. Foi isso que se cristalizou nos “movimentos”
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da época, que receberam nomes mais e menos adequados, como Tropicália, Nova
Figuração, Novo Realismo e Pop. A reflexão mais articulada sobre as ambições e
os modos de atuação dessa geração, tendo o campo das artes visuais como baliza,
segue sendo o texto de Hélio Oiticica, Esquema Geral da Nova Objetividade (1967).

A exposição "Ai-5 50 Anos
- Ainda não terminou de
acabar" encerrou-se no dia
4 de Novembro, uma semana após o término das
eleições presidenciais do
Brasil. Desde que o cargo
maior do poder executivo
voltou a ser decidido pelo
voto direto da população,
nunca havia acontecido uma
campanha eleitoral em que
os debates públicos e as
discussões privadas tenham
discutido tanto o legado
e a amplitude da ditadura militar. Relativização,
negação, desinformação e
má-fé mostraram suas presas
em tentativas de reescrever
a história como uma revolução heróica e nacionalista.
Do outro lado, toda sorte
de esforços por elucidação
e justiça reparativa - entre os quais essa exposicao certamente se encontra
- provaram-se insuficientes
e constataram que está em
jogo mais do que a disputa
com os discursos obscurantistas atuais: segue em
aberto a tarefa de completar os ciclos de reparação
histórica e refundação institucional que foram apenas

É o que tenta explicitar a sessão inicial da mostra AI-5 50 Anos – Ainda não terminou de acabar, em cartaz no Instituto Tomie Ohtake até 4 de novembro. Entre
obras, documentos e depoimentos, a produção desse momento apresenta-se como
uma das mais inventivas e dinâmicas de nossa história. Discute-se, então, como as
estratégias de repressão oficializadas pelo AI-5 serviram justamente para coibir
a própria opinião, que se tornou criminalizável assim que as garantias básicas de
livre expressão foram suspensas. Com isso, demoliu-se o fundamento poético e
ético que deu corpo à produção artística de 1960. Não foi à toa, portanto, que o fim
dessa década se fez repleto de obras limítrofes: fins de linha, pontos de ruptura,
obras absurdas e gestos de despedida. Era a morte da opinião.

parcialmente cumpridos da
longa, barganhada e incompleta "redemocratização" do
Brasil.
Nesse sentido, o AI-5 ainda
não acabou mesmo de terminar, e tudo leva a crer que
seus efeitos serão ainda
mais sentidos nos próximos anos. Parece que se
perdeu o véu de moralidade que ainda exigia alguma
discrição das reencenações
mais perversas da autoritária violência de Estado.
Os primeiros a entrarem na
linha de fogo serão, justamente, aqueles para quem a
ideia de redemocratização
esteve sempre entre a lenda
e a hipérbole: os negros,
os indígenas, os LGBTQI+
e os miseráveis. Por isso
mesmo, a persistência da
luta e da resistência terá
neles sua raiz, seu motivo
e seu saber.

Há vários exemplos que podem ser vistos como atestado dessa violência. Há a prisão e o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil, referenciado na mostra pelo disco
que antecedeu a ida da dupla para Londres, um texto que Caetano publicou no Pasquim em 1969, um depoimento inédito de Gil, e as tocantes letras de “Aquele abraço” e “Com medo, com Pedro” – esta última uma paradoxal ode à alegria diante do
nascimento do filho quando o pai nem bem sabia se um dia poderia voltar ao seu
País.
Outro exemplo que merece destaque na história da arte brasileira é a série de desenhos que Carlos Zilio fez enquanto preso político. Desde o final de 1967, o artista
procurou radicalizar a vocação social, política e comunicacional de sua arte, até
o ponto em que abandonou a arte para se dedicar integralmente a ações diretas
de luta política, primeiramente no movimento estudantil e depois na guerrilha urbana. Já na clandestinidade, Zilio esteve próximo da morte após ser baleado três
vezes em conflito com policiais em 1970. Desde seu período de internação e durante
os dois anos e meio em que permaneceu preso, retomou a prática do desenho,
utilizando materiais simples entregues por familiares. O trabalho resultante dessa reaproximação com a arte é também um reencontro com princípios visuais da
Nova Figuração, como o uso majoritário de preto, branco, amarelo e vermelho, o
tratamento gráfico da imagem e a composição alegórica estruturada por linhas
marcadas, formas geométricas e elementos em perspectiva isométrica. Ao mesmo
tempo, é impactante reconhecer como, de dentro dessa sintaxe originalmente desenvolvida para a livre expressão de ideias críticas, emerge uma espécie de diário
do cárcere, com ampulhetas, caixotes ensanguentados e gritos de agonia. Trata-se,
simultaneamente, do ápice e da ruptura do projeto estético e político de uma geração.
Na década de 1970, surgiram outras formas de expressão, muitas delas adaptadas para evadir a censura. Algumas optavam por circular em redes subterrâneas
e incorporar códigos e táticas conceituais que deixavam os censores no escuro.
Outras caminhavam para experimentações não verbais, em que a pulsão de vida
e de desejo era a maior subversão. Modos de dizer quando nada pode ser falado –
resistências sufocadas e automarginalizadas. Demorou demais para que a opinião
voltasse a correr livre neste País.
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Hoje, existe liberdade de expressão, embora a censura siga à espreita e realize experimentos com argumentos morais, supostamente defendendo costumes e crenças. Testes assim existem no País desde os tempos da República Velha, e os anos
da ditadura são exemplares de como é fácil fazer deslizar a censura, uma vez aceita
como norma, para perseguições políticas e ideológicas.
Mais desnorteante ainda é pensar que a era das comunicações digitais catapultou a
opinião a um patamar inédito: uma espécie de atrofia da opinião, tornada compulsória e histérica, até a reversão de seu potencial crítico. Estamos na iminência do
que será a primeira eleição presidencial em que o vai e vem de opiniões em redes
eletrônicas poderá ser mais volumoso e decisivo do que as modalidades tradicionais de propaganda política. O problema é que, agora, o qualificador mais marcante
das opiniões é seu fluxo e volume, não seu conteúdo. Circulam com eficácia indistinta mensagens informativas e discursos de ódio, notícias factuais e fakes, muitas
vezes processadas por algoritmos de funcionamento opaco. As sessões de comentários dos sites de notícias são uma significativa metonímia desse fenômeno.
O resultado contraditório dessa dinâmica pode ser a eleição de um projeto autoritário de poder e silenciamento, impulsionada por um maremoto de opiniões raivosas
sobre nossa frágil democracia e suas instituições desmoralizadas. Ápice e ruptura
da opinião, outra vez.
Em reação, há quem queira restringir a palavra ao monopólio dos “notáveis” – mas
essa é uma hipótese impossível e reacionária. Alguma alternativa, talvez, possa se
inspirar naquela geração da década de 1960. Olhando para eles, podemos dizer: é
preciso confrontar as ideias vagas com os gestos claros; é preciso arriscar atitudes que coloquem à prova os princípios das ideias abstratas que se quer defender.
Transbordar os compartilhamentos digitais e dar consequência responsável às
opiniões, colocando credibilidades, trajetórias e corpos em linha com a defesa de
projetos democráticos – e o museu nem sempre será uma das arenas para isso-, a
rua está aberta e amanhã deverá estar tomada.
Pois hoje, como ontem, a omissão tem gosto de submissão.
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FOGO COMUM
TERESA SIEWERDT / PABLO PANIAGUA

Em “Fogo Comum”, nos propomos a acender e a manter acesas algumas fogueiras dentro de latas, ocupando calçadas, ruas ou outros espaços públicos.
O recolhimento dos materiais para o fogo - madeiras, galhos, papéis e papelões - se deu preferencialmente no entorno do espaço da ação, envolvendo
,desde esse momento, a participação de grupos específicos e espontâneos na
criação e na manutenção desses volumes de calor, abrigo, reunião e interação
humana ancestral.
Praticar o fogo que acolhe, modulando a fumaça para que ela não espante
nem disperse quem se aproxima ou passa pela rua, cuidando, ainda, para que
o volume das chamas não exceda e destrua o que viemos a construir coletivamente - um espaço de calor, refúgio e colaboração. É desse conjunto de
propósitos que se faz o “Fogo Comum”, enquanto constitui e mobiliza modos
colaborativos, locais de reunião e dissenso, na tarefa de criar e manter as
chamas acesas, um fogo que resiste por muitas mãos.

