
 

 

  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

OZIEL GHEIRART 

 

 

 

 

 

 

O TRATADO ANTROPOÉTICO 

 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015  



 

 

  

Oziel Gheirart 

 

 

 

 

 

 

O TRATADO ANTROPOÉTICO 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título 

de DOUTOR em Ciências Sociais, sob a 

orientação do Prof. Dr. Edgard de Assis 

Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

  



 

 

  

Oziel Gheirart 

 

 

O TRATADO ANTROPOÉTICO 

 

 

Aprovado em         de                             de 2015. 

 

  



 

 

  

Aos amigos trocadores de ideias: Claudia Ferraz, Rafael Morales, Pedro Malina, André 

Frederico, Vivian Catarina, Jane Pinheiro, Harald Pinheiro, Silvia Carbone, Sthéphane 

Malysse, Juvenal Savian, Claudio de Matos, Marcelle Ivie, Pedro Zopelar, Gabriel Tétrault, 

Jonathon Hogg, Regis Makail, Naum Simão, Sergio Leandro, Vicent Ledent, Thalita 

Hamaoui, Stéphanie Balthazard Lambert, Rose Melo Rocha, Damian Krauss. 

 

À Banca de Qualificação pelas ideias complementares. 

 

A Edgard de Assis Carvalho pela liberdade. 

 

Ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo 

investimento. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simplicidade do mundo nos abre janelas.  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on dit que l'homme est  
un loup pour l'homme,  

c'est vraiment insultant  
pour le loup. 

 
(Pierre Barthélémy)1 

  

                                                

1 Cronista do Le Monde Diplomatique. Disponível em: <http://passeurdescience.blog.lemonde.fr>. Acesso em: 
17 jul. 2014. 



 

 

  

RESUMO 

 

 

A antropoética, conceito proposto por Edgar Morin, é um modo ético de assumir o destino 
humano. É uma das vias para a reforma da ética – definida pelo autor como auto-ética, sócio-
ética e antropoética. Esse trabalho reflete, especificamente, sobre a antropoética. Ela nos 
incita à reflexão, à compreensão de nosso destino e nos ajudará a buscar caminhos para uma 
possível reforma planetária. Sabemos que para permanecer na natureza teremos de passar por 
grandes mudanças. A transcendência da palavra antropoética, até mesmo em sua etimologia, 
nos permitiu apostar na poética enquanto abertura para a criação, de possibilidades críticas e 
de reinvenção; dar alimento ao antropo é alimentar, consequentemente, o auto e o sócio. É 
preciso regenerar a humanidade, responsabilidade que também compete às ciências. A 
imersão desse trabalho busca o exercício de uma ciência complexa que dialoga com as várias 
formas de conhecimento. A começar, articula, por uma antropologia complexa, a ideia de que 
o ser foi perdido e tenta buscá-lo por meio dos vetores: nascer, permanecer e perceber. Ao 
colocar a ética como questão central, discorre sobre a carência de seus fundamentos e os 
desafios da espécie humana numa sociedade de consumo; propondo, então, uma passagem 
para o poético: o antro poético. A ética antropológica bifurca-se, estrategicamente, em três 
caminhos: na Declaração antropoética, no Ensaio para a política da sensibilidade e na Carta 
aos homens mais ricos do mundo. Por fim, apresenta o Baladeur, em forma de rascunho, para 
as reformas do sujeito e das formas investigativas do mundo contemporâneo; a pesquisa 
etnográfica resulta em aforismos, poemas em prosa, baladas e outros escritos. Por apostar na 
pluralidade narrativa, o trabalho é complementado com três músicas. 
 
Palavras-chave: Antropologia; Antropoética; Ética; Contemporaneidade; Regeneração.  

  



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

The anthropo-ethics is a concept proposed by Edgar Morin, an ethical way to take over human 
destiny. It is one way for the reform of ethics - defined by the author as ethical-self, socio-
ethical and anthropo-ethics. This study is specifically about anthropo-ethics; it inspires us to 
reflection, understanding our destiny and also it will help us to find ways for a possible global 
reform. We all know that to remain in nature we will have to undergo major changes. The 
transcendence of the word anthropo-ethics, even in its etymology, allowed us to invest in 
poetic as an opening to the creation, potential criticism and reinvention opportunities; 
nourishing the anthropometric is therefore nourishing the self and the socio. It is necessary to 
promote regeneration of mankind, which is also the responsibility of all sciences. The 
immersion of this study sought a complex science that dialogues with several ways of 
knowledge. Initially it articulates to a complex anthropology; the idea that the being has been 
lost and it tries to seek through vectors: rise, remain and perceive. By placing ethics as a 
central issue, it tells us about the lack of its fundamentals and the challenges of human species 
in a consumer society; proposing then a gateway to the poetic: the anthro poetics. The 
anthropological ethics forks strategically in three ways: in the anthropo-ethics declaration, the 
essay for the political sensitivity and the letter to the richest men in the world. Finally, it 
proposes a character called Baladeur, a sketch to the reforms of the being and investigative 
ways of the contemporary world; ethnographic research results in aphorisms, prose poems, 
ballads and other writings. Focusing on narrative plurality, the study is also complemented 
with three songs. 
 
Keywords: Anthropology; anthropo-ethical; ethics; contemporaneity; regeneration. 

  



 

 

  

RÉSUMÉ 

 

 

L’antropo-éthique, concept proposé par Edgar Morin, est un moyen éthique d’assumer la 
destinée humaine. C'est une voie pour la réforme de l'éthique - définie par l'auteur comme 
auto-éthique, socio-éthique et antropo-éthique.  
Cette étude réfléchit spécifiquement sur l’antropo-éthique. Elle invite à la réflexion, à la 
compréhension de notre destin et vise à trouver les moyens d'une éventuelle réforme globale. 
Nous savons que, pour rester dans la nature, nous devrons passer par de grands changements. 
La transcendance du mot antropo-éthique, même dans son étymologie, nous a permis 
d'investir dans la poétique comme ouverture à la création de la possibilité critique et de la 
réinvention; nourrir l’antropos c’est nourrir par conséquent l’auto est le socio. Il faut 
régénérer l'humanité: une responsabilité qui incombe aussi aux sciences. 
L’immersion de cette étude cherche à poursuivre une science complexe qui dialogue avec les 
plusieurs formes de connaissances. D’emblée, nous structurerons par une anthropologie 
complexe l'idée que l'être a été perdu et qu’il tente à chercher à travers les vecteurs: naître, 
rester et voir. En plaçant l'éthique comme une question centrale, nous traiterons l'absence de 
ses fondations et les défis de l'espèce humaine dans une société de consommation en 
proposant alors un passage par le poétique: l'antro poétique. L’éthique anthropologiques se 
ramifie stratégiquement vers trois chemins: vers la déclaration antropo-éthique, vers l’essai de 
la sensibilité politique et vers la Lettre aux hommes les plus riches dans le monde. Enfin, nous 
présentons le Baladeur, sous forme de projet, pour les réformes de sujet et les formes de 
recherches du monde contemporain. La recherche ethnographique résulte en aphorismes, 
poèmes en prose, ballades et autres écrits. En mettant l'accent sur la pluralité narrative du 
récit, l’étude est aussi complémentée par trois chansons. 
 
Mots-clés: anthropologie; Anthropoethics; l'éthique; contemporanéité; regeneration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sempre que iniciamos um projeto intelectual, nos invade certa disposição de 

exercitar o pensamento. Relacionamo-nos de forma mais íntima com os fenômenos da 

natureza que nos acercam; desponta o desejo de entendermos profundamente determinada 

coisa; e a construção vem se concretizando: do pontapé inicial, que pode ser uma simples 

empatia, até seu término, que são todos os movimentos acumulados. Esse emaranhado de 

movimentos, que se bifurca numa sucessão de outros movimentos, possui, como fonte ou 

núcleo, um estômago em processo de digestão. 

Não por acaso, René Girard2 afirma que a carreira de um pesquisador científico, 

assim como a de um escritor, desenvolve-se, de maneira geral, no decorrer do tempo, movida 

pela obsessão. Para o autor, isso justifica porque a maioria trabalha com número restrito de 

temas. Enquanto o tecido do tempo solidifica o pensar, as fortes enzimas produzidas pela 

obsessão perfuram as coisas; ainda, somos habitados e, de certa forma, conduzidos por elas. O 

pesquisador orquestra esse processamento e, no revelar das coisas e das relações dessas com 

outras, ele as transcende. 

A esse processo chamamos tratado e o integramos ao título do trabalho. São vários 

os sentidos para essa palavra. Os dicionários a definem por grandes princípios científicos, 

acordos entre estados etc. Esse trabalho entende o termo simplesmente como o ato de dar 

tratamento a alguma coisa e, para isso, também articular um conjunto de esforços para 

compreendê-la. Entendemos, como Walter Benjamin, que o tratado, em sua estrutura interna, 

não possui validade como doutrina.3 

Saímos a campo com ferramentas e metodologias, a caminho de uma investigação, 

num trajeto indefinido e cheio de bifurcações; apoiados por uma diversidade de pensadores e, 

abertos aos encontros, aceitamos enfrentar o desafio. Estávamos dispostos a construir um 

método no decorrer do percurso, sem estratégias pré-definidas; para ampliar o horizonte, seria 

importante nos livrarmos de engessamentos e limitações. Queríamos maior mobilidade para 

farejar o mundo, com o auxílio de lupas.  

                                                
2 GIRARD, René. A crítica do subsolo; tradução Martha Gambini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011, p. 7. 
3  BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão; tradução Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p. 50. 
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No percurso anterior, numa dissertação, intentamos capturar o mal-estar de se viver 

no mundo contemporâneo. Para compreender o homem na sociedade do consumo, 

construímos um movimento triádico: dúvida-pergunta-desassossego. No desenrolar do 

percurso descobrimos a ironia como potente antídoto: foi aí que a ética humana despontou 

como nova obsessão.  

Nessa bifurcação, a Antropologia nos apareceu como torre de controle. Afinal, ela se 

propõe a pensar o homem e a cultura. É uma ciência que desempenhou papel fundamental 

para o pensamento e acrescenta contribuições fundamentais ao entendimento do homem.  

Antes de qualquer filiação, ressaltamos a crise pela qual passa todo o conhecimento 

humano – que se reflete e refrata em toda forma de o homem se entender. No caso das 

ciências, Maria da Conceição de Almeida4 aponta o paradoxo do conhecimento em três 

pontos: a fragmentação dos fenômenos, o distanciamento da sensibilidade e o saber 

especializado. Nesse descompasso, enquanto as convicções nos traíam, as transformações 

chegaram como o morcego no quarto escuro; as ciências sofrem por defasagem de conceitos 

basilares. Não conseguimos nos livrar dessa antropologia cristã da antiguidade, que 

Heidegger5 responsabiliza por definir o homem como animal racional, determinante da 

essência teológica do ser como semelhança de deus. 

Em paralelo, a reforma já é discutida, mesmo que de forma tímida, ao redor do 

mundo. No Brasil, alguns grupos discutem a ciência de forma complexa e batalham pela 

transformação do fazer científico. O Complexus6 – Núcleo de Estudos da Complexidade da 

PUC-SP, aposta numa ciência da complexidade. Qual seria a base dessa ciência? 

Uma ciência da complexidade reafirma que somos cem por cento natureza e 
cem por cento cultura. Exprime a ideia de uma auto-organização (sempre 
aberta, imprevisível e inacabada), ou mesmo de uma simbiose (sempre 
conflitual e que supõe necessariamente perdas e ganhos), entre o que se 
convencionou chamar os domínios do biológico e do cultural.7 

Porque envolve diversidade, a complexidade junta o que está separado. O 

Complexus promove diálogos entre as mais diversas formas do saber. Durante minha 

                                                
4 ALMEIDA, Maria da Conceição de; CARVALHO, Edgard de Assis. Cultura e pensamento complexo. Porto 
Alegre: Sulina, 2012. 
5 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo; tradução Márcia Sá Cavalcanti Schuback. Lisboa: Edições 70, 1992. 
6 Complexus significa tecer junto. 
7  ALMEIDA, 2012, p. 93. 
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participação, passamos por experiências: leituras de mitos, sessões e debates de filmes; 

dialogamos com as mais variadas áreas do saber, épocas, distintos filósofos, poetas dentre 

outros. O movimento do grupo atrai público diversificado e vem crescendo com grandes 

discussões e transformações. 

Para pensar a complexidade, Edgar Morin8 sintetiza uma mistura desordenada de 

movimentos usando como guias princípios complementares e interdependentes: sistêmico, 

hologramático, retroativo, recursivo, auto-eco-organização, dialógico e reintrodução. Nele, os 

contrários se relacionam e se explicam possibilitando um fluxo entre certezas e incertezas, 

elementar e global, separável e inseparável. Como o pensamento complexo não se limita à 

ciência, à filosofia ou a qualquer conhecimento específico, ele promove relação entre as 

partes e o todo. O modo complexo de pensar não se restringe a tipos específicos de 

problemas. Antes, enfrenta o incerto aliando-se a ele.  

A antropologia complexa proposta por Morin está fundada em sujeito-sociedade-

espécie, e é a partir dela que pretendemos vasculhar este empreendimento chamado ser 

humano. Num primeiro momento, buscamos compreendê-lo partindo da hipótese de que o ser 

e o humano estão divorciados: o ser foi eclipsado por um mundo humano autorreferente. 

António Damásio traduz essa afirmação ao apontar que: “a alma desapareceu do relato de 

muitas pessoas a respeito de si mesmas”.9  

Nessa trajetória encontramos pontos centrais para discussão. Dentre eles, definimos 

dois como fatores fundamentais: 1) o colapso da sociedade Ocidental, lugar em que as luzes 

se transformaram em holofotes, no palco de um narcisismo exacerbado; 2) o naufrágio do 

humanismo antropocêntrico, que nos desembocou nas águas da desumanização. Pretendemos 

também desafiar o conceito de humanidade em dois sentidos: de espécie – para compreender 

seu enfraquecimento; de vida – para entender essa ética esquizofrênica e o desequilíbrio 

social. 