As duas imagens anteriores são registros da ação realizada na programação do GE de Peito Aberto - Edição
Especial, na Casa do Povo, São Paulo
(SP), no dia 25 de julho de 2018.
Fotos: Natália Rodovalho
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ENTRE PÓS-VERDADES
E ACONTECIMENTOS:
UMA PROPOSTA CURATORIAL
DANIELA LABRA

Elevar o próprio pensamento até o nível da zanga (a zanga provocada por toda a violência que há no mundo, essa
violência à qual nos negamos a estar condenados). Elevar
a própria zanga até o nível de uma tarefa (a tarefa de
denunciar essa violência com toda a calma e a inteligência
que sejam possíveis).Georges Didi-Huberman. Cómo abrir los
Ojos. In: FAROCKI, Harum. Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2015. p. 14

A arte fura.
No provinciano meio das artes brasileiro do início do século XX, alguns escândalos
causados por práticas artísticas que ressoavam os ecos, tardios, das vanguardas
europeias foram sentidos como pedradas históricas fundamentais para o processo
de instauração da arte moderna no País. Eventos seminais como a centenária exposição individual da pintora Anita Malfatti em 1916, execrada pela crítica de Monteiro Lobato1, a notória Semana de 1922 e o chamado Salão Revolucionário de 1931,
ocorrido na Escola Nacional de Belas Artes,2 na antiga Capital Federal, promoveram o desconforto e a irritação que o modernismo já vinha causando na Europa
com suas obras e manifestos, havia boas décadas.
Nos anos 1920-30, as artes plásticas no Brasil possuíam contornos ainda muito
acadêmicos e concentravam a produção e circulação especialmente nos centros
urbanos do Sudeste. Atualizada a partir das ideias e modelos estéticos europeus,
por artistas cuja percepção da realidade local se aguçou após a ampliação dos horizontes culturais em vivências no Velho Continente, a primeira fase do modernismo brasileiro foi marcada tanto por um nativismo como por um internacionalismo
fundados por artistas que encontraram no exterior novas diretrizes formais para
tematizar aspectos locais.3 Tal seria o caso de Tarsila do Amaral, Victor Brecheret
e Cândido Portinari, entre outros, notáveis por poéticas e plásticas que idealizavam
uma redescoberta da terra e suas tradições.
Nos anos 1930 ocorreu um salto de modernização nas artes e seu meio, que incluiu
a revisão dos modelos acadêmicos de formação artística. Em seu cerne esteve o
empreendedorismo do jovem arquiteto modernista Lucio Costa à frente da direção da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, de Dezembro de 1930 a
Setembro de 1931. Em uma passagem meteórica e polêmica, que sofreu a oposição de grupos instalados ali anteriormente, Costa ajudou a reformular o currículo
156

1
LOBATO, Monteiro. A
propósito da exposição de
Anita Malfatti. O Estado de
São Paulo. SP, 20/12/1917

2
A Escola Nacional de
Belas teve origem na Imperial Academia de Belas
Artes. Fundada em 1890,
sofreu uma profunda reformulação nos anos 1930

3
AMARAL, Aracy. O Modernismo Brasileiro e o
contexto cultural dos anos
20. Revista USP. São Paulo.
Nº 24, p. 9-18. Jun-Ago.,
2012

da instituição e forçou a sedimentação dos preceitos modernos nas teorizações e
práticas de arte no País. Sua gestão foi responsável pela 38a edição do Salão de
Artes da Enba, o qual barrou artistas e obras de discursos academicistas e incluiu
sobretudo obras modernas, causando desavenças e entrando para a história como
o Salão Revolucionário.
Nesta mesma época se disseminam, notadamente no eixo Rio-São Paulo, diferentes iniciativas não acadêmicas e independentes de estudos e promoção da arte moderna tais como o Núcleo Bernardelli no Rio, em 1931, a Sociedade Pró-moderna e
o Clube dos Artistas Modernos, em São Paulo, em 1932. O modernismo permitiu ao
artista e sua arte se aproximarem do mundo de forma mais propositiva e analítica,
criticando as noções de mímese e representação que fundamentavam a prática.
A instauração de um cenário mais experimental causou embates entre artistas e
sociedade, em discussões disparadas por possibilidades estéticas e conceituais
inéditas - e portanto incômodas - naquele país ainda fortemente assentado na estrutura social escravocrata e orientado pelo gosto do colonizador. Pouco a pouco,
contudo, a arte moderna foi firmando seus preceitos enquanto fundavam-se museus e eventos dedicados ao movimento, fazendo o meio artístico brasileiro amadurecer muito a partir dos anos 1950, com o florescimento de investigações plásticas
e teóricas que levariam ao surgimento de uma vanguarda original de relevância
internacional: o Neoconcretismo.

4
CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte. São Paulo:
Martins Fontes, 2005. P. 30

Sem pretender nos aprofundar na história da arte moderna brasileira e nos escândalos burgueses que incendiaram, no passado, a cena artística com rachas
apaixonados e manifestos, desejamos atualizar o exemplo moderno e apontar o
lugar do artista como aquele que há muito quebra paradigmas e reinventa visões
de mundo, sendo um agente social necessário para a oxigenação de ideias e modos
de vida. Hoje, a arte contemporânea esgarça conceitos do modernismo e oferece
possibilidades poéticas e criativas infinitas em um cenário permeado pela espetacularização da cultura e a predominância do mercado. Nesta época de valorização
da produtividade, lucratividade e consumismo, a atividade artística, seja ela de caráter assumidamente crítico ou não, ainda precisa provar sua legitimidade - posto
que não está comprometida com determinações concretas que mesurem utilidade,
sucesso, desempenho nem “o grau de rigor que conduz seu exercício”.4
Ainda assim e apesar disso, a arte fura quando problematiza o que parece inquestionável e verdadeiro, mesmo quando circula dentro de seu paradoxal sistema de
mercado. Embora o século XX tenha assistido muitas conquistas no campo dos direitos humanos e civis, observam-se posturas conservadoras, totalitárias ou fundamentalistas de muitos tipos que permanecem positivando ações de normatização dos corpos e controle dos discursos. Repudiam a capacidade criativa individual
e o direito de livre escolha em sociedades tecnológicas vigiadas para a manutenção
da ordem instituída pelo poder em vigor.
Nosso contexto saturado de informações incompletas e estímulos midiáticos reflete, por meio de proposições artísticas transdisciplinares, a impossibilidade de hoje
definirmos Verdade, seja nas narrativas políticas globais e locais, sustentadas por
falsas notícias, falsos profetas, memes e populismos midiáticos, seja na arte: afinal
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as certezas sobre sua natureza mimética e academicamente regrada começaram a
ruir no final do Século XIX, o que ainda provoca mal-estar e dúvida.

testatórios: Criar e, assim, resistir, resistir à morte, à servidão ao intolerável, à

A arte se estrutura em conceitos, formas e narrativas nas quais identificamos ambiguidades e indefinições a serviço da inexata Verdade do poeta. Este, vale lembrar,
foi banido da cidade por Platão em sua “República”, pois implantava “na alma dos
indivíduos a má conduta, criando fantasmas a uma distância infinita da verdade”
- a cama pintada pelo artista era, por exemplo, a cópia da cama feita pelo artesão
que, por sua vez, era a imitação da ideia de cama...5 Uma perigosa atividade sem
fim prático que levava a interpretações de mundo distantes demais da realidade,
compreendidas como desvarios sem objetivo, contraproducentes. Curiosamente,
a obra do filósofo, datada de IV a.C., aparece atual nos discursos de governos que
censuram e criminalizam artistas, não raro com o apoio de setores da população.