 

 

�����  

 

 

                                                
8 MORIN, Edgar. O método 6: Ética; tradução Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
9 DAMÁSIO, António. Em busca de Espinoza: prazer e dor na ciência dos sentimentos; tradução Laura Teixeira 
Mota. São Paulo: Companhia da Letras, 2004, p. 152. 
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Há pouco mais do primeiro decênio do século XXI, as mídias de massa já nos 

anunciam o apocalipse. De fato, se nos detivermos aos múltiplos indícios, o fim parece nunca 

ter estado tão próximo. Muitos querem relativizar, dizendo que ele poderia se dar com chuvas 

de bombas ou com explosões nucleares. Contudo, nesse caso, não estaria mais próximo 

daquele que não tem a refeição seguinte garantida? Não falamos, como nos é sabido de cor e 

salteado, sobre a onda de extinção que representamos para os que vivem. É algo mais grave: o 

fim da espécie humana e o horror que o antecede.  

Uns dizem que a Conferência do Clima, em Paris, no final de 2015, será nossa última 

chance. Até a NASA – National Aeronautics and Space Administration –, alertou que a 

civilização ocidental segue os mesmos caminhos de impérios como Roma e Mesopotâmia. 

Ainda, os ecologistas usam como metáfora a Ilha de Páscoa, no Chile, que, devido ao 

crescimento da população, perpetuou a desordem com a destruição da natureza e as aldeias 

em guerra. Metáfora de projeto fracassado! A abundância veio seguida de declínio absoluto, a 

ponto de perderem o controle biológico.  

O fato é que o Ocidente foi o promotor da chamada segunda globalização: a 

tecnológica. Se a primeira se deu pelo espalhamento do homem pelo mundo, a segunda foi 

impulsionada pela aliança entre ciência, técnica, indústria e capitalismo. Régis Debray,10 nos 

recorda que a ocidentalização é zona euroatlântica-cristã, com mundos devidamente 

hierarquizados. É, do mesmo modo, uma organização político-militar e um projeto de 

modernizar o planeta – pela lógica de gerir os países como empresas. Esse mesmo Ocidente 

deu à luz um sujeito rei de si mesmo.  

Esse projeto nos lançou numa espécie em declínio; caminhamos apáticos e 

desprovidos de dúvidas. Não é de se estranhar o porquê de os conhecimentos pouco 

dialogarem entre si. Nossa forma herdada de pensar gerou uma grande enciclopédia que a 

tudo responde. Contraditóriamente, a humanidade se vangloria por ser pós-moderna ou quase 

pós-humana, com base em suas descobertas e conquistas, mas “paga o preço de não saber tirar 

o espírito humano da pré-história”.11 

A ética humana se converteu em peça central da humanidade. Demarcamos o 

percurso histórico da ética em quatro partes: 1) as relações resultantes da natureza – a 

condição neurobiológica; 2) asilada na metafísica; 3) refugiada na lógica; 4) refém da técnica. 

                                                
10 DEBRAY, Regis. De la cohésion à l’arrogance, les forces et faiblesses du monde de l’Ouest. Disponível em: 
<http://www.lemonde.fr/idees>. Acesso em 15 jun 2014. 
11 MORIN, 2007, p. 45. 
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Para o indivíduo ordinário, ela se converteu numa fonte de normas e regras que não irriga 

mais – resumida na renúncia ao que é proibido e na imposição de um comportamento 

solidário. A bifurcação teve início no universalismo ético das religiões.  

Na modernidade, a questão da autonomia (política, economia, ciência, arte entre 

outras), deslocou a ética de seu conceito original fragmentando-a, tornando-a laica e 

privatizada. E, com a morte de Deus, os fundamentos da ética entraram definitivamente em 

crise – a crise dos fundamentos da certeza –, deixando-a sem fundamento. 

 

 

����� 

 

 

Entendemos a ética como instrumento imprescindível, que pode ser reformado e 

afinado. Para isso, precisamos regenerá-la, colocá-la em prática. Pelo viés da complexidade, 

ela pode enfrentar as incertezas e as contradições porque compreende que não estamos no 

controle das ações. O pensamento complexo pode alimentar a ética.  

A incerteza paralisa e estimula: a ética complexa entende o lado bom do mau, o lado 

mau do bom, o lado justo do injusto.  

Morin, propõe uma ética ancorada em três vias. A auto-ética nos une ao outro, a 

nossa comunidade e ao universo e disciplina o egocentrismo e desenvolve o altruísmo; a 

sócio-ética é a ética da comunidade, respeita a diversidade e se integra na terra-pátria; a 

antropoética liga a ética do universal à do particular, é a ética planetária que nos faz assumir o 

destino humano em suas contradições e sua plenitude. Por todas integrarem o mesmo 

espectro, apostamos na antropoética como aquela que pode iniciar o movimento para a 

reforma.  

Desenvolvemos o tema desse trabalho em três capítulos. O primeiro, continuando 

algumas ideias da dissertação, devidamente lapidadas e ampliadas, procurou articular o ser, 

por meio da antropologia complexa, partindo dos vetores Nascer, Permanecer e Perceber. 

Em O prólogo antropológico: em busca do ser perdido, revelamos um cenário e levantamos 

os principais desafios do mundo contemporâneo, dialogando com Martin Heidegger, Edgar 

Morin, Maurice Merleau-Ponty, Peter Sloterdijk dentre outros.  

O segundo capítulo, A Antropoética, divide-se em cinco atos. O primeiro, a Ética 

Antropológica, conta a trajetória da ética, tratando de suas principais contradições: o 

narcisismo, o desprezo à condição animal e a verdade. O segundo, o Antro Poético, é o lugar 
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que o mundo é desvendado pela poesia.12 Pelo fato de a ética necessitar estar fundada num 

solo político, A declaração antropoética, no terceiro ato, aborda nossos desafios para um 

pensamento coletivo e a urgência de nossa interação; o quarto compõe-se do Ensaio para a 

política da sensibilidade, que pensa o sensível como base da reforma política; e o quinto ato, 

a Carta aos homens mais ricos do mundo, porque eles concentram a maior parte dos recursos. 

O capítulo ancora-se em Friedrich Nietzsche, Charles Baudelaire, Albert Camus, Peter Singer, 

Zygmunt Bauman, Benedito Nunes, Cornelius Castoriadis e outros pensadores. 

O terceiro capítulo propõe a reforma do sujeito. Na passagem para o poético, que 

ultrapassa o conceito de ética antropológica, apostamos na poética como movimento de 

religação à vida, utilizando o pensamento poético como solo da criatividade que nos auxilia a 

passar pela vida de forma mais suave. Depois de vasta pesquisa, iniciada na fase do mestrado, 

com a ajuda do antropólogo Sthèphane Malysse, chegamos ao nome baladeur – tipo de 

flâneur dos tempos contemporâneos que flana por uma realidade em camadas. O trabalho se 

ampliou com pesquisa realizada na Bibliotèque Nacional de France, em 2013 e 2014, ao 

descobrirmos autores da flanerie do século XIX, como Louis Huart e Gustave Clodin. 

A baladerie divide-se em duas partes: 1) na observação/etnografia, com diversão 

crítica e imersão no Super-Real; 2) na construção de narrativas poéticas – no caso deste 

trabalho, literatura e música. Busca mergulhar no cotidiano das grandes cidades. A primeira 

fase da pesquisa de campo começou pela cidade de São Paulo, no período de abril de 2011 a 

setembro de 2013, e resultou numa série de desaforismos – termo que combina o estilo 

aforismático com o ato da indignação.  

A segunda fase ocorreu em duas visitas à cidade de Paris (14 de outubro a 7 de 

novembro de 2013 e 16 de outubro a 6 de novembro de 2014); estada de cinco dias a Londres 

(outubro/2014); e passeio de cinco dias ao Rio de Janeiro (novembro de 2014). Essa segunda 

parte resultou numa série de poemas em prosa (aqueles com os quais Charles Baudelaire e J. 

K. Huismmans construíram pinturas do acontecido), e baladas, poemas de oito frases. Todas 

as narrativas visaram captar a experiência dos passeios pelas cidades. 

O baladeur, assim como o bricoleur, anseia pela criação. A partir de ferramentas 

acessíveis ele realiza algumas produções. Nesse trabalho, apresentamos quatro músicas 

compostas como trilha da tese; trabalho coletivo, feito nesse trânsito da pesquisa, com pessoas 

que encontramos.  

                                                
12 Trazidas por anotações feitas no decorrer do curso de doutorado em Ciências Sociais na PUC/SP, entre os 
anos 2010 e 2011. 
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Esse trabalho busca uma convulsão narrativa, com interferências, bifurcações, 

fluxos, esperanças, para que, como os terremotos, ressoem nas pessoas e tragam novas formas 

de pensar. Gotas juntas formam oceano. 
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13 TOPOR, Roland. Dessins. Paris: Albin Michel, 1968. 
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1. EM BUSCA DO SER PERDIDO 
 

 

A humanidade vive a era dos desmoronamentos. Após contínuos destronamentos, o 

antropo foi fatalmente expulso do topo; o pomposo cavalheiro lançado ao chão por seu cavalo 

arisco. No tempo dilatado do que cai, não saímos ilesos. Com o impacto da queda, a estrutura 

do edifício humano se trincou e necessita de cuidados. Fomos ainda soterrados pelos 

escombros das certezas. No evoluir da descida, percebemos os trincamentos. Muitos deles já 

haviam sido detectados.  

Desmascaramentos, como a teoria heliocêntrica de Copérnico, o evolucionismo de 

Darwin, a concepção do eu de Freud, a morte de deus por Nietzsche etc. que, apesar de 

permanecerem confinados a certo obscurantismo pelo pensamento dominante, provaram não 

haver perenidade no que pensamos. As ciências nos levaram ao pedestal da objetividade, 

objetualizando a nós mesmos; simplificou-nos o pensamento, instituindo-se por forças 

excludentes e compartimentadas. Fomos implodidos pela arrogância. 

Desabrigados de nós mesmos trilhamos os caminhos da incoerência; no inconsciente 

descompassado fomos abandonados a nossa própria sorte. Atordoados e embebedados pelo 

velho vinho do idealismo, nós, como os sonâmbulos, marchamos em direção ao abismo.14 Ao 

mesmo tempo, estamos impregnados pela convicção de outrora: programados para evitar a 

contradição pois, do contrário, teríamos de assumir a incerteza, o absurdo.  

Nosso desafio, nesse capítulo introdutório, é pensar no que se transformou o Ser 

Humano; e, porque os conceitos se separaram, queremos analisar seus cacos. Diferentemente 

do pensamento tradicional da metafísica, que assimilou o ser como algo indeterminado, que 

se compreende e não se explica, queremos pensá-lo como Heidegger,15 pela ideia do Dasein – 

ipseidade e transcendência. Para o autor, o sein é o ser junto ao mundo. O ser não se resume 

no ente, ele está situado no meio do ente; e os entes são os modos de ser de todas as coisas 

(naturais ou dotadas de valor). O ser é a presença que está dentro do mundo e essa presença é 

um sendo. 

                                                

14 Título de entrevista de Edgar Morin. “Nous avançons comme des somnambules vers la catastrophe.” 
Disponível em <http://www.terraeco.net/Comment-vivre-moins-vite-comment,19890>. Acesso em 22 maio 
2014. 
15 HEIDEGGER, 1992. 
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O ser, fundado nessa presença, familiarizou-se na ocupação do mundo. E sua 

presença, no a priori de sua determinação, tomou o mundo e foi por ele tomada. Por humano, 

entendemos esse ser que se constituiu nesse mundo, não somente pelo pensamento, mas que 

também customizou o mundo para si a ponto de se autoclassificar como sapiens, animal, 

primata, bípede etc. 

Nesse capítulo pretendemos buscar esse ser perdido sob a perspectiva de três vetores: 

nascer, permanecer e perceber. Queremos uma aproximação com o que seria esse homem 

contemporâneo, percebido em seus vestígios e expressões no decorrer do tempo e, 

igualmente, em manifestações num mundo de excessos. Nossa proposta é pensá-lo por meio 

de diversos horizontes (onto-cosmológico, poético, filosófico) que nos deem pistas de seu 

percurso, sua constituição e nos permitirão, numa riqueza intercomplementar, contextualizar, 

num prelúdio, o objeto de nosso trabalho.  
 

 

1.1 NASCER 

 

 

Na natureza, os nascimentos podem ser experienciados por diversas formas. São 

acontecimentos os quais, para serem lançados na vida, tudo o que vem a ser aguarda as 

condições constitutivas necessárias. Ovos, úteros, sementes, casulos são exemplos dessa 

abundância. Fatos possíveis no seio de uma natureza que, por outros seios, possibilita a vida e 

a condiciona.  

Nada surgiu de um salto atemporal de um dado período, ao contrário, tudo se 

construiu com base em heranças usufruídas, compartilhadas e transformadas. Com o homem 

não poderia ser diferente; durante nossa trajetória, vivenciamos vários nascimentos, não 

apenas o nosso, mas do mundo que nos rodeia e que atravessa o ciclo do que denominamos 

vida.  

Para Freud a constituição de um Eu se inicia na experiência primária de satisfação, 

nos neurônios nucleares. O que é também a base da memória e do consciente. Esse Eu, do 

qual falamos como essência do Dasein, não se refere a um único sujeito, e sim a uma 

experiência genealógica que o linka ao passado e, ao mesmo tempo, ao dilema fundante entre 

natureza e cultura. Não pretendemos nos aproximar de um Eu puro, embora consideremos o 

homem antes da manifestação epifenomênica da consciência e do conhecimento de si. 