Impulsionado pela proliferação de análises jornalísticas do processo eleitoral nos
Estados Unidos e pela observação da construção midiática do presidente eleito,
o termo Pós-Verdade passou de periférico a protagonista do comentário político
internacional - tendo sido usado pelas grandes publicações jornalísticas sem que
houvesse de esclarecê-lo ou de definir seu significado, levando-o rapidamente à
banalização. Assim, Entre Pós-Verdades e Acontecimentos abraça a ironia crítica
contida na própria ideia do termo relativo à veloz disseminação hiper-midiática de
notícias, fatos inconsistentes e opiniões que são alçados à categoria de verdades
em escala mundial, especialmente no campo da política9.

vergonha, ao presente. Um pouco de possível, senão eu sufoco.8

Para a filósofa Hannah Arendt, “a verdade não é nem dada nem revelada ao espírito
humano, mas produzida por ele”, e partindo dessa idea ela discorre sobre os distintos tipos de verdade - filosófica, da razão e de fato - e como a verdade de fato e
os acontecimentos engendrados pelos seres humanos, que são “a própria textura
do domínio político”, vêm a ser prejudicados pelo poder político:

A arte fura e pode ser vista como ferramenta de transformação social. Contudo, é
preciso não esquecer das contradições que sua politização traz. Jacques Rancière,
colocando em perspectiva as rupturas levadas a cabo pela arte já há mais de cem
anos aponta que:

Passado o tempo da denúncia do paradigma modernista e do ceticismo dominante
quanto aos poderes subversivos da arte, vê-se de novo a afirmação mais ou menos
generalizada de sua vocação para responder às formas de dominação econômica,
estatal e ideológica. Mas vê-se também essa vocação reafirmada assumindo formas divergentes, se não contraditórias.6
E nessa contradição, “a vontade de re-politizar a arte manifesta-se em estratégias
e práticas muito diversas. Reflete uma incerteza mais fundamental sobre o fim em
vista” e sobre o que é a política e o que a arte faz.7 O autor coloca, ainda, que a arte
não conseguiu escapar da sua tradição mimética, sendo esta dominante até nas
formas que se querem artística e politicamente subversivas. Enquanto há as que
claramente possuem cunho ativista e político, e precisam revisar constantemente
seus ideais de ações transformadoras, ao mesmo tempo observa-se a crítica da
tradição mimética presente no geral, embora assumir a contradição de negar ou
pertencer a essa tradição, tão moderna, seja uma questão variável entre os artistas. Vale apontar, não obstante, que independentemente do teor politizado de uma
obra, a noção de fracasso é algo intrínseco à pesquisa em arte e deve ser relativizada, pois o fracasso sempre retorna para o trabalho de forma produtiva.
O título Entre Pós-Verdades e Acontecimentos faz referência à segunda edição de
Frestas Trienal de Artes, que buscou associar esse enunciado à noção de interstício: um espaço-entre cheio de sensibilidade e potência criativa, onde a ambiguidade e a indefinição de conceitos, formas e modelos é explorada de modo poético
e crítico. Enquanto o existir nas cidades parece se reduzir a dígitos numéricos em
cenários homogêneos de shoppings, conglomerados e condomínios, apostamos
aqui na máxima do pensamento deleuziano: “criar é resistir”, compreendendo a
prática da arte e sua fruição como singulares vias propositivas libertadoras desse
contexto. Nesse sentido, o fazer artístico e o tempo lento de fruição de uma obra,
na contramão do histérico frenesi contemporâneo, podem ser silenciosos atos con158

Se concebermos a ação política em termos de meios e fins, podemos mesmo chegar à conclusão, só na aparência paradoxal, que a mentira pode muito bem servir
para estabelecer ou salvaguardar as condições da procura da verdade (...). E as
mentiras, precisamente por que são muitas vezes utilizadas como substitutos de
meios mais violentos, podem facilmente ser consideradas como instrumentos relativamente inofensivos do arsenal da ação política.10
5
Platão, A República.
Livro X, 605b. In: CAUQUELIN, Anne. Op. cit. p.29

6
RANCIERE, Jacques.
O espectador emancipado.
São Paulo: Martins Fontes,
2014. p. 51
7

Idem. Ibid. p. 54

Neste ensaio fundamental, em que lança o germe do termo Pós-Verdade, Arendt
analisa como grupos, de acordo com seus interesses, substituem, publicamente,
verdades filosóficas e as verdades de fato por opiniões, de natureza incerta. Muito
antes das mídias sociais, quando o aparato midiático em favor da política se resumia à imprensa, rádio e televisão, a autora já desnudava uma situação de (re)produção de factoides que hoje talvez esteja à beira do ridículo pelo seu excesso - embora
seja presente e influente nos placares do Estado e dos interesses econômicos.
Na relação entre fato e verdade, a noção do que é verídico foi desmontada diante
da profusão de notícias e informações fraudulentas até chegarmos ao lugar de
uma verdade “relativa”, não objetiva. O bom exemplo disso reside nos populismos
contemporâneos e o modo como aplicam tal relativismo no jogo de manutenção
do poder como fim último. Assim chegamos ao que pode ser considerado o dilema
moderno da Verdade: quem a define, para quem serve e o que ela assigna?
De volta ao título da Trienal Frestas 2017, tocamos na ideia de Acontecimento, a
qual se refere tanto à natureza de um evento de grande porte como este, quanto à
noção dada pela própria antropologia e filosofia: acontecimentos, sempre temidos
e esperados, que podem ser um evento climático, militar ou político, e que trazem consigo o risco de um corte irreversível com o passado, mudando o curso da
história, marcando transformações profundas nos encaminhamentos históricos e
sociais de uma comunidade.

8
In. PELBART, Peter
Pal; LINS, Daniel. Nietzsche e Deleuze - Bárbaros
Civilizados. São Paulo:
Annablume, 2004. p. 208

9
A escritora e documentarista Eliane Brum, em
texto publicado no jornal
El País em 16 de julho de
2018, aponta que “a pós-verdade se tornou nos
últimos anos um conceito
importante para compreender
o mundo atual. Mas talvez
seja necessário pensar também no que podemos chamar
de “autoverdade”. Algo que
pode ser entendido como a
valorização de uma verdade
pessoal e autoproclamada,
uma verdade do indivíduo, uma verdade determinada pelo “dizer tudo” da
internet. E que é expressa
nas redes sociais pela palavra ‘lacrou’”. Ainda para
a escitora, “a autoverdade desloca o poder para a
verdade do um, destruindo a essência da política
como mediadora do desejo
de muitos. Se o valor está
no ato de dizer e não no
conteúdo do que é dito, não
há como perceber que não há
nenhuma verdade no que é
dito”. (Nota das organizadoras)

10
ARENDT, Hannah.
Verdade e Política. Tradução de Manuel Alberto do
texto original: Truth and
Politics. The New Yorker,
fevereiro de 1967. Texto traduzido disponível na
internet.