Pensamos num Eu polissêmico – que, inclusive, carrega consigo outros Eus. 
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Sugerimos, então, pensar numa possível origem. Na eternidade da existência,16 o 

homem passou a existir por uma ordem biológica.  

Depois que interações eletromagnéticas ligam elétrons a núcleos, 
constituindo os átomos, estes se unem entre si constituindo moléculas. 
Desenvolvendo-se em ordem “química”, ela se torna cada vez mais flexível, 
múltipla, até o momento em que nascerá a ordem mais complexa que 
conhecemos: a ordem biológica.17 

O micro, que chamamos aqui de pequenas moléculas, se juntou para formar, em seu 

tempo, o macro, os corpos; promoveu a materialidade que, num processo somatório, 

constituiu, num espaço próprio, tudo o que é vivo. Nascemos no útero de uma natureza – que 

denominaremos como a primeira bolha –, que foi, em si, lugar da substancialização desses 

acontecimentos. 

Consideramos nossa capacidade procriativa como a segunda experiência de 

nascimento. Depois de ter os antepassados como matrizes, a segunda bolha, a uterina, fabrica 

sua réplica inédita. Se, no primeiro nascimento o homem se constitui no sentido evolutivo, 

seu cérebro, seu corpo; agora, ele se contamina por uma realidade pré-existente, iniciando em 

seus primeiros dias de vida, dentro de um corpo que se constitui, que chamaremos de semi-Eu 

social. 

Com esse nascimento natural, na perspectiva da natureza, e artificial, na perspectiva 

do já construído, o Eu social se inicia. Ele é derramado num outro seio, numa outra bolha que, 

por já estar contaminada pela cultura, que é o lugar desse outro nascimento, promove a 

simbiose entre natural e artificial.  

Descolamo-nos do casulo que nos acolhia e os sentidos vão sendo experienciados, 

juntamente com a consciência dessa existência bruta que começa a ser lapidada. E quando 

perdemos a ingenuidade do filhote, lançamo-nos nos labirintos, já que não podemos fugir, nos 

estilhaçamos no ar ou nos afogamos nas profundezas das águas. Adotamos, então, uma 

realidade pré-existente, um eu coletivo, que nos possibilita a apropriação. Até o momento em 

que outros sentidos vão sendo produzidos e, assim, o homem se transforma em produtor.  

A subjetividade, como a identidade, não possui essência particular. Ela se forma num 

jogo de construção e desconstrução; o homem se assume como autônomo e se desvencilha do 

                                                
16 Dentro da lógica de ordem e de desordem de Morin. Cf. MORIN. Edgar. O Método 1: a natureza da natureza; 
tradução Ilana Heineberg. Porto Alegre: Sulina, 2005a. 
17 MORIN, 2005a. 
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curso da natureza. Com o seu pensar provoca mudanças definitivas (no corpo e no espírito) 

em função de sua felicidade particular e do exercício de sua capacidade de transformação e 

potência.  

Deparamo-nos com desordem, porque existe ordem própria na natureza e é a 

interação que as possibilita. Edgar Morin diz, a partir da physis, de onde surge a ordem: “Ela 

nasce, ao mesmo tempo que a desordem, da catástrofe térmica e das condições originais 

singulares que determinam o processo constitutivo do universo”.18 A nossa ordem social é a 

desordem da natureza. Em sua condição de existir, que em si não se explica, o homem buscou 

o aperfeiçoamento de seus sentidos para se assumir como o grande rei da natureza, 

expulsando as coisas ao seu redor, encontrando na desordem o sentido de sua existência. 

Sua condição de mamífero, que gera outro ser com sua extensão (se aliena no cortar 

do cordão), também dá substância à ideia de vivermos em grupo e revela o sentido das coisas 

em se unir para encher os úteros. Também para compartilhar o horror do vazio e de não estar 

sozinho frente ao absurdo do nada. Anders nos explica o horror vacui como o medo de 

articular o espaço da liberdade, que o ócio põe à disposição, “o vácuo, a que ele está exposto 

por meio do ócio. Ter que preencher por si mesmo seu lazer”.19 

 No caso do homem, esse preenchimento resultou potencialmente no que chamamos 

de cultura. E já enxergamos a linguagem, o fio ontológico, como mediadora desse grupo. Ela 

foi o cordão umbilical visível e invisível desse Eu a se formar. Juntas, comunicação e cultura 

formaram os alicerces para a emancipação possibilitada pelo conhecimento. O homem 

assegurou sua autonomia por meio de um pensamento qualificado, compartilhou com seu 

próximo e produziu mais conhecimento, sucessivamente. 

Esse Eu, que é produto e produtor de cultura, nessa consciência de existir e disposto 

a ter a cultura como sua bolha construída, também se depara com o enfrentamento da morte. 

Vive a grande angústia de outro paradoxo: de não aceitar o seu fim e, ao mesmo tempo, de 

não conceber sua eternidade. Embora seja criador e não compreenda o seu fim, tem a 

temporalidade cravada nesse Eu possuidor de um corpo que apodrece.  

Com a luz ele flagrou sua sombra; nas águas viu reflexos e, nelas, viu-se por fora e 

para além de si. A dúvida, ao mesmo tempo, foi o combustível para a busca do desvendar 

desse estalo da vida. O invisível então é o absurdo, porque é composto por experiências e 

                                                
18 MORIN, 2005a, p. 71. 
19 ANDERS, Günther. Die Antiquierteit des Menschen; tradução Ciro Marcondes Filho. Munique: Beck, 1994, p. 
5. 
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eventos inexplicáveis. Ele sempre existiu também para um além do real, mas a razão 

sussurrava que as árvores eram as nuvens amarradas no chão.  

O que salva é a própria dúvida que ele elege como o grande fundamento do 
saber. Duvidar é a única prova de sua existência: duvido, logo existo; mesmo 
sendo enganado, se sou enganado, isso prova exatamente que existo. A 
certeza, portanto, já não está mais em Deus, mas no homem, é a autonomia 
do eu que se inicia aqui.20 

A civilização orquestrou ativamente esse EU social. A árvore virou mesa, o absurdo 

virou divino. No aumento excessivo do processo de artificialização do material e imaterial, o 

natural e o cultural foram achatados.  

O homem, esse sujeito constituído no tensionamento natureza/cultura, experimenta o 

imaterial em situação de virtual proximidade. Ele próprio possui algo de imaterialidade: 

espírito, afetos, sentimentos. Este paradoxo também o constitui: material/imaterial, numa 

atualização ímpar do conflito de sua origem. Também vivencia esse imaterial que o atravessa 

sem que seus olhos percebam, mas que sente, cheira, ouve, percebe. Estamos falando aqui do 

conflito acirrado entre camadas do real que se amplia.  

O homem inventou as ferramentas de sua época para vencer a finitude. Com a arte, 

por exemplo, cristalizou/reificou seus pensamentos, imortalizou sua cultura e buscou o 

contemplativo natural. Seja em suas primeiras marcas nas cavernas ou em invenções como a 

câmera escura que, preservadas suas condições de desenvolvimento ao longo da história, 

trouxeram experiência puramente externalizadora do Eu em si. Esse foi o combustível de sua 

eterna necessidade de aperfeiçoar a técnica: a linguagem, a máquina e trazendo essas 

ferramentas que transportaram o artificial para o centro da bolha.  

A terceira bolha, da artificialidade máxima, momento no qual o espírito se reveza 

entre corpo e máquina, o homem aperfeiçoa muito mais a técnica, nos deparamos com a 

artificialização da experiência humana, na qual se consegue viver o impossível. 

O homem constrói o seu próprio mundo ao longo da história, como num jardim 

suspenso em que (re)organiza os espaços entre as plantas e as categoriza. Ele vem, ao longo 

dos anos, aperfeiçoando sua existência à sua medida, buscando novas experiências, novos 

sentidos a qualquer preço. Com o desenvolvimento das ciências aplicadas, o que refletiu em 

todas as esferas sociais, trouxe consequências irreversíveis à sua espécie.  

                                                
20 MARCONDES FILHO, Ciro. Até que ponto, de fato, nos comunicamos? São Paulo: Paulus, 2004, p. 29. 
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Com a entrada da tecnologia, ele criou as máquinas a partir de suas necessidades e 

deficiências – se iniciando como ferramenta de produção, passando pelo campo da 

comunicação e, depois, contaminando quase todas as esferas da vida social. Aqui, se iniciou 

um semi-eu cibernético no qual essas máquinas penetraram, se ambientaram e se 

relacionaram efetivamente na bolha. Depois de ajustadas, as máquinas, para além de si, 

atravessaram essas bolhas com seus sinais invisíveis, por equipamentos eletrônicos, estelares 

e terrestres, que refletem entre si.  

Usando a si como matriz de complexidade, o homem tenta, numa era em que grande 

parte das descobertas já se concretizaram, se aperfeiçoar com a tecnologia a partir desta 

lógica. Já não pensamos mais a tecnologia como meio que o homem desenvolve com o 

objetivo de minimizar seu esforço. Pensamos numa tecnologia que, em parceria com o 

capitalismo descontrolado, encomendou a invasão à bolha para render a cultura e, em seguida, 

provocou o aborto desse Eu. Com a bolsa estourada, caímos num buraco negro no qual as 

próprias máquinas se incumbiram de materializar e nos tornar adestrados; entramos num 

portal encantado e assumimos a condição de eu cibernético:21 nascemos num mundo onde 

nosso cérebro projeta a vida.  

Como uma ideia de anonimato do espírito o homem renasce, nômade, num outro 

lugar. Novamente é despejado num outro mundo em que o chão já não mais o protege. Com o 

corpo aprisionado num lugar qualquer, imerso na escuridão de uma deformação do tempo em 

que as tecnologias dão aparência tridimensional, mantém-se seguro do mundo. Especialmente 

numa época em que a Terra começa a ruir, por conta de sua desordem e da esquizofrenia 

social.  

Neste novo mundo, onde seu corpo é desconfigurado, o seu Eu polifônico pode viver 

outras realidades na quais sua limitação física já não o impedem. Ele pode ser muito mais, 

porque pode simplesmente não ser, já que a não-forma é a sua garantia higiênica de 

(in)visibilidade. 

Nascemos muitas vezes e de diversas formas. Da mesma forma, assistimos as coisas 

surgirem e desaparecerem. E, apesar de tudo o que nos sucede, a gênese continua:  

A gênese não cessou. Nós ainda estamos nas nuvens que se dilatam. Nós 
ainda estamos num universo em que se formam galáxias e sóis. Nós ainda 
estamos num universo que se desintegra e se organiza num mesmo 

                                                
21 Termo compatível ao difundido segundo eu, usado pela americana Sherry Turkle. 
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movimento. Nós ainda estamos no começo de um universo que morre depois 
de seu nascimento.22 

 

 

1.2 PERMANECER 

 

 

Em todas as formas de nascimento o homem se deparou com sua inevitável e 

paradoxal duração. Porém, mesmo com essa existência, que em si não se explica, muitas vidas 

fracassam. Muitas sequer atravessam a fronteira do vir a ser, como sementes que não brotam, 

como ovos que viram omeletes ou mesmo os que têm uma duração efêmera e socialmente 

desimportante. Parte do que nasce não se torna fato, nem acontecimento na visibilidade social.  

São várias as possibilidades de permanência. A própria natureza pode impossibilitar 

a existência, pois é também túmulo, testemunho de finitudes e encarceramentos. Talvez um 

forte relâmpago pudesse revelar as miríades de vitalidades em potencial que se achatam com 

o escuro da existência. Um raio que daria forma ao menor ser que existe, fazendo brilhar os 

olhos da menor partícula. E todas as coisas existiriam aos nossos olhos, se pudéssemos a tudo 

ver ao mesmo tempo: tantas coisas seríamos, explosões de nossas luminosidades e de nossas 

possibilidades.  

Afinal, qual seria a finalidade da nossa permanência, já que carregamos em nossa 

consciência a nossa própria fatalidade? Não é a simples fatalidade de uma vida que abandona 

um corpo (são ou despedaçado) que pensamos aqui, mas uma morte humanizada que habita 

no interior da vida. Assim como qualquer ser vivo que surge, tem seu auge e depois caminha 

ao desaparecimento, temos, nesse mesmo processo e para além dele, a nossa consciência de 

duração e, ao mesmo tempo, a nossa constante possibilidade de desistência, porque também 

conhecemos as nossas fraquezas. Para Jean Baudrillard,23 elas são muito mais que naturais, 

porque nada nos protege, por exemplo, de uma epidemia total que pode se desencadear numa 

catástrofe global.  

A própria vida não se incumbirá de nos consumir, com o abandono do fenos à 

desintegração pelo genos? No vazio do social, não podemos nos esquecer da morte, porque 

                                                
22 MORIN, 2005a, p. 81. 
23 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do mal: ensaio sobre os fenômenos extremos; tradução Maria João 
da Costa Ferreira. São Paulo: Papirus, 2002, p. 108.  
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ela está em tudo. Para Morin, o suicídio, pensado pelo desespero e pela solidão, “é a 

reconciliação suprema, desesperada, com o mundo”24. Antonin Artaud25 sentia um apetite por 

não ser. 

Considerando o lugar que o homem efetivamente habita e se relaciona com as coisas, 

apontamos a dimensão ecológica como condição de vida humana, e da incontável diversidade 

de espécies outras e seus ecossistemas particulares (lembremos que nosso corpo, por exemplo, 

é o ecossistema de infinitas bactérias). É uma verdadeira dimensão biopolítica.  

Não pensamos nesse lugar apenas como aquele onde tudo está [inter] ligado por 

necessidade e que, por meio de construção e destruição, permite a organização do universo. 