159

Movendo-nos mais no lugar da dúvida do que no da verdade e da certeza, no espaço entre do que no território pré-definido, cinco eixos curatoriais nortearam a
composição da exposição: ambiguidades formais; transdisciplinaridade; performatividade; gênero e sexualidade; crítica social e artisticidade. Com relação às preocupações expressadas pelas obras é quase impossível separá-las em categorias
estanques, apesar dos eixos norteadores da curadoria.
Participaram da mostra artistas de diferentes nacionalidades, gerações e linguagens. Mais da metade dos projetos foram comissionados e inéditos, estando localizados no edifício da Unidade da instituição, além de vias públicas, outras instituições, lojas e ruínas, de modo a criarem circuitos de experiências estéticas entre
o SESC e a cidade. Em sua segunda edição, o projeto curatorial do Frestas 2017
sustentou como Verdade a crença na expressão da arte enquanto instrumento primordial que torna os indivíduos mais sensíveis, perspicazes, questionadores: mais
livres.

CONTRIBUIÇÕES
DO ATIVISMO INSTITUCIONAL
PARA PENSAR O HOJE
FABRÍCIA JORDÃO

No posfácio do livro A aventura, de Giorgio Agamben, Davi Pessoa toma como ponto de partida a apresentação que o filósofo italiano escreveu sobre uma compilação de textos1, para, em concordância com Agamben, defender uma arqueologia
do presente baseada no confronto com o passado. Considerando que “a única via
de acesso ao presente é a herança do passado, viver o próprio presente significa
necessariamente saber viver o próprio passado” (AGAMBEN, 2012, p. 12 apub PESSOA, 2018, p. 70), para Pessoa, o “saber viver o passado” proposto por Agamben
seria uma forma de assegurar que a vida do presente ganhe “uma disposição ética
marcada por uma atitude crítica que se desdobra numa inquieta interrogação em
relação aos acontecimentos a partir dos quais a própria crítica se movimenta. Saber viver o embate entre presente e passado para desativar as amarras do chronos,
produzindo uma transformação por dentro da temporalidade linear através do uso
errático do anacronismo” (PESSOA, 2018, p. 70).
Partindo dessa premissa, proponho que nos voltemos ao nosso passado recente e,
desde lá, lancemos luz sobre nosso momento político atual. Especificamente, proponho aproximações entre dois períodos que por suas instabilidades e incertezas
guardam certas semelhanças: o da redemocratização brasileira (1978-1985) e o da
transição e futura gestão presidencial de Jair Messias Bolsonaro.
Se em 1978 vivíamos a angustiante incerteza se iríamos ou não retomar um regime
democrático, hoje, com a vitória de um projeto que contradiz os princípios políticos
e valores éticos norteadores da Nova República, vivemos o pavor paralisante diante da incerteza: teremos ou não a implosão do regime republicano decorrente da
Constituição de 1988? 2 Será ou não instaurado um governo fundamentado em uma
legalidade autoritária?3
Como agir diante de um governo que, por estruturar seu projeto político em discursos de ódio, contra as minorias, as diversidades e pluralismos, nos quais o dado
político-ideológico foi matizado sob um verniz moralizante, religioso e ultraconser-
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URBANI, Giovanni.
Per una arqueologia del presente: scritti sull’arte contemporanea. A cura di Bruno
Zanardi, con saggi di Giorgio
Agamben e Tomaso Montanari.
Milano: Skira, 2012.
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NEVES, Lucas. Eleição de Bolsonaro marca fim da
Nova República, diz historiadora. Entrevista com Maud
Chirio Cf. https://www1.
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Cf. a análise Três
cenários para Bolsonaro de
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4
Cf. Marilena Chauí:
Como organizar a resistência
a Bolsonaro? Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=yfdFDDnpmwM
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vador, não nos representa? Vamos nos limitar a organizar eventos no Facebook,
que apesar do mérito de ocuparem o espaço público dificilmente extrapolam o caráter de manifestações espontâneas e, no mais das vezes, se esgotam na enunciação de uma negatividade, ou vamos, como propõe Marilena Chauí, organizar
institucionalmente a nossa resistência, disputar o espaço político e contribuir na
construção de caminhos alternativos4?

a interferência concreta nos rumos do processo cultural, nas políticas de Estado e
nas instituições públicas. Em consonância com a crescente politização do espaço
artístico, o sistema da arte e o papel de seus agentes e instituições são reexaminados criticamente. Esse processo foi acompanhado por uma redefinição do lugar
social do artista e pela incipiente formação de uma identidade ‘artista contemporâneo’. A qual, naquele momento, se associava aos artistas que buscavam intervir –
estratégica e propositivamente – nos processos e nas instâncias que determinavam
a conceituação, a formação, a produção, a circulação e a inscrição social de seus
trabalhos.

Considerando que hoje vivemos o ponto culminante do processo de grave crise da
legitimidade institucional, de negação da política representativa – expressa na recusa às instâncias e figuras político-partidárias – e, que, pelo menos desde 2016,
com a efetivação do golpe parlamentar-jurídico-midiático, observamos o crescente
comprometimento do Estado de Direito e da proliferação de projetos de lei que
violam a Constituição, talvez nos ajude olhar para um momento, o da redemocratização, no qual, apesar das incertezas – e muito como uma estratégia para assegurar a efetiva implementação de um processo de restauração da democracia – a
sociedade civil se organizou e não apenas enunciou discursos fundamentados na
negatividade – contra a ditadura – , mas, sobretudo, se mobilizou em torno da construção e implementação de pautas afirmativas e propositivas, tomando parte ativa
nos processos de reformulações institucionais, remodelação e construção de uma
sociedade efetivamente democrática.
Desse processo, destacaremos para análise uma forma específica de mobilização,
o ativismo institucional5, efetivada por atores do meio das artes visuais em instituições e organizações culturais ao longo do processo de redemocratização. Em um
momento político marcado por instabilidades, tensas negociações entre militares,
representantes políticos e a sociedade, avanços e retrocessos, por meio do ativismo institucional, uma estratégia essencialmente operativa e propositiva, agentes
do meio das artes visuais conseguiram remodelar políticas de Estado, contribuir
nos processos de reformulação e adensamento institucional, abrir espaço nas políticas de Estado para o fomento e difusão da arte contemporânea e levar para uma
esfera pública debates e questões relativas à contemporaneidade nas artes visuais.
*
Ao longo dos anos 1970, a precariedade das instituições do meio de arte, bem como
o reduzido interesse do mercado em promover e difundir as produções associadas
às linguagens contemporâneas, fundamentou uma percepção – por parte de artistas vinculados a essa vertente – de que era preciso criar estratégias para assegurar
uma dimensão pública, institucionalizar e inscrever social e historicamente suas
produções. Esse entendimento está diretamente relacionado à conformação de
uma nova sensibilidade ética-política-estética no meio das artes visuais.
Diferente da geração anterior, a qual vivia assombrada pelos fracassos, efeitos
residuais e conflitivos da ideologia cepecista e pecebista, os artistas atuantes ao
longo dos anos 1970 estabeleceram uma relação menos utópica e revolucionária
com a arte em suas conexões com o âmbito político. A militância, o engajamento
e a resistência cultural no sentido estrito do termo cedem lugar para a atuação e
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O interesse em questões que extrapolavam a obra em si expressaria uma nova
sensibilidade política nas artes visuais. Se por um lado, os artistas se distanciavam
do político em sentido partidário, por outro politizavam e compreendiam de maneira interdependente todas as instâncias do circuito de arte. Essa requalificação
do fazer político, como parte de uma nova agenda para o meio das artes visuais,
fomentou reflexões menos diletantes sobre nosso sistema da arte, nossa tradição e modernidade artísticas, as quais, a contrapelo das investidas do mercado na
neutralização da produção associada às novas linguagens, instrumentalizaram e
mobilizaram determinados segmentos do meio das artes visuais a estabelecerem
um circuito menos subordinado à ideologia do mercado e que abria espaço para o
‘contemporâneo’ nas artes visuais.

5
Sobre esse conceito Cf. JORDÃO, 2018.

Esforços nesse sentido podem ser localizados, dentre outras iniciativas, na criação
do Centro de Experimentação Artística Escola de Arte Brasil: (1970-1974), concebida
e coordenada pelos artistas Carlos Fajardo, José Resende, Frederico Nasser e Luiz
Paulo Baravelli na cidade de São Paulo. Da revista Malasartes, editada, no período
de 1975-1976, na cidade do Rio de Janeiro, pelos artistas José Resende, Luiz Paulo
Baravelli, Carlos Vergara, Carlos Zilio, Cildo Meirelles, Rubens Gerchman e Waltércio Caldas, o poeta Bernardo de Vilhena e o crítico Ronaldo Brito. O suplemento
cultural “Contexto” (1976-1980) do jornal A República, em Natal, em que o multiartista Jota Medeiros realizou um intenso trabalho de inserção e editoria das artes
visuais.. O Centro da Arte Marginal Brasileira de Informação e União (c.1975-?), que
conectava três capitais nordestinas – Recife, João Pessoa e Natal – e teve como
principais articuladores os artistas Unhandeijara Lisboa (PB), Jota Medeiros (RN),
Falves Silva (RN), Paulo Bruscky (PE) e Leonhard Frank Duch (PE). O Nervo Óptico
(1976-1978) e o Espaço N.O. (1979-1982), ambos em Porto Alegre, os quais tiveram
entre seus articuladores os artistas Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Clóvis Dariano,
Telmo Lanes e Vera Chaves Barcellos6

6
Para uma análise aprofundada de cada uma
dessas iniciativas na perspectiva aqui proposta Cf.
JORDÃO, 2018.

A partir de 1974, com o início do processo de abertura política e a tentativa do regime militar de se aproximar dos segmentos artísticos e intelectuais de oposição,
observa-se, simultaneamente, uma significativa ampliação dos investimentos no
âmbito cultural e o alargamento das possibilidades de participação de agentes do
meio cultural politizado nos processos de redemocratização, inclusive ocupando
postos decisórios em instituições e órgãos culturais. Cabe destacar que foi nesse momento – e em consonância com as estratégias de aproximação do regime
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militar – que as artes visuais receberam, pela primeira vez, um órgão executivo de
abrangência nacional para atender suas reinvindicações, o Instituto Nacional de Artes Plásticas da Funarte (INAP/Funarte).

Nesse sentido, propõe-se que foi, sobretudo, por meio do ativismo institucional
que diversos artistas visuais converteram instituições e órgãos culturais – das esferas municipais, estaduais e federais – em plataformas de atuação e geraram um
impacto efetivo nos processos e reformulações institucionais e nas políticas voltadas para as artes visuais. Especificamente, propõe-se que foi por meio dessa
nova forma de ação política nas artes visuais que duas importantes estratégias
interdependentes entraram nas políticas municipais, estaduais e federais para as
artes visuais.

Diante desse quadro, artistas que já vinham desenvolvendo práticas de gestão, dinamização e articulação cultural, como os citados anteriormente, vislumbram uma
possibilidade de, no espaço que lhes cabia nas esferas oficiais, retomar o controle
do processo cultural e atuar no desenvolvimento e implementação de políticas para
as artes visuais e no fortalecimento das instituições culturais. A opção de atuar nas
esferas oficiais se deu em um contexto marcado por incertezas e desconfianças em
torno de uma efetiva transição, do temor da cooptação ideológica, do dirigismo cultural, do julgamento dos pares. Como é possível perceber no depoimento de Rubens
Gerchman sobre o convite que recebeu em 1975 para dirigir o Instituto Nacional de
Belas Artes, convertido pelo artista na Escola de Artes Visuais do Parque Lage:

[...] O Paulo Afonso Grizolli [...] foi designado diretor do Departamento de Cultura
da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e me chamou
para dirigir a escola de artes plásticas. [...] Eu pedi um tempo para decidir. Estava
recém-chegado dos Estados Unidos e disse a ele que não era o meu perfil e que não
queria me meter em atividades pedagógicas. Ao mesmo tempo, eu sentia enorme
necessidade de abrir espaços para discutir arte e refletir sobre questões culturais.
Indeciso com o convite, comentei com Lina Bo Bardi se deveria ou não aceitar, e ela
imediatamente me disse: “Aceite! E, se achar que deve sair, você pede demissão.”
Então redigimos, juntos, uma carta de demissão, que estava sempre no meu bolso,
assinada e pronta para ser entregue, a qualquer momento. E assim eu dirigi a escola,
por muitos anos, de agosto de 1975 a março de 1979. Foi uma experiência muito rica
(GERCHMAN, 2013, p. 86-87)
O fato do Gerchman manter a carta de demissão sempre no bolso, “assinada e pronta
para ser entregue, a qualquer momento”, sintetiza bem a situação de ambiguidade,
os dilemas éticos e os impasses vividos pelos artistas ao longo da redemocratização.
Por outro lado, como denunciam o caráter efêmero e a limitada inserção social da
Escola Brasil, da Malasartes e demais iniciativas anteriormente mencionadas, por
mais críticas e agressivas que fossem suas atuações, estava claro que não teriam
meios materiais e financeiros de operar as estruturações e reformulações que se
faziam necessárias.
Com isso, ao longo da redemocratização, vai se fortalecendo a percepção de que
a atuação nos órgãos e instituições ‘oficiais’ de um Estado ainda autoritário, não
só possibilitaria o desenvolvimento e implementação de políticas culturais para as
artes visuais, mas também forneceria os recursos materiais, financeiros e humanos
necessários para efetivamente assegurar a institucionalização da arte contemporânea. Culminando no desenvolvimento de um novo tipo de ativismo artístico, o ativismo institucional. O qual se diferencia das estratégias de ativismo nas artes visuais
comumente associadas ao período da ditadura militar, o frentismo – quando um
grupo de artistas se unem para problematizar e/ou se opor a uma dada situação – e
o ativismo da obra, quando o trabalho artístico é indissociável de seu vínculo com o
político7.
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7
Como exemplo da
primeira estratégia, o frentismo, ao longo da ditadura, podemos citar o movimento “Non à la Biennale”,
que culminou com o boicote
internacional à 10a Bienal
de São Paulo em 1969, e a
publicação Contrabienal,
organizada em 1971, uma “espécie de manifesto político
ou exposição circulante, que
se transformou em uma das
mais significativas respostas
do meio [internacional] das
artes à ditadura brasileira”
(JAREMTCHUK, 2014, p. 16).
Já o ativismo da obra, pode
ser identificado em trabalhos
como Inserções em circuitos ideológicos: Projeto
Coca-Cola (Cildo Meireles,
1970), Guevara Vivo ou Morto (Cláudio Tozzi, 1967),
Trouxas Ensanguentadas,
Situação T/T1 (Artur Barrio,
1970), Repressão outra vez,
eis o saldo (Antonio Manuel, 1968), Seja marginal,
seja herói (Hélio Oiticica,
1968), Lute (marmita) (Carlos Zilio, 1967) e tantos
outros desenvolvidos, sobretudo, no intervalo entre
1964-1974.