Pensamos, também, na influência de nossa condição de ser, de permanecer e de conduzir o 

destino da humanidade. O homem (sapiens e demens) é parte de um ecossistema, que é 

constituído e destruído por uma diversidade de interações internas suas e que, por isso, o fez 

criar ações para se defender, para permanecer como é, às vezes apesar da natureza. Talvez a 

primeira delas, esconder a morte de sua visibilidade, não por acaso a evolução da civilização 

ocidental implicou o banimento dos mortos e a assepsia da morte, sua ritualização: guardam-

se seus retratos, ocultam-se seus corpos. 

Se, por um lado, o homem avista o horror humano da decomposição do corpo e a 

desintegração do ego – na qual o homem perde sua razão e sua individualidade –, 

paradoxalmente, não abandona seus mortos porque aspira, como o primitivo, a imortalidade. 

Morin nos conta que o homem de Neandertal já fazia pedras funerárias. Esse prolongamento 

da vida nos rituais fúnebres, nas cremações, nos jazigos não seria um suposto falso-antídoto 

de proteção ao contágio da morte? Sim, porque ela, como as bactérias, fez seu ecossistema no 

interior de nossa alma. 

A ideia da morte propriamente dita é uma ideia sem conteúdo, ou, se 
quisermos, cujo conteúdo é vazio até o infinito. É a mais vã das ideias vãs, já 
que o seu conteúdo é o impensável, o inexplorável, o “não sei quê” 
conceitual que corresponde ao “não sei que cadavérico”. É ideia traumática 
por excelência.26 

                                                
24 MORIN, Edgar. O homem e a morte. Portugal: Europa-América, 1988, p. 47. 
25 ARTAUD, Antonin. Os escritos de Antonin Artaud; tradução Maria João da Costa Pereira. Porto Alegre: 
L&PM, 1983, p. 23 (Coleção Rebeldes e Malditos). 
26 MORIN, 1988, p. 32. 
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Ao longo dos tempos, vidas fervilharam e fervilham no planeta, cada uma com sua 

condição e seu tempo particular, competindo entre si para uma dominação instintiva, 

adaptando-se na luta pela existência ou extinguindo-se, como passatempo favorito de sua 

duração. Mesmo as inofensivas plantas lutam pelo melhor lugar ao sol, bem como suas raízes, 

às escondidas, no absorver do que melhor as alimenta no fundo da terra, interferem no estado 

de coisas, de tudo ao seu redor – vegetação, clima, animais. 

O planeta, nesse embate, foi um grande ringue que favoreceu a complexificação e a 

diversificação da vida, que culminou também em maior permanência e num sistema de viver. 

Nas palavras de Morin, “a ordem física prolonga-se na ordem viva, ela mesma regida por 

‘programas genéticos’, geradores de invariância e de repetição, assim, a natureza apresenta-se 

como permanência, regularidade, ciclos”.27 

Em nossa fragilidade e incapacidade, associamo-nos à natureza, para a aculturar e, 

complementarmente, para naturalizar o que, de fato, é essencialmente cultural. Constituímo-

nos nessa tensão fundadora natureza/cultura. Tiramos da natureza nosso exemplo de 

consumação, porque a enzima do consumo é combustível funcional da própria natureza – e 

queremos sempre o melhor de tudo, pois também a somos. Tudo é motivo de consumo, 

porque existimos por condições naturais que, dentro de cadeias, tudo está associado e foi feito 

para um suposto e possível uso. Tanto que, em grande maioria, elas nos são sinônimos de 

vida.  

Condições naturais essas que, em sua máxima, tudo vem a morrer para alimentar o 

que vive, como na cozinha interminável,28 de Pablo Neruda. Nessa lógica, cada organismo é 

um pequeno túmulo: matamos e enterramos outros corpos (animais, vegetais, minerais) dentro 

de nós. Mas não apenas isso, utilizamo-nos das coisas ao nosso redor em busca das sensações, 

da experiência, do consumo interminável. O viver consuma a vida, porque consumir é a 

lógica de tudo que existe.  

A partir do método interpretativo apresentado por Morin,29 dizemos que essa ligação 

foi realizada do convívio entre os seres vivos e de suas específicas complexidades, que 

possibilitaram associações, simbioses, mutualismos, comensalismos, competições, 

parasitismos. É esse encaixe que faz com que tudo possa morrer para que outras possam 

viver, numa cadeia de consumo “na qual o vegetal é comido por um herbívoro, por sua vez 
                                                

27 MORIN, Edgar. O Método 2: A vida da vida; tradução Marina Lobo. Porto Alegre: Editora Sulina, 2005b, p. 
35. 
28 NERUDA, Pablo. O livro das perguntas. Porto Alegre: L&PM, 2004. 
29 MORIN, 2005b, p. 38. 
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comido pelo carnívoro, que será também comido”,30 completa o autor. Nessa condição, o 

homem chegou ao topo, porém, ainda no interior dessa natureza: seu topo só é possível dentro 

dela, porque ela o comporta. 

Se a movimentação de tudo que é vivo favorece a diversificação da vida, podemos 

dizer que a natureza é essencialmente comunicacional e que a comunicação é o fundamento 

que permanece e conecta. Aqui, podemos considerar a herança genética que se comunica com 

tudo que existe, os genótipos e os fenótipos que, por comunicação, definem as condições de 

ser. A vegetação que define o ecossistema, a presa que engana o predador e vice-versa. É a 

comunicação em seu sentido puro, bruto ou articulado, que faz tudo se impor como ser, como 

existência. 

Nessa luta para continuar a ser, o homem interage, se comunica com coisas com as 

quais se relaciona. Faz parte de uma cadeia em que é predador e presa, criador e destruidor. É 

esta a gênese do humano, como indica Morin: 

Foi o mesmo sapiens que exterminou os seus congêneres, aborígines da 
Austrália, índios da América, criou a escravidão e o degredo; e, a partir dos 
poderes da ciência e da técnica, lançou-se à conquista do planeta, gerando 
uma potência mortal capaz de aniquilá-lo. Claro, existem algumas ilhotas de 
bondade, de generosidade, de amor e de misericórdia no coração desta 
espécie criminosa.31 

O homem buscou também a dominação e se firmou como assassino em potencial. 

Não somente como um animal que luta pelo alimento ou pelo acasalamento. Ele planeja, 

adultera, engana, odeia numa mescla de razão e demência, e decide friamente o destino de seu 

semelhante, tira-lhe a existência na frieza de uma arma de fogo; no assassinato higiênico, sem 

luta de corpos; na covardia pura que proporciona a ele assistir a vida vazando de um corpo 

furado, na vã tentativa do coágulo. E visões maiores de desgraça que aniquilaram culturas 

inteiras com chuvas de bombas ou armas de soldados-vítimas da ideologia assassina da 

guerra. A simples liberação de energia nuclear pode levar a humanidade a desaparecer. 

Mesmo conhecendo tão pouco da existência, não somos poderosos? 

O homem vence a luta devido ao aumento constante de seu cérebro – o que não é 

propriamente um mérito. Como num primeiro pensamento que o interligou com a sua própria 

                                                
30 MORIN, 2005b, p. 39.  
31 MORIN, Edgar. O método 5: a humanidade da humanidade; tradução Juremir Machado Silva. Porto Alegre: 
Sulina, 2002, p. 117. 
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vontade de apresentação ele, num lugar de incertezas e ambiguidades, atingiu sua suposta 

alienação. E embora cada ser tenha seu código próprio, ele superou todos, selecionou e 

modelou o ambiente a seus anseios. E, assim, começou a construir um mundo seguro, privado 

e separado, no qual a prioridade de permanência era a sua.  

Esse foi o verdadeiro desassossego que herdamos da modernidade, de seus princípios 

de ordem, segurança e progresso, a mesma que nos levaria a buscar o máximo de segurança 

material, para nos proteger da insegurança ontológica. Dessa forma, o homem começa sua 

autodominação, porque se usa como modelo de domínio. Sente, ambiguamente, a 

responsabilidade de quem domina, a responsabilidade de um mundo que foi feito para ele, no 

qual pode adequá-lo. Um mundo que comporta a sua alteração particular. 

Só podemos compreender a existência por meio de nossas próprias formas de 

proposição. Afinal, o que poderia significar o barulho para o que não pode ouvir? E o que 

mais sabemos do que contar, já que a finitude é nossa única certeza? Estamos a induzir como 

quando nos inspiramos e organizamos o barulho para transformá-lo em música, para tocar 

onde o dizível não o pode fazer. Encher o silêncio de som porque sabemos que o pensamento 

humano é limitado, frente ao inexplicável fato de existir. E, com os ruídos, dormimos, como 

um cão doméstico, um sono seguro e protegido na multidão: não importa mais se todos nós 

vamos morrer!  

Ah, tudo é símbolo e analogia! O vento que passa, a noite que esfria, são 
outra coisa que a noite e o vento – sombras de vida e de pensamento. Tudo o 
que temos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa, é o oco de outra maré 
que está onde é real o mundo que há. Tudo o que temos é esquecimento. A 
noite fria, o passar do vento, são sombras de mãos, cujos gestos são a ilusão 
madre desta ilusão.32 

Sabemos de nosso fim, mas, paradoxalmente, enfeitiçamo-nos com a existência para 

não cair na animosidade. Além de a natureza nos dar, em sua essência, uma infinidade de 

ações, sentimos o prazer que nos proporcionam todos os complexos instintos e as 

modalidades de sensibilidade que nos oferece nosso corpo, que nos toma por completo e nos 

proporciona uma compensação. Consequentemente, nos desvia do constante pensamento do 

fim, sempre evidente com a nossa destruição fatal, pela dor – também pela possibilidade da 

doença que aumenta nosso mal estar ou mesmo o desconforto, que as condições 

físicas/materiais e também a vida, nos oferecem. Como as galinhas que, amontoadas nas 

                                                
32 PESSOA, Fernando. Poemas dramáticos. Lisboa: Ática, 1966, p. 76. 
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jaulas e condicionadas a vir a ser alimento, se amarguram ao tentar colocar os pés no chão e, 

sem noção do tempo, repetem o mesmo movimento de sofrimento infinito.  

O mundo representado não se torna desértico com a solidão? Transforma-se em 

incômodo, em ingrediente do mal-estar? Vira ficção para o sonho, o nada para a existência em 

si e para a morte? Assim como o homem pensou, num fade in, e veio a se encantar, com a 

morte, ao contrário, num fade out, viu a bifurcação da desistência. Nesse sentido, então, 

permanecer seria uma arte em si? Uma possível brecha de dupla relação com a natureza? A 

relação do senhor e do escravo que o artista tem, operando e submetendo aos elementos 

terrenos, apontada por Goethe?33  

Saímos da natureza e vivemos como plantas domésticas, dormindo em nossos vasos, 

com as raízes cobertas porque ainda somos condicionados a uma vida biológica. Nossa 

salvação, então, é o espírito. Já que conhecemos a derrota do corpo, ele é a nossa esperança 

eterna do existir.  

Existimos num pleonasmo. É essa a única opção que nos foi dada, porque não-

existir, na consciência viva, é ainda, e de alguma ou outra forma, existir. Não concebemos não 

ser, porque já iniciamos o processo da existência (pensamos e agimos enquanto somos) – 

assim como tempo antes não éramos e depois não mais seremos. Porém, nesse instante-já que 

boia (e que nos conecta) entre os tempos, somos:  

Sou um dos fracos? Fraca que foi tomada por ritmo incessante e doido? Se 
eu fosse sólida e forte nem ao menos teria ouvido o ritmo? Não encontro 
resposta: sou. É isso apenas o que vem da vida. Mas sou o quê? A resposta é 
apenas: sou o quê. Embora às vezes grite: não quero mais ser eu!!! Mas eu 
me grudo a mim e inextricavelmente forma-se uma tessitura de vida.34 

Somos por causa do passado e do futuro, porque sem essa concepção temporal não 

armazenaríamos a experiência ou mesmo não agiríamos para transformar o devir. Tudo 

aconteceria ao mesmo tempo; estaríamos fadados a uma eternidade particular, porque a 

consciência e o corpo se findam com a morte – ou, no máximo, duraríamos até o ponto em 

quem nossos ossos resistirem. Nas perguntas de Pablo Neruda,35 os nossos vermes fariam 

parte de cães ou de borboletas? E ainda permaneceríamos aqui, dentro desse universo. Ou 

                                                
33 GOETHE, Johann Wolfgang. Escritos sobre arte; tradução Marcelo Backes. São Paulo: Humanitas, 2005, p. 
21. 
34 LISPECTOR, Clarice. Água viva. São Paulo: Rocco, 1998, p. 20. 
35 NERUDA, 2004, p. 77-81. 
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mesmo os outros homens dos quais somos constituídos, que também permanecem em nós e 

nos transportariam para além de nossa duração. Criamos pela arte e pela cultura nossa própria 

eternidade, nossa conexão através dos tempos, nossa permanência exclusiva. 

Percorremos o tempo e o espaço em nossa fragilidade, na busca de um sossego que 

não está num lugar fixo, sempre sob proteção da própria consciência e em busca de respostas, 

de sedentarismo e de gozo. E, com o existir de todas as outras coisas, que se movimentam 

nesse mesmo tempo e espaço, nosso próprio existir foi violentamente fragilizado, colocado 

em constante risco. Somos fortes e fracos frente a complexidade de tudo o que existe – somos 

tudo e nada ao mesmo tempo. A mesma perna que esmaga um verme também se despedaça 

com o impacto de uma pedra. A mesma pedra se despedaça com um raio certeiro e assim 

sucessivamente. Por mais seguro que tudo pareça aos nossos olhos da apropriação, sabemos 

da possibilidade de tudo se deformar no momento seguinte.  