A primeira estratégia pode ser pensada como um contraponto à crescente presença da ideologia do mercado nas instituições da arte e se expressou na tentativa
de estabelecer um circuito de arte que abrisse espaço e, fizesse circular a produção contemporânea e que também possibilitasse maior autonomia discursiva e
teórica para os artistas e críticos associados às linguagens contemporâneas. Essa
parece ser a razão institucional de iniciativas, ainda hoje em funcionamento, que
culminaram na criação de instituições como a Escola de Artes Visuais do Parque
Lage (1975), concebida por Rubens Gerchman; o Núcleo de Arte Contemporânea
da UFPB (1978) – idealizado por Paulo Sérgio Duarte e por Antonio Dias; o Setor de
Multimídia do NAC/UFRN (1983), fundado e ainda hoje coordenado por Jota Medeiros; o Espaço Arte Brasileira Contemporânea (Espaço ABC) (1981), idealizado por
Paulo Sérgio Duarte; e, como ponto culminante desse processo, a reformulação
institucional do INAP, entre 1981-1989, sob as gestões de Paulo Sergio Duarte, Paulo Herkenhoff, Luciano Figueiredo e Iole de Freitas.
Já a segunda estratégia implementada por meio do ativismo institucional pode ser
localizada na tentativa de formulação de um novo paradigma teórico que servisse
de subsídio para uma reinterpretação da história da arte brasileira e para refletir
sobre a arte que vinha sendo produzida naquele momento. Esse esforço de revisão
crítica e autocompreensão histórica da arte brasileira estava diretamente conectado aos esforços de reexame crítico do modernismo, então o principal paradigma disponível para se pensar a arte brasileira e, capitalizado exaustivamente pelo
mercado de arte, e ao reposicionamento do neoconcretismo como paradigma de
um pensamento contemporâneo em artes visuais e marco instaurador de um espaço para a contemporaneidade nas mesmas. Culminando, a partir de meados dos
anos 1970, em reflexões, pesquisas e análises que se propunham, por um lado, a
produzir e a empreender um reexame e sistematização de um pensamento crítico
em torno do legado/tradição modernista no meio das artes visuais e, por outro, a
formular critérios, avaliar, compreender e posicionar a produção contemporânea.
Podemos citar como exemplos de pesquisas que buscaram reexaminar o ideário e
a tradição modernista, bem como a questão do nacional na arte brasileira, a dissertação de mestrado Catiti catiti na terra dos brasis (1980), de Lygia Pape; as pesquisas Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930-1970: subsídios
para uma história social da arte no Brasil (1984), de Aracy Amaral, e A querela do
Brasil: a questão da identidade da arte brasileira: a obra de Tarsila, Di Cavalcanti
e Portinari, 1922-1945 (1982) e Da Antropofagia à tropicália (1982) de Carlos Zilio; o
ensaio A Semana de 22. O trauma do moderno (1983), de Ronaldo Brito; e as coletâ165

neas Sete ensaios sobre o modernismo. Semana de Arte Moderna: 60 anos (1983),
Cultura brasileira: Tradição/contradição (1987) e Aspectos da arte brasileira (1981).
Já como exemplos de pesquisas que buscaram instaurar novos parâmetros para
se pensar a produção contemporânea, destacamos Abstracionismo geométrico e
informal. A vanguarda brasileira nos anos cinquenta (1987), de Anna Bella Geiger
e Fernando Cocchiarale; os ensaios O moderno e o contemporâneo (o novo e o
outro novo) e Neoconcretismo. Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro,
desenvolvidos por Ronaldo Britto, respectivamente em 1980 e 1985; além de textos
como Regressão e tradição na arte contemporânea (1987), de Paulo Sérgio Duarte.
Com exceção dos dois primeiros, as reflexões aqui elencadas são resultado de pesquisas que foram aprofundadas ou originalmente financiadas e, em sua maioria,
publicadas pela Funarte, a partir da inserção de Paulo Sérgio Duarte, Paulo Herkenhoff e Iole de Freitas no INAP/Funarte. Por meio do desenvolvimento ou reformulações de linhas editoriais esses ativistas institucionais buscaram incentivar,
apoiar, financiar e publicar pesquisas que tinham como propósito central produzir
um reexame dos impasses e limites de uma modernidade estética brasileira e que
pudessem instituir novos paradigmas para pensar a arte no complexo contexto dos
dilemas da contemporaneidade. Abrindo um espaço para reflexão crítica dissociada da ideologia de mercado e do caráter jornalístico de que se revestia grande parte
das produções teóricas desenvolvidas naquele momento.
Assim, por exemplo, foram criadas as publicações: Coleção Arte Brasileira Contemporânea, que documentou a produção de artistas que participaram dos movimentos de vanguarda ocorridos a partir da exposição Neoconcreto, no Rio de
Janeiro, em 1959; Coleção Temas e Debates, que buscou tanto instituir novos paradigmas como fornecer revisões críticas para se pensar a arte brasileira; resultando
na edição de livros como A querela do Brasil... (1982), de Carlos Zilio; Informalismo
e Abstracionismo (1987), de Anna Bella Geiger e Fernando Cochiarale e Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo (1985), de Ronaldo Brito. Ou ainda
da Coleção Cadernos de Textos da Arte Brasileira Contemporânea, que tinha como
propósito ampliar e sistematizar o trabalho em torno da arte contemporânea que
vinha sendo realizado no Espaço ABC, por meio da qual foram publicados ensaios
como O moderno e o contemporâneo (1980), de Ronaldo Brito, e Lugar nenhum: o
meio de arte no Brasil (1980), de Paulo Venâncio.
A tomada de posição que percebemos nessas iniciativas, enquanto expressão de
uma crescente percepção de que, em uma conjuntura de transformações políticas,
caberia aos artistas desenvolverem novos modos de ação que, pensados enquanto intervenção crítica, fossem capazes, simultaneamente, de instituir um contexto
produtivo e de interferir no circuito e nas políticas de arte vigentes, nos possibilita
argumentar que nas artes visuais o espaço para o contemporâneo foi historicamente construído ao longo da redemocratização e, pelo menos em parte, realizado
desde o interior de instituições públicas. Do mesmo modo, é possível propor que
a produção identificada como contemporânea demandou, desde o seu início, sua
institucionalização. Reivindicando, para tanto, não apenas espaço nas políticas públicas, mas também um lugar na história da arte.
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Ao posicionar esses esforços em processos políticos e reformulações institucionais
mais abrangentes, procuramos demonstrar como, no caso das artes visuais, a relação que atores desse segmento cultural estabeleceram com o Estado autoritário
esteve diretamente conectada às tentativas de institucionalização e de desenvolvimento de um horizonte de inteligibilidade para a arte contemporânea que vinham
sendo articuladas desde o inicio dos anos 1970. Nesse ponto cabe mencionar que
a atuação mais propositiva e comprometida com uma reformulação do campo das
artes visuais e, inclusive, articulada entre artistas de diferentes regiões brasileiras, também estava relacionada com uma nova percepção que posicionava o artista
como parte integrante de um sistema de correlações politico-ideológico-institucionais. E nos diz de um momento no qual uma parte dos artistas e críticos tomaram
para si a responsabilidade de reformular o sistema de arte vigente e definir uma
política que, partindo das necessidades identificadas pelo próprio campo, para ele
se voltava num esforço de reformulação e fortalecimento institucional. Pensar, em
um momento de grave desmonte institucional, as ações desenvolvidas por artistas
ao longo da redemocratização nos possibilita acreditar que, cedo ou tarde, - ou,
quem sabe, isso já esteja em processo -, o campo das artes visuais fornecerá alternativas à altura das exigências e urgências do tempo presente, inclusive por meio
da atuação em instituições e órgãos públicos. Pensando a partir dessas experiências, cabe-nos questionar se vamos – artistas, críticos, curadores e demais agentes
do meio cultural – nos retirar ou hackear o Estado. Se vamos ou não exigir e pautar
uma política de Estado para as artes visuais. Se vamos ou não utilizar a máquina
pública para, mais uma vez, resistir, disputar o espaço político e a esfera pública.
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MONUMENTALIDADE
COMO COLETIVIDADE
LUISA BALDAN
O prédio de meia-idade, meio século. Nem faz tanto tempo assim. O desmanche do
Belvedere e o levante da caixa flutuante. O índice e o ícone. O monumento carrega
a história que parte do povo rapidamente esqueceu. A escada em L na arquitetura
moderna, com vocação a púlpito. Dela se vê o vão magistral, intervalo pulsante entre avenida e infinitos edifícios, onde repousa a pedra. O fluxo, as pessoas, os burburinhos e a pedra. Um monolito insólito, improvável, silhueta gorda, testemunha
vertical de um sem fim de coisa. Com pedrinhas ao redor que parecem presentes
de Natal. O vão palco, cenário, plateia das frequências ritmadas que fazem da laje
um lençol. Estrutura dinâmica que abriga esquerdas e direitas.
Dos registros de sua construção, homens, sempre eles, devidamente identificados,
até aqueles que mal se veem as canelas. Já a mulher de corpo inteiro no canteiro
da obra, anônima. A exceção é a Dona Lina, que mesmo assim era chamada de “o
arquiteto” pelo jornal.
50 anos depois. Dentro e fora do museu, personagens e ameaças se repetem, ou
quem sabe nunca saíram daqui. Mais um golpe, velho discurso de ódio. O prédio
de colunas vermelhas deve ser chamado de comunista outra vez. Pixaram sobre a
pedra, a foice e o martelo. As paredes daqui certamente se lembram do que parte
do povo rapidamente se esqueceu.
Arquitetura para abrigar e fabricar história. Corpo presente no espaço da cidade.
Monumento quer dizer advertência! Monumentalidade como coletividade, já dizia o
engenheiro Suzuki. Corpo vibrante de concreto, vidro, obras de arte e gente, muita
gente. Pessoas e personagens. Memórias. A história simultânea, vivida e narrada
por quem nele habita. A história e as estórias.
A pedra repousa na palma da mão da arquiteta. Esta fotografia indica a porta do
banheiro das funcionárias e vigia o corredor estreito. A intensidade da mirada da
autora daquele lugar é uma presença penetrante que transcende tempos e materialidades. Ainda bem, porque o anacronismo é grande. 50 anos que vão e vêm
numa velocidade estrondosa.
Conhecer o museu guiada por quem nele trabalha, habita. Retratos sem hierarquia
por todos os cantos do prédio. Dentro e fora.