As permanências são solidificadas por essa busca inconsequente da felicidade para 

cada instante particular: gozo intenso, sabor, sensações, sonho, prazer. Nessa lógica, cada um 

é um universo. E tudo tende a continuar, assim como o aniquilamento da Terra não impediria 

a existência do firmamento. Tudo tende a permanecer, porque tudo continua apesar de nossas 

graças e desgraças. Afinal, o que seríamos se não fôssemos? 

Mas qual seria a finalidade de nossa permanência, se orquestramos, com o medo da 

onipotência da natureza, nossa ordem e, ao mesmo tempo, nossa própria destruição e nosso 

próprio suicídio? Uma destruição que aumenta com a evolução, como se arrancássemos o 

óleo da terra até que ela não pudesse mais repousar sobre si mesma.  

 

 

����� 

 

O homem sempre buscou antídotos para sua fragilidade. Desde os primórdios, 

percebeu que era preciso estar protegido em sua caverna adaptada. Assim como seu espírito 

encontrava proteção e autonomia dentro do corpo e depois acolheu a linguagem, podia habitar 

dentro de um lugar construído para proteger esse corpo, assim sucessivamente. Pode, em 

grupo, definir um lugar infinitamente maior para sua tranquilidade.  

Com o tempo, os pequenos vilarejos já promoviam a separação das vidas e o 

afastamento higiênico, exibindo a natureza aprisionada em suas praças – não somente dos 

animais, mas de seus semelhantes, como os índios e as outras raças tidas como inferiores. Mas 

ainda podia, como os pássaros, transitar pelo natural e pelo artificial. E com o conhecimento 
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compartilhado, simbolizado pelo fogo que dorme preso numa caixa de fósforos, orquestrou 

sua realidade paralela. Um novo mundo emergiu então. Sem os perigos da selva, garantia-se 

maior condição de permanência. Logo, com todo esse domínio dos elementos que 

possibilitam a existência, desenvolvia-se seu cérebro para a criação de artefatos, materiais e 

simbólicos, que garantissem seu sedentarismo.  

Conseguiu voar, andar sobre as águas, mergulhar e se locomover em lugares que seu 

frágil corpo jamais poderia alcançar, pode visitar outros planetas, sempre envolto numa 

cápsula que o protegia. Por outro lado, inspirado no modelo de dominação da natureza, 

desenvolveu para sua espécie, já que a história sempre foi algo contado, sua própria 

dominação. Estamos falando de religião, política, modelos de sobrevivência, domesticação 

entre outros. Logo, todas as consequências que isso poderia trazer, como as ideologias, as 

utopias, a violência, a guerra; uma existência autônoma que tomava propriedade no existir em 

si. Um enredo particular que transformava essa permanência num grande desvio ontológico. 

Ao mesmo tempo, tinha um corpo que não podia comandar seu funcionamento 

interno. Não podia expulsar a febre ou um tumor maligno, daí sua maior frustração. Mas 

podia, com os instrumentos do espírito e a linguagem, criar a razão e a ilusão.  

É apenas graças à linguagem que a razão pode realizar os seus maiores 
feitos, por exemplo, a ação comum de vários indivíduos, a harmonia dos 
esforços de milhares de homens num intento preconcebido, a civilização, o 
estado; depois, por outro lado, a ciência, a conservação da experiência do 
passado, o agrupamento de elementos comuns num conceito único, a 
transmissão da verdade, a propagação do erro, a reflexão e a criação 
artística, os dogmas religiosos e as superstições.36 

Com as cidades dispostas como um centro de cada lugar outros modelos de homem 

foram surgindo. Porém, por mais que tomasse um comprimido quando ardesse de febre, sua 

fraqueza incondicional o perseguiu. Ainda, seus inimigos evoluíram e sempre uma cilada 

estava a postos. Mesmo as ciências exatas, que constantemente ditaram a forma de interpretar 

o mundo, falham quando um barco afunda ou quando um automóvel se choca.  

Queremos apontar a diversidade do existir do homem, que sempre foi determinada e 

materializada por sua realidade. O homem, nessa fórmula complexa constitutiva, de uma 

suposta perfeição, é também vítima de doenças, mutilações, de sequelas que são incorporadas 

ao seu ser. Não apenas no âmbito psicológico (morte, fantasmas, imprints etc.) e que se 

                                                
36 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo com vontade e representação; tradução Jair Barbosa. São Paulo: 
Editora UNESP, 2007, p. 45. 
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materializam no corpo, mas da vida que continua com o corpo fraturado, como o cometa que 

se desprende da órbita, mas continua sua corrida à destruição.  

Essas condições interferem na vida do homem. E a consciência de que tudo poderia 

ser pior, materializada por sempre existir alguém em pior estado, é combustível para o desejo 

e a luta em permanecer – até quem está nas últimas condições tem o morto como pior estágio. 

Claro que pensamos na lógica instintiva do corpo em si, de seu movimento que tenta salvar o 

barco que está afundando, acionando suas defesas – como um suicida que tenta voltar depois 

de pular de um prédio alto. Para a razão não, porque ela tem a capacidade de almejar a 

imaterialidade da morte. Convivemos nesse falso otimismo com deficientes, mutilados, 

psicopatas, hipócritas. Condições que parecem atravessar a complexidade da existência que, 

mesmo com todo o mal-estar aqui retratado, pode viver num corpo quebrado. Como um 

pássaro que tenta voar com uma só asa.  

Chegamos ao mundo contemporâneo e parece que o nosso corpo já não pode mais 

evoluir. Nosso cérebro brinca objetivamente dentro desse limite – talvez pensando em 

alfabetizar bebês in loco. Assim como os caracóis, no fundo do mar, que um dia foram larvas 

e precisaram de um suporte para diminuir sua fraqueza, tão logo essa casca foi acoplada ao 

seu corpo e passou a ser eles; assim somos nós com as máquinas. E essa parece ser a nossa 

última salvação num mundo que parece desabar. Num mundo onde os campos minados ainda 

explodem, onde nos ameaça o lixo espacial, onde a água suja almeja a evaporação, onde 

nossos dejetos duram muito mais que a nossa permanência. 

As máquinas, a cada dia, aproximam-se mais e mais de nosso corpo e nos propõem 

saídas para nossa fragilidade, nossa limitação. O mundo eletrônico é como uma árvore de 

natal, depois de ligada a tomada, tudo existe e ressalta; os fios verdes se misturam com as 

cores das folhas e tudo se torna mágico. Essas camadas são interligadas por fios e nós os 

abstraímos. No corpo digital, os fios são as veias que transportam o sangue invisível da 

energia. Assim como os canos são também as veias das águas e ralos que transportam nossas 

secreções e excrementos. 

Temos que promover, orquestrando, tudo num truque. Temos como reféns o fogo, a 

terra e a água presos e domesticados dentro de nossas casas. Temos um cachorro e um gato 

também. Queremos nos enganar com a nossa natureza higiênica de passarinhos na gaiola, 

com as recepções-cenários de nossos prédios neocoloniais e paisagens pastiches, para nos 

alimentarmos de imagens. Somos também a favor dos esportes e da saúde. Estamos 

igualmente ocupados com a competição extremada em permanecer por mais tempo.  
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Depois de amontoadas nas cidades pelo deslumbre pueril dos modelos de vida, a 

humanidade está com um tipo de síndrome olímpica, com a vulgarização da competição. Foi 

dada a largada! Todos estão disputando, o tempo todo e ao mesmo tempo, com o objetivo de 

se eleger um campeão: no trânsito, nas filas, nas ruas, nas roupas, nos transportes, nos 

restaurantes. Isso também contamina as relações afetivas, trabalho, sexuais. E, mesmo nunca 

ganhando prêmio algum, promove um tratamento de choque para forçar um reencantamento 

para tudo ter sentido no dia seguinte. Até o corpo, sem preparo, ficar sequelado. Mas tudo 

continua igual devido ao revezamento. E a indústria farmacêutica se incumbe de nos botar de 

pé nesse eterno retorno do mesmo-diferente. Não seria o nosso instante tão sofrido com o das 

galinhas abarrotadas na jaula da granja? “O galo não sai de sua natureza, menos por 

incapacidade que por orgulho. Ensinai-os a ler, eles se revoltam.”37 

Para permanecer, o gênero humano precisa de decisões sérias quanto a sua espécie. 

Esse trabalho quis captar o mal-estar de se viver no mundo contemporâneo e, com ele, um 

universo de questões que comprometem nossa permanência. Temos dois desafios urgentes 

pela frente: considerar a possibilidade de sermos extintos e, ao mesmo tempo, nos 

desprendermos desse pensamento, que nos trouxe ao mundo ao qual chegamos e precisa 

receber sua devida responsabilidade. No entanto, antes de começarmos, precisamos romper 

com essa exaltação do homem.  

Para que exaltar novamente o ser humano e o seu auto-retrato filosófico 
padrão como solução no humanismo, se a catástrofe presente acaba de 
mostrar que o problema é o próprio ser humano, com seus sistemas 
metafísicos de auto-elevação e auto-explicação?38 

Sloterdjik nos lança essa indagação, a partir das ideias heideggerianas sobre o 

humanismo. 

  

                                                
37 LAUTRÉAMONT. Os Cantos de Maldoror – Poesias e Cartas; tradução Carlos Willer. São Paulo: Iluminuras, 
1997, p. 187. 
38 SLOTERDJIK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo; 
tradução José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000, p. 64. 
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3.3 PERCEBER 

 

 

Nada pode ser tão óbvio nos tempos em que vivemos: o ser se dá dentro do tempo. 

Dilatamos o tempo-espaço; essa certeza não está restrita à razão, porque nenhuma coisa pode 

estar ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Existe uma distância que separa todas as coisas; 

nossa capacidade táctil é o que nos permite nos relacionar com as coisas (materiais e 

imateriais), e dar alimento à percepção.   

Na história do pensamento, muitas foram as tentativas de tratar o modo como 

percebemos. Como resultado, formou-se uma grande “mitologia explicativa”39 que mais 

confunde o ver com o perceber. Na concepção aristotélica, o sentido táctil é, ao mesmo 

tempo, aquilo sem o que a visão não pode acontecer e o que também transcende essa visão. A 

partir da filosofia cartesiana, forma mais influente do pensamento humano contemporâneo, o 

cogito assumiu o centro da percepção. O tatear se converteu em mera função do corpo, 

enquanto o pensamento o que poderia ver e tocar. O positivo foi agregado à consciência e a 

negatividade foi abandonada ao nihilo, ao nada: quem via era a alma.  

As transformações ocorridas historicamente, comprometeram formas clássicas do 

pensamento, o que denominávamos, em sua totalidade, como o real para o ser. Com essas 

mudanças, apareceram diversas tentativas de compreender a percepção humana, movimentos, 

teorias de percepção, são alguns exemplos. Na ampliação das formas de experiência – 

marcada pelo crescente surgimento de novas formas de perceber e possibilitadas pelo 

aperfeiçoamento da técnica –, nosso acesso ao mundo se bifurcou, ampliando as camadas da 

realidade. 

Sob a solidez da essência e da ideia há o tecido da experiência, essa carne do 
tempo, e é por isso que não estou certo de ter perfurado até o núcleo duro do 
ser: meu incontestável poder de tomar terreno, de extrair o possível do real 
não vai até dominar todas as implicações do espetáculo e fazer do real uma 
simples variante do possível; ao contrário, os mundos e os seres possíveis é 
que são variantes, duplos do mundo e do Ser atuais. 40 

                                                
39 MERLEAU-PONTY, Maurice. A estrutura do comportamento; tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 295. 
40 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível; tradução José Artur Gianotti. São Paulo: Perspectiva, 
2005, p. 111. 
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Apesar de pensarmos o real pelo concreto, pelo palpável, o conceito já impõe, em si, 

um duplo: se chamamos de real essa aparência que surge da relação do ser com o mundo, o 

irreal, assim como o invisível ou o nada, é sua parte complementar. O que não é só pode 

residir no que é, porque o que não é, em fato, e ao contrário, não pode conceber o que é. A 

aparência precisa dominar os fantasmas, os poderes ocultos, porque “a função do irreal se dá 

tanto diante do homem como diante do cosmos”.41 

Como não acessamos a essência das coisas, tudo se dá no plano relacional. E não 

podemos deixar de ressaltar os papéis poético e estratégico da linguagem. Mas, pensemos, 

antes disso, que toda experiência do visível passa, primeiramente, por nossas escalas de 

entrada na existência e por qualidades táteis: um reconhecer mútuo de nós e das coisas.  

Maurice Merleau-Ponty considera como visível o tecido conjuntivo dos horizontes 

exteriores e interiores, em que o corpo-coisa – a carne como elemento do ser, no tempo e 

espaço por aderência –, lança-se ao âmago das coisas. Já o invisível é o que está fora da 

entrada na existência – que não é o nada –, a negatividade daquilo que é incompleto, ou seja, 

a lacuna do ser preenchida por um visível que não acessamos. Todo o visível está incrustrado 

no tangível.  

Na corda estendida entre as extremidades do sentir, o horror do cheio, que nos revela 

nosso destino, também se revela num cenário de conflito.  No entanto, “precisamos de um 

passado visível, um continuum visível, um mito visível da origem, que nos tranquilize sobre 

os nossos fins.”42 A construção de uma verdade se dá na busca de um tempo perdido, e resulta 

numa violência sobre o pensamento.  

Aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um 
aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, 
considerar uma matéria como um objeto, um ser, como se emitissem signos 
a serem decifrados, interpretados.43  

No livro Proust e os signos, Deleuze apresenta o tempo perdido proustiano a partir 

desses mundos buscados. São eles: 1) o mundo da mundanidade, que substitui uma ação ou 

um pensamento. Nele, não se pensa, não se age, mas se emitem signos; 2) o círculo do amor: 
                                                

41 BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio; tradução Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009, p. 78. 
42 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação; tradução Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio 
d’Água, 1991, p. 18. 
43 DELEUZE, Gilles. Proust e os signos; tradução Luiz Orlandi. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 
4. 
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apaixonar-se é individualizar alguém pelos signos que traz consigo ou emite. Signos 

mentirosos que não podem dirigir-se a nós senão escondendo o que exprimem; 3) o mundo 

das impressões ou das qualidades sensíveis, que revela o objeto oculto. Signos verídicos que 

imediatamente nos dão uma sensação de alegria incomum; 4) o mundo dos signos essenciais 

da arte: os que transformam todos os outros mundos. 

Em Marcel Proust, o pensamento aparece sob diversas formas: memória, desejo, 

imaginação, inteligência, essência. Dentre essas formas, a inteligência é a única capaz de 

interpretar os signos e extrair as verdades. Isso quer dizer que o mundo captado se dá na 

corrente do aprendizado. Nessa lógica, ao contrário do que diz a filosofia, em sua tentativa de 

se apoderar do sujeito, não existe em nós uma boa vontade de pensar. O cogito quer esgotar a 

percepção no pensamento, mas o conjunto de conhecimentos existenciais permanecem fora 

dele. O pensamento é relação consigo e com o mundo. 

A escuridão da floresta não anula tudo o que dentro dela se apresenta. O movimento 

da vida acontecendo, na distância dos acontecimentos, faz jorrar imagens nas caveiras que 

choram; verdadeiras ou não. A visão de si mesmo, de dentro, lança-nos também em direção às 

coisas e nos permite alcançá-las. Transitando no abismo do Em Si e do Para Si, saímos em 

busca do conhecer. Do meu escuro avisto a minha impura paisagem. E quando a percepção 

acende, não sou mais coisa, porque as coisas repousam em si mesmas. Quando encontro o 

mundo, encontro muito mais do que um objeto. 

Visível e invisível formam uma espécie de casulo do ser, lugar de materialização do 

imaterial e imaterialização da matéria. Para Merleau-Ponty, a percepção é esse sistema em 

que o palpante se inscreve no visível, enquanto o vidente no tangível. O visível é a superfície 

de uma profundidade inesgotável: é o que torna possível sua abertura. 

A fé perceptiva fez da evidência a sua morada, para se contentar que o que vê é o que 

vê. A crença nos lança para além da visão, para um futuro. Ver fez-se sinônimo do acreditar. 

É preciso considerar, existe também uma distância entre o que vemos e as coisas em si. 

Somos habitados por uma visibilidade anônima, por um universo de ideias que exploram o 

invisível. Assim, o corpo é coisa e ideia.  

A percepção não depende somente do que nos ocupa os olhos, nem do cérebro, 

porque os objetos se apresentam sem sequer serem chamados, “Trata-se de uma inspeção do 

espírito na qual os acontecimentos, ao mesmo tempo que vividos na sua realidade, são 

conhecidos em seus sentidos, afirma Merleau-Ponty.44”  

                                                
44 MERLEAU-PONTY, 2006, p. 307. 
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No momento em que a luz irradia, as lacunas se fecham cobrindo as impurezas do 

branco. A percepção é como um feixe de luz. Porém, a significação não é fechada ou 

cristalizada; ela reúne uma multiplicidade de elementos. O corpo não é um objeto da 

consciência, e sim um intermediário entre as coisas e a consciência que os conhece. Logo, não 

existe uma percepção pura. 

A visão não se resume aos globos oculares e seus anexos. Temos outros olhos 

invisíveis, como o olho cósmico, o olho do criador e o olho das máquinas. Porém, o olho 

humano é um instrumento e parte de extrema ambiguidade. No romance História do olho, 

Georges Bataille – filho de pai cego e que decifrou o olho sob a perspectiva de não poder 

arrancá-lo como Édipo –, observa, que “o olho chega a ocupar a posição extremamente 

elevada no horror por ser, entre outros, o olho da consciência”.45 Em sua interpretação do olho 

o autor compara o globo ocular com os colhões, com o ovo, com a cavidade do ânus solar, 

com o império subterrâneo do cu, com a via láctea: “um estranho rombo de esperma astral e 

urina celeste”. Bataille ainda simula o olho como construção, quando sua personagem Simone 

senta-se em cima de um colhão de boi. 

O olhar extrapola a sua própria estrutura constitutiva e, aliado à consciência, cria 

nossa paisagem singular. O cego, a visão monocular, ou binocular, nos dão ordens diferentes 

de tatear, no entanto, a percepção é o milagre de uma totalidade. Vemos por meio do corpo. 

O olhar também é um princípio cósmico. A anima repousa no devaneio. O devaneio 

é plenitude. No devaneio somos livres. Bachelard afirma que “o homem é um ser a imaginar”. 

Alma e mundos estão assim, juntos, abertos para o imemorial. O devaneio é uma dilatação 

psíquica, um onirismo natural que nos une ao mundo: “Para um sonho que se conta ao 

regressar à luz do dia, quantos sonhos cujo fio se perdeu?46 Na poética do devaneio, o autor 

cria um cogito do sonhador: “sonho, logo sou substância que sonha” e o cogito do devaneio, 

“eu sonho o mundo; logo, o mundo existe tal como eu sonho”. 

Antes de pensar, o homem sonhava e vivia seus mitos. O homem deixou de sonhar 

para pensar: transformou o relevo de sua paisagem poética. Ao se entregar ao pensamento 

racional, sacrificou suas sombras. Segundo Bachelard, o surreal é o olho em estado selvagem; 

ponte para outra camada, que possibilita acessar a vida pelo inconsciente e pelos sonhos. 

Também uma desconfiguração da lógica e da razão – pilares desse real que tem o pensamento 

                                                
45 BATAILLE, Georges. História do olho; tradução Elaine Robert Moraes. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 96. 
46 BACHELARD, 2009, p. 140. 
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no centro, e quer se bastar. Não por acaso os movimentos dadaísta, surrealista e minimalista 

foram determinantes para revelar o sapiens-demens.  

Não podemos nos esquecer do olho do criador, esse que a tudo vê, numa onipresença 

humanizada. Que pensa como nós, cuida de nós, faz planos para nós e nos justifica os 

acontecimentos. Esse olho invisível que a nós patrulha e acompanha dando-nos as medidas do 

bom e do mau. Muito explorado pelas religiões, esse é o olho da consciência moral. 

Por fim, o olho das máquinas. Esse olho que não nos julga. Apesar de estar em quase 

todas as partes, registrando os acontecimentos, ele é um olho de fora. Um olho que não vê, 

não percebe, que engole as ações congelando-as, imortalizando-os numa memória. Um olho-

espião que nos permite flagrar os acontecimentos. Também é capaz de nos transportar como 

portais, desconfigurando tempo e espaço. Esse olho diminui a distância entre o homem e as 

coisas. A nossa relação com ele se dá por formas gráficas, por um tornar visível de números e 

linguagens.  

Por sermos seres visuais, somos ainda seres de imagens. Em As Passagens,47 

Benjamin, ao apontar a perda da aura e a reprodutibilidade causadas pelo aparecimento da 

fotografia e do cinema, expressou que a imagem é a dialética em suspensão. Passamos de 

imagens que se desencadeiam em outras imagens, sucessivamente, num movimento 

antropomórfico; essas imagens se descolaram de nós e transitam por um real em camadas. 

Nesse descolamento da imagem, como pensar até mesmo em outra forma aurática? Com as 

novas tecnologias comunicacionais temos o predomínio da imagem, contudo, ela se 

materializa, uma vez que a linguagem numérica é a imagem. 

Com a mediação das máquinas chegamos ao real sem origem e sem realidade. O 

deserto do próprio real. O Hiper-real é o real produzido a partir de células miniaturizadas, de 

matrizes e de memórias, de modelos de comando. Um “produto de síntese, irradiando 

modelos combinatórios num hiperespaço sem atmosfera”.48 Aqui, se dissolve o princípio da 

verdade que apontamos: o simulacro converte-se no verdadeiro. 

A simulação é processo marcado pela generalização e pelo achatamento. Nela, o 

domínio do artificial constitui o verdadeiro campo magnético do acontecimento. Nossos mais 

insignificantes comportamentos “são regulados por signos neutralizados, indiferentes, 

                                                
47 BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas II: rua de mão única; tradução R. R. Torres Filho e J. C. M. Barbosa. 
São Paulo: Brasiliense, 2005. 
48 BAUDRILLARD, 1991, p. 8. 
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equivalentes, signos de soma nula, como o são os que regulam a estratégia dos jogos”, afirma 

Baudrillard.  

A materialidade e a imaterialidade, aqui, podem ser pensadas como nossa relação 

com o visível e o invisível. Tornamo-nos capazes de trazer as coisas para a visibilidade. Os 

cabos de energia não transportam apenas formas, eles permitem a ampliação da percepção. 

Órgãos desconfigurados navegam e tateiam pelo hipertexto. 

No Hiper-real, abre-se outra camada do real e ocorrem transformações perceptivo-

cognitivas. A partir de computadores, o tatear se dá em roteiros não lineares, construídos por 

nós, e nexos. Para Santaella, as transformações são: a) em tipos especiais de ações e controles 

perceptivos que resultam da decodificação ágil de sinais e rotas semióticas; b) em tipos de 

comportamento e decisões cognitivas alicerçados em processos inferenciais, métodos de 

busca e de solução de problemas; c) na ligação das funções perceptivo-cognitivas à 

polissensorialidade do corpo em sua globalidade psicosensorial.49  

O ciberespaço usa a linguagem da hipermídia, estrutura nodal que transmite formas 

de comunicação em texto, áudio e vídeo. Tem como raiz o cogito, pois seu funcionamento 

segue a estrutura da mente, cujo sistema tátil é mediado pela máquina que tem a percepção 

como unificação entre a máquina e o vidente. Segundo a autora, por meio da ação dos signos 

(semiose), a percepção se dá por uma tríade de elementos perceptivos: 1) percepto – estímulo; 

2) percipuum – maneira pela qual o percepto é apreendido; 3) juízo perceptivo – informa o 

que está sendo percebido. 

[...] de acordo com Pierce, a percepção está na porta de entrada de todo 
pensamento lógico, assim a ação deliberada está na sua porta de saída, quer 
dizer, todo pensamento lógico começa na percepção para desaguar na ação. 
Tal tipologia veste como uma luva a situação do internauta, cujos raciocínios 
e inferências decorrem da percepção de um fluxo híbrido de signos para 
desembocar em decisões, deliberações e ações interativas com a linguagem 
da máquina.50 

Chegamos ao Preter-Real, termo que Philippe Quéau usou para chamar de outra 

camada, o não lugar, o sem centralidade; o fantástico, o imaginário, o irreal e o imaterial 

convivendo numa intersecção espiralada. Preter significa ao lado de – camada que não apenas 

representa a reorganização perceptiva, tanto quanto aquela que acontece com a linguagem. 

                                                
49 SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Palus, 2004, 
p. 93. 
50 SANTAELLA, ibid., p. 90. 
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Significa que nossa materialidade se dissolve e nosso universo é cada vez mais povoado pelo 

imaginário.  

Nesse não lugar, podemos manipular a visibilidade, especialmente nas ausências. As 

máquinas nos representam e nos dão limites. As mídias móveis quase embutidas podem ser 

portas de isolamento. Podemos também promover o invisível.  

Denominamos a soma desses reais (real, irreal, surreal, hiper-real e preter-real) por 

Super-Real; termo que adotamos para discorrer sobre essas camadas de experiências que 

ampliaram nossa forma de perceber. Talvez um novo casulo, no qual o material se 

imaterizaliza e o imaterial se materializa, em que mundos visíveis e invisíveis se misturam: o 

terceiro vetor de análise para contextualizarmos o ser. 

Esse espectro formado por nascer, permanecer e perceber nos dá subsídios para 

refletir sobre o ser contemporâneo. Um ser que se desvirtuou de seu projeto original, que vive 

os excessos, lança-se nos fluxos e nas camadas do Super-Real. Trafegando pela 

complexidade, visualizamos o esboço de um cenário contextualizador, que nos serve como 

abertura do tratado antropoético.  
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“Em seguida, outro sinal no céu; um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, 

e sobre as suas cabeças sete diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas 

do céu e lançou-as à terra. Em seguida, o dragão parou diante da mulher prestes a 

dar à luz, para devorar o filho que ela deu à luz.” 

 

William Blake – O grande Dragão Vermelho e a mulher vestida de sol, 180551 

                                                
51 Foto disponível em: <www.brooklynmuseum.org>. Acesso em: 15 out. 2014.  
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2 ÉTICA ANTROPOLÓGICA 

 

 
Não podemos deixara palavra criação 

sob o monopólio de Deus. 
 

(Orlandi)52 
 

 

Refletir sobre o futuro da humanidade é encarar a travessia de um portal do tempo. É 

avistar, em desfoque, uma paisagem nebulosa e incerta. Apressadamente, podemos assobiar o 

hino dos punks de butique da Inglaterra, no final da década de 1970: no future, no future, no 

future for you.53 O sinal de alerta está disparado há decênios; o piscar das luzes vermelhas já 

se incorporou ao cenário. Ainda há tempo de assumir, para além do bem e do mal, a trajetória 

da nossa espécie? Para continuarmos esse sinuoso caminho, cabe-nos ir além do julgamento.  

Na transpassagem chegamos a um átrio; ali, atentamo-nos às âncoras que nos 

modelam e nos dão limites. Nossas ideias de isenção e de liberdade se implodem. Ao mesmo 

tempo, com a razão e a sensibilidade conciliadas, nos deparamo com a nossa condição de 

inseridos, sucessivamente, no seio da complexidade. A vida nos convida a acionar lupas para 

melhor investigá-la. Desafia-nos a atravessá-la na flecha lançada no tempo, apesar das 

incertezas. 

Toda existência parece ser um ato de espraiamento. Apesar dos inúmeros 

condicionamentos, existir é sempre um improviso. Na música, a improvisação é algo 

desafiador. Uma habilidade de extrapolar os parâmetros – harmônicos, rítmicos, melódicos. 

Por essa metáfora, que não pode ser esgotada na vida social, viver não foi cômodo em época 

alguma: para improvisar é preciso se aliar ao desafio. 

A ética pode ser entendida, nesse panorama, como um solo. Um porto seguro no 

horizonte do ideal que, ao tentar tornar possível a vida, dá um sentido particular a ela. É um 

cordão umbilical wireless, com sinais enunciados/recebidos/ressignificados, ao qual todos os 

grupos estão, initerruptamente, conectados. 

                                                

52  ORLANDI, Luiz.  Ética em Deleuze – Café filosófico. Disponível em: <http://www.cpflcultura. 
com.br/2009/10/15/integra-etica-em-deleuze-luiz-b-l-orlandi/>. Acessso em: 15 mar. 2014.  
53 Trecho da música God Save The Queen, do álbum Never Mind The Bollocks Here's The Sex Pistols, Sex 
Pistols. Virgirn Records, 1977.  
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Daqui, podemos ver a ética humana em sua pluralidade e impureza. A começar, 

porque herdamos do passado muitas tradições em tensão. Nem mesmo as éticas tradicionais 

são singulares ou puras. Elas são integradas: religião-família-sociedade. Para sintetizar, 

propomos a imagem de uma grande colcha de retalhos composta por diversidades, 

bricolagens e ambivalências; façamos esse sobrevoo do olhar para melhor compreender de 

que são constituídas. Quando pensamos em ética, imaginamos, erroneamente, um termo 

cristalizado. Não nos invade a ideia de que, dentre muitas combinações, 

[…] somos perfeccionistas platônicos ao elogiar os atletas com medalha de ouro nas 
olimpíadas; utilitaristas ao aplicar o princípio de classificação aos feridos na Guerra, 
lockeanos ao afirmar os direitos de propriedade; cristãos ao idealizar a caridade, a 
compaixão e o valor moral igual, e seguidores de Kant e de Mill ao afirmar a 
autonomia das pessoas.54 

A extensa narrativa que permeia toda a história humana muito nos diz de como 

fomos determinados por sistemas éticos. Mas vamos partir do pressuposto de que o conceito 

se obscureceu. Como Victor Frankenstein, do romance de Mary Shelley,55 nos dedicamos a 

criar um homem gigantesco e, depois, o abandonamos à própria sorte. Nossa própria criação, 

sempre escorraçada e agredida pelos humanos, converteu-se num monstro velho e inchado, 

repleto de contradições, adaptações, acoplamentos. Morin56 nos aponta uma erosão das raízes 

antigas da ética, que foi acontecendo no decorrer do tempo, por meio do enfraquecimento de 

seus fundamentos. 

Ao olharmos para o outro lado da corda estendida, já no mundo contemporâneo, 

vemos que ela está, de forma rizomática, na base dos problemas do homem, comprometendo-

o como espécie. Em termos conceituais arriscamos dizer que a ética está com o sentido de sua 

função propositiva, de religar o homem, adulterado e disperso. Peter Sloterdijk segue a esteira 

de uma razão cínica,57 protegida pela ironia, e denuncia a ausência de crítica, herdada do 

Esclarecimento, subjacente ao nosso pensamento. A razão ofuscou a sensibilidade, apesar de 

indissociáveis. Para ele, o saber como poder nos atrofiou. As ilusões (da revelação, religiosa, 

metafísica, idealista, moral, de transparência, natural e privada) nos projetaram representações 

                                                
54 PENCE, Greg. La teoria de la virtude.  In: SINGER, Peter. Compendio de Ética. Versión española de Jorge 
Vigil Rubio y Margarita Vigil. Madri: Alianza Editorial, 2004, p. 349. 
55 SHELEY, Mary. Frankenstein; tradução Bruno Gambaroto. Portugal: Hedra, 2008. 
56 MORIN, 2007. 
57 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica; tradução Marco Casanova et. al. São Paulo: Estação Liberdade, 
2012. 
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que sempre nos fazem recuar e nos perder na corda. No caso da ilusão moral, o autor traz 

como tema primordial “o fato de o homem não ser realmente aquilo que pretende ser”.58 

O fato de a corda estar se puindo, não nos impede de lhe conferir algum valor. Por 

mais contraditório que possa parecer, nós devemos reconhecer que esses sistemas éticos, no 

Ocidente, mantiveram, em maioria e em teoria, a ancestral regra de ouro: trate os outros do 

modo como você mesmo gostaria de ser tratado. Muitos oferecem seus pescoços ao afirmar 

que se fossem levados ao pé da letra esses sistemas promoveriam um mundo melhor no qual 

viveríamos. No entanto, numa era de esburacamentos, constatamos que toda tentativa de 

padronização ou aperfeiçoamento do ser humano trouxe prejuízos: o enquadramento, a 

castração, a perversão, a convicção e outros. 

Apesar das apostas que temos em relação ao futuro, como nos promete as âncoras 

que se propõem como vetor principal da existência, por exemplo, as ciências (trazendo 

soluções ou recrutando-nos pela fé na técnica), e as religiões (que nos asseguram o perdão e a 

superação da finitude), é tempo de tomarmos consciência de que nós somos predadores 

potenciais e perpetradores do desequilíbrio no seio da natureza: estamos violando os 

princípios fundamentais da vida. O resultado da ação humana é indicador do quanto estamos 

distantes de qualquer vontade de religação. 

 

 

�����  

 

 

<< 1a BIFURCAÇÃO 

 

Ter um conjunto de regras não é exclusividade dos seres humanos; tampouco somos 

os únicos a modificar e controlar o meio ambiente. Os animais nos mostram suas estratégias 

todo o tempo. Do menor ao maior, mesmo se restringirmos ao plano da racionalidade, todos 

demonstram uma estrutura interna. E, se para o pensamento filosófico viver em sociedade 

pode ser explicado pelo horror do vazio, a ecologia59 pode nos complementar ao afirmar que o 

                                                
58 SLOTERDIJK, 2012, p. 77. 
59 Oikos = eco e logia = lugar onde se vive 
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valor da sobrevivência de um grupo de plantas, por exemplo, pode resistir melhor à ação do 

vento do que os indivíduos isolados.60 

Eugene Odum, conta-nos que as agregações sociais, que ocorrem entre os insetos 

sociais61 e os vertebrados, apresentam organização definida. Pode não haver um líder, diz ele, 

mas em muitos casos os indivíduos seguem o que age com determinação.62 Todos são 

beneficiados com a agregação e são, de certa forma, regidos por ela. E essa não é uma regra. 

Zygmunt Bauman63 constata, a partir de um estudo feito no Panamá por pesquisadores da 

Sociedade Zoológica de Londres, que as vespas possuem normas implementadas de maneira 

natural, ou seja, que as situações definem as possíveis lideranças. 

As raízes da comunidade mergulham profundamente no mundo vivo. As formigas, 
cupins e abelhas experimentam automaticamente a entrega à comunidade. Os 
mamíferos, embora se oponham nas rivalidades pelo alimento e sexo, solidarizam-se 
no interesse comum da defesa ou da caça.64 

O que parece mais interessante nas agregações é que as relações ocupam a maior 

parte da existência dos seres que as compõem. Mario Quintana dizia que viver é 

simplesmente a arte de conviver.65 A convivência foi fundamental para o desenvolvimento, e 

não somente nos humanos, do que denominamos afeto. Em termos spinozianos,66 a afeição 

surge do medo da desgraça do isolamento; os sentimentos e as emoções, sem classificá-los 

por bons ou maus, aparecem como fertilizantes de todo comportamento ético. E o afeto já 

despontava em etapas evolucionárias anteriores, em espécies chamadas de não humanas. 

 

 

�����  

 

 

                                                
60 ODUM, Eugene. Ecologia; tradução Christopher Tribe. Rio de Janeiro: Guanabara: 1983, p. 434. 
61 Categoria que abrange abelhas, cupins, formigas e vespas. 
62 ODUM, ibid., p. 220. 
63 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? tradução Alexandre Werneck. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011, p. 12. 
64 MORIN, 2007, p. 147. 
65 QUINTANA, Mário. Poesia completa; organização Tania Franco Carvalhal. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1997, p. 322. 
66 DAMÁSIO, 2004, p. 172. 
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<< 2a BIFURCAÇÃO 

 

Quando começamos a percorrer um caminho idealizado por nós mesmos, fomos, 

silenciosamente, nos distanciando do caminho natural. E, de certa forma, por nossa facilidade 

de adaptação e de transformação instituímos, nós mesmos, como seres superiores. Como 

Narciso,67 nos apaixonamo por nossa própria imagem refletida na água. Desejamos a nós 

mesmos e somos gratos por isso! Não somos apenas imagem e semelhança de um deus: o 

diabo, os anjos, os extraterrestes, os fantasmas, os espíritos, são pensados como figuras 

humanas. Até um paraíso foi desenhado para nos receber no futuro. O homem é o motivo de 

ser de tudo que existe. O narcisismo nos acompanha através dos tempos: 

[...] o narcisismo primário desponta, inicialmente, nas etnias e nos reinos. E, a partir 
da modernidade, torna-se uma característica das nações entorpecidas pelas armas e 
pelos clássicos. No que diz respeito ao indivíduo, foi necessário um longo período 
de tempo até que a sua auto-afirmação pudesse sair da sombra do pecado - 
assumindo a forma de amour-propre no século XVIII, de egoísmo santo no século 
XIX, de narcisismo no século XX e de autodesign no século XXI.68 

Quando a razão do mundo se resume à vida humana, naquilo que nos é bom ou mal, 

logo, é reduzida à autorreferência da parte, o que nos impede de nos unir a todas as outras 

coisas. Autointintularmo-nos como existência digna de maior valor é uma tentativa ingênua e 

covarde. Fernando Pessoa nos diz, num aforismo, que “o homem não sabe mais que os outros 

animais; sabe menos. Eles sabem o que precisam saber. Nós não”.69 Podemos extrair desse 

pensamento dois pontos fundamentais, para ampliar nossa problematização, no que diz 

respeito às contradições éticas basilares: a animalidade e a verdade. 

O homem rejeita sua animalidade. Não à toa tem a palavra animal por xingamento. 

Também se julga pejorativamente por besta, vaca, veado, tartaruga, galinha, piranha, macaco, 

víbora, cavalo etc. Georges Bataille nos diz, em sua obra Teoria da Religião,70 que nem seu 

melhor amigo é poupado: o cão divide seu nome com o diabo; o temido número da besta 

ainda pode atrair aos caminhos da bestialidade. E que não nos venham falar das existências 

tidas como insignificantes, como a de insetos e plantas. 
                                                

67 Na mitologia grega, Narciso era um herói do território de Téspias, Beócia, famoso pela sua beleza e orgulho. 
68 SLOTERDIJK, Peter. O quinto evangelho de Nietzsche; tradução Flávio Breno Siebenichler. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2004, p. 12. 
69 PESSOA, Fernando. Aforismo e afins; tradução Manoela Rocha. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 
87. 
70 BATAILLE, Georges. Teoria da religião; tradução Sérgio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1985. 
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Subestimamos e desprezamos os que seguem vulgarmente as leis da natureza. Essas 

bestas sem alma, que vagam pelo mundo sem um destino traçado, sem nenhuma ideia de 

recompensa. Expulsamos os animais de nosso convívio, com exceção por finalidades 

utilitárias ou decorativas. Há muito tempo, viver como eles está mais do que superado; é algo 

a ser evitado. O pensamento cartesiano trata o animal como máquina, desprovido de alma. 

Os insetos que andam, sobem e voam não significam nada. Não são evoluídos como 

nós, que podemos escolher não ter pelos, que defecamos ou temos relações sexuais em 

lugares privados. A ideia de evolução nos foi substituída por nossa ilusão de progresso. O 

evolucionismo, como pensava Darwin, nunca poderia ser previsto, porque o horizonte jamais 

está dado – mesmo se rejeitarmos essa ideia, não podemos deixar de confirmar mutações 

concretas que ocorreram com a nossa espécie. Nossos antepassados não cansam de nos dizer 

que, antigamente, as crianças, ao nascer, demoravam dias para abrir os olhos. 

Apesar de todo orgulho da razão, sempre super-valorizada pela capacidade de 

domínio e controle, o homem precisa entender que, se soubesse usar o pensamento a seu 

favor, o topo da cadeia parece não ser de sua competência. Especialmente o homem 

acomodado do Ocidente, que se converteu num nobre hóspede da vida e, se pudesse, nada 

faria. Apossamo-nos do planeta na base da arrogância e da truculência; e não devemos nos 

sentir culpados por sermos assim. Baudelaire aponta que herdamos a violência no útero 

materno. 

[…] a natureza não ensina nada, ou quase nada, ou seja, ela obriga o homem a 
dormir, a beber, a comer e a se defender, bem ou mal, contra as hostilidades da 
atmosfera. É igualmente ela que leva o homem a matar seu semelhante, a devorá-lo, 
a sequestrá-lo e a torturá-lo; pois mal saímos da ordem das necessidades e das 
obrigações para entrarmos na do luxo e dos prazeres, vemos que a natureza só pode 
incentivar o crime. É a infalível natureza que criou o parricídio […], e mil outras 
abominações que o pudor e a delicadeza nos impedem de nomear.71 

Por mais que nos façamo de seguros – com nossas cercas elétricas, imaginárias ou 

não, câmeras de segurança e a falsa sensação de que tudo está sob controle –, tememos a 

animalidade. Apesar de mantermos o animal aprisionado dentro de nós, ele sempre nos 

escapa. Como a água que se infiltra por estruturas de concreto e compromete o belo castelo. É 

ele quem está por traz da bomba atômica adormecida? Mesmo com essa aparente 

superioridade, tememos o fato de os animais, que também somos, não serem confiáveis. E 

                                                
71 BAUDELAIRE, Charles. Poesia e prosa; organização Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 
1131. 
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reconhecemos a indiferença dentro dos olhos de todos os seres vivos: o que destrona todas as 

nossas verdades. 