1
Fragmento de texto de projeto em andamento
sobre os 50 anos do MASP na Paulista
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POSFÁCIO

DAR A CARA A TAPA

Daí que para Barthes há uma ética do neutro. Ou melhor, uma práxis, a atividade
da escolha. Guia de vida, “modo de procurar – de modo livre - meu próprio estilo
de presença nas lutas do meu tempo” 4. Não se trata de uma filosofia do individualismo, mas da busca de uma responsabilidade anterior à liberdade e à autonomia,
cindida no acaso e no instante, da escolha por um saber-sentir:

BIANCA TOMASELLI
[La critique sera amour ou ne sera pas]
Breton

Toda vez que [...] sou reduzido pela fala de outro [...] a um caso que se enquadra
normalmente numa explicação ou numa classificação geral, sinto que há violação
do princípio de delicadeza. Princípio de delicadeza: tem por base (e suas condutas
têm como determinação, orientação) alguma coisa que é como um estado amoroso.5

4
BARTHES, Roland.
Op. Cit. p. 20.

5

Idem, p. 78.

com o mundo nas costas
arte del levare

Quando o paradigma que se apresenta é o da vingança e já não é possível dissociar
hostis e hospis, amigo e inimigo, familiar e estranho, dentro e fora, talvez nos reste
rearmar a história dos que não têm medo, que habitam o círculo do público, o mundo como circo. No circo, recorda Walter Benjamin a propósito de Gómes de la Serna
e de Goya, o ser humano é um convidado dos animais. “Quando um ser humano,
um animal ou um ser inanimado alça seu olhar sob o nosso, primeiro ele nos atrai
para longe, o seu olhar sonha e nos arrasta para o seu sonho”.1 Assim, se ver-se
vendo e existir no sonho de outro implica ao mesmo tempo uma subtração de si e
um levante, a antinomia exige desviar o olhar a qualquer preço (e avisa: “nós vamos
botar um ponto final nos ativismos”).

1
Na tradução italiana
que Giorgio Agamben realiza
de Walter Benjamin: “Quando un uomo, un animale o un
essere inanimato leva il suo
sguardo sotto il nostro, per
prima cosa ci attrae lontano; il suo sguardo sogna, ci
trascina nel suo sogno”. Cf.
https://www.quodlibet.it/
letture/benjamin-che-cos-u2019-u2019aura

paulada
Dar a cara a tapa ou burlar o paradigma: função do neutro. Segundo Roland Barthes “burlar o paradigma é uma atividade ardente. [...] O neutro remete a
estados intensos, fortes, inauditos – seu fundo é, evidentemente, sexual”.2 Contudo,
na mesma medida em que o objeto do neutro é a suspensão da violência, o desejo
do neutro se distancia de um “querer-ter”. Sua violência é, nesse sentido, também
uma delicadeza, um capricho, pois o neutro é inoperante, um acréscimo inútil que
desfaz a eficácia ou o tomar posse. O desejo do neutro exige, de um lado, a suspensão das ordens, das leis, das arrogâncias, terrorismos, intimidações, exigências.
De outro, a recusa do puro discurso de contestação, a suspensão do narcisismo.
Cabe ao neutro tratar o mesmo como diferente, dissolver a própria imagem. Abandonar-se à deformação. Condutas da delicadeza: pensar no outro. Ou, conforme
Maria Zambrano,

[...] sentir ‘el otro’ como tal, sin esquematizarlo en una abstracción; la forma pura
en que se presentan los diversos planos de realidad, las diversas especies de realidades con las cuales el hombre tiene que habérselas. Y habérselas es por lo pronto
un trato, un trato según orden, según norma.”3
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2
BARTHES, Roland. O
neutro. Martins Fontes, SP,
2003. p. 18-19.

Seria preciso, nesse ponto, retomar a noção estoica que alinhava pathos e logos
e considerar a crítica um impulso excessivo, violento, que transgride a medida da
linguagem e que é, portanto, “semente” e “origem”.6 Na conferência que apresenta
no I Congresso Mundial de Bruxaria de Bogotá de 1975, sob efeito de ditaduras militares, Clarice Lispector pondera:

Tenho pouco a dizer para uma plateia exigente. Mas vou dizer uma coisa: para mim,
o que quer que exista, existe por algum tipo de mágica. [...] não existe resposta
para o fato de haver, numa pequena semente, numa simples semente de árvore,
essa promessa de vida, o fenômeno de uma semente que contem vida é totalmente
impossível.7
Essa dimensão mágica, misteriosa, impossível da linguagem não se desenvolveria, segundo Walter Benjamin, em separado de outra representação, a semiótica
(imagem/som):

O contexto significativo contido nos sons da frase é o fundo do qual emerge
o semelhante, num instante, com a velocidade do relâmpago. Mas, como
essa semelhança extra-sensível está presente em todo ato de leitura, abre-se nessa camada profunda o acesso ao extraordinário duplo sentido da
palavra leitura, em sua dimensão profana e mágica. [...] O astrólogo lê no
céu a posição dos astros e lê ao mesmo tempo, nessa posição, o futuro ou
o destino.8

6
Cf. AGAMBEN, Giorgio. Vocación y voz. La
potencia del pensamiento.
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.

7
LISPECTOR, Clarice.
Outros escritos. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. (Org. por
Licia Manzo e Teresa Monteiro).

8
Walter Benjamin,
Obras Escolhidas II, Magia
e Técnica, Arte e Política.
Doutrina das semelhanças. p.
112.

Na doutrina das semelhanças de Benjamin, encontramo-nos no rastro do connatus, a noção de semelhança do barroco. Irredutível ao princípio formal de uma síntese, a substancia do barroco não seria mais do que o ato de expressar-se em todos
os seus modos ao mesmo tempo, algo que não poderia ser fixado na passagem da
potência ao ato. Escreve Borges:
3
ZAMBRANO, Maria.
El hombre y lo divino. 2ed.
Madrid: Ediciones Siruela,
1991.

[...]Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra
eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en
mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos
otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme
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de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito,
pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es
una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.

9
BORGES, Jorge L. El
Hacedor, Buenos Aires: Alianza, 1960.

Figura outra do Atlas, a mesa, campo de operações de corte e montagem, é imagem do fílmico, da poesia. Sobre ela dissolve-se a dialética estética (reprodução) e
política (obra) e emerge, aos que tem coragem, a fortuna que Benjamin anota sobre
um guardanapo pouco antes da encruzilhada final:

10
ANDRADE, Carlos
Drummond. Sentimento de Mundo. Mundo Grande. In: Nova
Reunião, SP: Cia Das Letras,
1940. p.81.

Quanto mais cresce seu interesse em controlar os outros, tanto mais provisória se torna sua satisfação. Diante do trabalho do proletário, os que
se satisfazem com os frutos deste trabalho já não ousam se deixar ver há
bastante tempo. Os olhares que, por sua vez, aguardam seus olhares inquisidores ameaçam se tornar sempre mais terríveis. Numa tal situação
torna-se extremamente importante poder estudar em paz aqueles que pertencem às classes inferiores sem, por sua vez, ser estudado. Uma técnica
que permite tal coisa tem efeitos extraordinariamente tranquilizadores,
ainda que possa ser utilizada de modo diverso com outros fins. Pode por
um tempo dissimular como se tornou perigoso viver na sociedade humana.
Sem o cinema, a decadência da áurea se faria sentir de um modo não mais
suportável.13

No sé cuál de los dos escribe esta página.9
Borges, ao deflagrar a contingência do connatus, desenha um saber-viver no tempo. Uma espécie de Atlas – tal o que haveria ele de escrever –, a fazer frente à locomotiva moderna de Chronos. Em tempos de vingança talvez seja o caso recorrer
a um Atlas, essa figura mitológica do antagonismo, capaz de levantar e sustentar o
peso do mundo. “Tu sabes como o mundo é grande” lembra Drummond,

[...]
Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão.
Viste as diferentes cores dos homens,
as diferentes dores dos homens,
sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso
num só peito de homem... sem que ele estale.
Fecha os olhos e esquece.
Escuta a água nos vidros,
tão calma, não anuncia nada.
Entretanto escorre nas mãos,
tão calma! Vai inundando tudo...
Renascerão as cidades submersas?
Os homens submersos - voltarão?10

11
Cf. FREUD, Sigmund.
Recordar, repetir e elaborar
(novas recomendações sobre a
técnica da psicanálise II),
1914 - ‘Further Recommendations in the Technique of
Psycho-Analysis: Recollection, Repetition and Working-Through’ 1924 C. P., 2, 36676. (Trad. de Joan Riviere.)

Haverá vida por vir? Mundos a serem ainda criados, onde o ocorrido possa encontrar o agora em um lampejo na iminência crítica, perigosa, patológica de uma leitura? Como suscitar cotas de afeto estranguladas pela repressão?11 Em A vida Submarina, livro que “responde” aos versos de Mundo Grande (Renascerão as cidades
submersas? Os homens submersos – voltarão?), Ana Martins Marques escreve:

mesa
mais importante que ter uma memória é ter uma mesa
mais importante que já ter amado um dia é ter
uma mesa sólida
uma mesa que é como uma cama diurna
com seu coração de árvore, de floresta
é importante em matéria de amor
não meter os pés pelas mãos
mas mais importante é ter uma mesa
porque uma mesa é uma espécie de chão que apoia
os que ainda não caíram de vez.12
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12
MARQUES, Ana Martins. A vida submarina. Belo
Horizonte: Scriptum, 2009.

A ideia de que o ser humano constrói ferramentas para mudar o mundo enfrenta
o modo como o sujeito não cessa de ser inventado por mundos, processos e forças
os quais não pode dominar e sem os quais, no entanto, não poderia sobreviver. Em
outros termos, “escrever a historia a contrapelo” implica considerar Benjamin em
deslocamento no interior da teoria crítica, a exemplo de sua consideração de que o
cinema, paradigma da poesia e da arte contemporânea, figura do atlas e da mesa,
pode sugerir uma sobrevida mas, também, a exemplo de sua encruzilhada – sabe-se do destino do filósofo na fronteira. Há uma violência, um emprego considerável
de energia no simples ato de dizer não, talvez por isso a língua francesa sugira,
ao mesmo tempo, a negativa e o movimento – “pas” é uma negativa e um passo.
Há um corte do feminismo que diz “isso não”. Mas há também no feminismo a potência de um deslocamento e podemos ver na publicação de Aline e Kamilla uma
reinvidicação do eu e do outro, uma potência de neutro que talvez possa orientar os
ativismos a uma espécie de “nosotros” que põe em questão o “nós” de “nós vamos
acabar com os ativismos”. Nosotros somos o público, íntimos e estranhos a nós
mesmos - e somos muitos.
13
“Quanto più cresce il loro interesse a controllare gli altri, tanto più precario diventa il suo
appagamento. Davanti al proletariato al lavoro, coloro
che godono i frutti di questo lavoro non osano farsi vedere già da molto tempo. Gli sguardi che in quei
luoghi aspettano i loro sguardi indagatori minacciano
di diventare sempre più malevoli. In una tale situazione diventa estremamente importante poter studiare
in pace quelli che appartengono alle classi inferiori,
senza essere studiati a propria volta. Una tecnica che
permetta questo ha qualcosa di straordinariamente rassicurante, anche se può essere utilizzata variamente
per altri scopi. Essa può a lungo dissimulare come sia
diventato pericoloso vivere nella società umana. Senza
il cinema la decadenza dell’aura si farebbe sentire in
una maniera non più sopportabile”: Cf. https://www.
quodlibet.it/letture/benjamin-che-cos-u2019-u2019aura
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A morte da ilusão | Praia da Solidão
27 de outubro de 2018

São 9:58. Nos disseram que não podemos falar
sobre a eleição depois das 10h da noite
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Temos 30 segundos.
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Ele Não!
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São 10:00
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Obedeçam a lei.
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