O especismo,72 considerado por Singer como um racismo, poda nossa oportunidade 

de conhecer mais sobre nós mesmos e, sobretudo, sobre os que povoam o mesmo mundo que 

nós – as outras partes do todo. Muitos deles compartilham de nossa genética. É fato que até 

somos capazes de conviver com os animais, desde que estejam condicionados e controlados: 

seja no passeio acorrentado, na prisão dos zoológicos ou congelados em nossas geladeiras. E 

como ficamos honrados quando eles nos imitam! 

Por mais que as ciências monopolizem o conhecimento sobre eles, ora dizendo que 

possuem sentimentos idênticos aos do homem ora usando-os covardemente como cobaias nos 

laboratórios, a contradição se faz presente o tempo todo. A nossa relação com a animalidade é 

confusa e errônea. Taí uma questão cara à ética, porque quando desprezamos a condição de 

animal, estamos desprezando a nós mesmos. 

Se considerarmos o temor à barbárie como embrião da ética, perceberemos a 

instituição da verdade como um elã – uma liga das convicções. A definição clássica da 

verdade é a adequação entre o intelecto e o mundo. Por essas mesmas verdades, criadas e 

transmitidas a nós por ancestrais e profetas – usadas também, perversamente, para a liderança 

e a coação –, instituíram-se filiações invisíveis. Grande parte delas, inquestionáveis. No mito 

de Sísifo,73 Camus pondera que o homem é presa de suas próprias verdades, pois jamais 

conseguiu se desvencilhar delas para se lançar no absurdo.  

As verdades do homem se sobressaíram; converteram o mundo em mais que 

verdadeiro: a verdade se fez sinônima da razão, em predicados que ignoram a complexidade 

do ser e, ao mesmo tempo, camufla nosso lado obscuro. A razão fez refém a sensibilidade. 

Apesar da promessa de encaminhar o homem para si mesmo, Friedrich Nietzsche nos apontou 

o amestramento como o sentido de toda cultura.74 A essência da verdade é sempre um 

mistério; outro desafio para a ética, que pretende introduzir o ideal no real. Soren 

                                                
72 O especista acredita que a vida de um membro da espécie humana, pelo simples fato do indivíduo pertencer à 
espécie humana, tem mais peso e mais importância do que a vida de qualquer outro ser. Os fatores biológicos 
que determinam a linha divisória de nossa espécie teriam um valor moral – nossa vida valeria “mais” que a de 
qualquer outra espécie. 
73 CAMUS, Albert. O mito de sísifo; tradução Ari Roitman. São Paulo: Record, 2004. 
74 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral; tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998, p. 33-34. 
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Kierkegaard,75 ao conceituar a angústia, acusa a ética de ser incapaz de fazer o inverso: elevar 

o real até o ideal.  

Inevitavelmente, cairemos nas teias do poder, na maioria das vezes exercido de 

forma duvidosa e covarde, totalmente diferente da dos animais – que, além de tudo, são 

atingidos pelas consequências de nossas ações. Para Foucault,76 a verdade é deste mundo e 

não existe fora do poder. Não à toa todas as sociedades possuírem seus próprios regimes e 

políticas de verdade. 

Quem nos delimitou o que é bom ou mal? Quem foi que nos definiu as qualidades 

que se honram em nossas sociedades? É bom lembrar que elas ainda são diferentes em muitas 

delas (indígenas, orientais e outras). Baudelaire nos joga na cara: a virtude é uma construção. 

Passamos em revista, analisemos tudo o que é natural, todas as ações e desejos do 
puro homem natural, nada encontraremos senão horror. Tudo quando é belo e nobre 
é resultado da razão e do cálculo. O crime, cujo gosto o animal humano hauriu no 
ventre da mãe, é originalmente natural. A virtude, ao contrário, é artificial, 
sobrenatural, já que foram necessários, em todas as nações, deuses e profetas para 
ensiná-la à humanidade animalizada, e que o homem, por si só, teria sido incapaz de 
descobri-la. 77 

Nessa reflexão, extraímos a ideia de que a história também se compromete. A 

verdade nos foi dita por quem nos pode dizer. Ela se revela duvidosa e nada linear, como 

imprimiram em nossos espíritos. Talvez por isso seja impossível a nós, nesse portal, enxergar 

um mundo sem normas ou num estado pré-etico. Sabemos muito pouco sobre isso – e nem 

queremos. Especialmente porque o passado nos foi substituído pelo achatamento da história. 

O futuro prometido com o verniz do capital.  
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75 KIERKEGAARD, Soren. O conceito de angústia; tradução Eduardo Nunes Fonseca e Torrieri Guimarães. São 
Paulo: Humus, 2007, p. 18. 
76 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder; tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 12. 
77 BAUDELAIRE, 1995, p. 875. 
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Apesar de ética e moral possuírem significados e origens etimológicas diferentes,78 

vamos tratar a ética reduzida, como aposta Peter Singer,79 à moralidade propriamente dita. 

Apesar de ambas se encontrarem no fato de não termos o controle de todas as nossas ações, o 

estado de adoecimento se complicou pela submissão e pelo fracasso perante capitalismo, 

estados e burocracia. Queremos dizer que ela se converteu meramente naquilo que se pauta 

numa teoria moral, que se fundamenta em fazer do homem um ser de confiança e um 

indivíduo soberano de si mesmo.  

Tomemos como referência o recorte proposto por Henrique Vaz,80 no qual a ética 

esteve, até o século XVII, debaixo das asas da metafísica. Apesar de desconhecermos a 

história inicial de muitos povos, queremos ter como berço dos sistemas morais a noção do 

bem e do mal nas pequenas sociedades. A idade antiga foi a era dos territórios e das 

conquistas. Deixou terreno fértil para as religiões, que, anos mais tarde, proliferaram e 

disseminaram a universalização dos valores.  

O discurso da filosofia da ética Ocidental fazia apologia à virtude. E a Arrête estava 

mesclada à obediência, pois o homem se lançava como um ser político. A ideia de autonomia 

moral só apareceu no século V, no desenvolvimento da relação da ideia de indivíduo e 

sociedade. A Idade Média e o Renascimento gestaram a Syderesis – faculdade inata de 

distinguir o bem e o mal –, da consciência como ouvido anterior. Entendia-se que era preciso 

nos considerar sujeitos necessitados de uma moralidade imposta. 

A filosofia moral moderna impôs a moralidade como autogoverno e autonomia, a 

validação do sujeito como autônomo; época em que aconteceu o que Morin chama de 

privatização da ética. A metafísica e a ética se divorciaram porque a razão voltou-se para a 

crença no progresso e na técnica. Ainda, com a contribuição da ética protestante, o trabalho e 

o cumprimento do dever foram mais que valorizados.  

Na moralidade contratual, do benefício recíproco, ficamos totalmente sujeitos às leis. 

Para a deontologia do século XIX, o que nos convertia em pessoas retas era somente o 

cumprimento da lei. E a conclusão da Segunda Guerra, já no século XX, deu origem aos 

direitos humanos e ao individualismo implícito nas declarações desses direitos. Ao mesmo 

tempo, a violência passou a ser institucionalizada para fins morais.  

                                                
78 Ética vem do grego ethos = modos de ser, e moral, do latim mores = costumes 
79 SINGER, Peter. Compendio de Ética. Versión española de Jorge Vigil Rubio y Margarita Vigil. Madrid: 
Alianza Editorial, 1993, p. 35. 
80  VAZ, Henrique Claudio Lima. Ética e razão moderna. Disponível em: <http://www.faje.edu.br/ 
periodicos/index.php/Sintese/article/viewFile/1132/1539>. Acesso em: 30 abr. 2014. 
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O Frankenstein precisou de mais reparos; sofreu adaptações para suportar todas as 

contradições que ele mesmo causou; e o eclipse da ética com a moral precisou de 

instrumentos corretores dentro dela mesma. A época das fragmentações, como a ética 

ambiental, ocorreu nos anos 1960, ao percebermos que já precisávamos reparar o impacto de 

nossas ações. Não demorou muito apareceram a ética dos negócios, a do dinheiro, a feminina 

e outras. 

No capitalismo triunfal, na segunda metade do século XX, as sociedades conheceram 

o crescimento econômico, científico e tecnológico que transformou o ethos delas. A partir daí, 

como aponta Singer, a única razão para ser moral se resumiu na recompensa e no castigo. É 

no triunfo do capital que nos avistamos. Num mundo acentrado e de culturas em diásporas, 

numa grande teia de valores e padrões que se universalizaram. Para Bauman, “os laços 

humanos tornaram-se tênues e delicados, facilmente quebráveis e com frequência 

efêmeros”.81 
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Podemos compreender o mundo ao qual chegamos, não somente por meio da crítica 

a nossa trajetória, mas por ele estar impregnado em nós. O projeto de civilização lançou-nos 

num estado quase parasitário: do mínimo esforço, do tudo à mão. Só destinamos nossas 

energias para chegar à nossa liberdade monetária – o que nos asseguraria de diversas formas. 

Não nos sujeitamos a mais nada: nem ao calor, nem às doenças, nem às lutas. Odiamos o que 

nos desviam do gozo da felicidade, sempre concebido como recompensa, e o que nos impede 

de presenciar todos os acontecimentos da vida social globalizada. 

Chegamos numa sociedade mundializada: excessiva por completo e com padrões 

culturais padronizados e conectados; e já nos apossamos de quase tudo que a natureza colocou 

a nosso alcance; disputamos tudo a tapas, como nas promoções dos supermercados da vida. 

Somos marreteiros em potencial, num mundo que se converteu numa grande feira de 

barganhas.  

A inversão dos valores morais aparece como pano de fundo das decadências social e 

natural. Apesar de todos os problemas continuamos, ao mesmo tempo, indiferentes e 

                                                
81 BAUMAN, 2011, 24. 
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fundamentados nesses sistemas recorrentes! Com a ética já adoecida, preferimos sequer falar 

sobre o monstro; a elegância pode ser conquistada no aprimoramento da autoimagem. 

Convertemo-nos, declaradamente, em inimigos de nós mesmos. Só queremos poupar-nos dos 

constrangimentos, independente se para isso os outros precisem sofrer.  

Apesar de todas as vitórias exibidas na democracia dos selfies vivemos na 

contramão: uma vida com comida intoxicada, envolta por pragas como o plástico ou enlatada 

por substâncias cancerígenas, com farmácias e igrejas 24 horas. Tudo está baseado no 

dinheiro: do aumento do peso do animal, alimentado com sangue, à venda de grãos de areia, 

se fosse possível. Gentilmente, denominamos esse volume de ofertas por variedade, sem nos 

importar com o impacto, a genealogia ou as consequências. A escassez dos recursos naturais é 

a conta que já começamos a pagar.  

Cientistas como Jeff Lindsay82 afirmam que em termos de recursos reais do planeta 

não estamos superpovoados, querendo responsabilizar os governantes pela má distribuição 

desses recursos. A consciência perdida nos impede de reconhecer nosso absenteísmo como 

sujeitos que nos faz fechar os olhos para a nossa responsabilidade também terceirizada. 

Pelo prisma da vida social, ainda discordamos de vários temas, inclusive daqueles 

que já estão garantidos por lei. A partir dos anos 1980, as éticas entraram para a pauta social, 

mas as sociedades não amadureceram o suficiente em questões como a eutanásia, o aborto, o 

racismo social e ambiental, a inferioridade da mulher e do homossexual. Questões tão 

cristalizadas pelo poder que parecem longe de serem extintas. Hoje mais aceitas apenas pelo 

capital, desprovido de qualquer tipo de preconceito. 

Nem parece tão distante o clássico romance de Balzac, A Vendetta,83 de 1829, que 

retrata a moral daquele século na história da família corsa, di Piombo, fiel a Napoleão I. O 

pai, Bartholoméo, sente grande amor por sua única filha, Ginevra. A moça é uma talentosa 

pintora. Certo dia ele descobre que a filha se apaixonou por um soldado de uma família 

inimiga, por quem ele sentia ódio mortal. Mesmo com a reprovação, os dois se casaram e, 

apesar de felizes, se afundaram na miséria e no desespero. Tiveram um fim trágico. 

Não somos os mesmos e nem vivemos como nossos pais, mas continuamos o embate 

de múltiplas formas (natureza, estados, pessoas, credos). E estamos perdendo o jogo, porque o 

homem está fragilizado perante a natureza; totalmente contaminado por uma vida sem 

                                                
82  LINDSAY, Jeff. Is Human Population Really the Problem? Disponível em: 
<http://www.jefflindsay.com/Overpop.shtml>. Acesso em: 07 fev. 2014. 
83 BALZAC, Honoré de. Oeuvres Complètes. Paris: Librairie Générale Française, 2000. 



57 

 

  

qualidade, reivindicando um leque de direitos individuais, sem nenhuma consciência de seus 

deveres. 

As velhas utopias de harmonia e perfeição foram desmoronadas e abandonadas. 

Também a ideia de eliminação da fome ou da guerra já não nos passa mais pela cabeça. 

Preocupamo-nos mais com os altos preços do que com a falta de água, o excesso de gente, o 

lixo que invade tudo, a falta da natureza, a extinção de várias espécies.  

A degradação da vida nas cidades é outro grande indicador. A humanidade vive se 

acotovelando pelas cidades, ao que Bauman define como mixofobia: e alimenta um sistema 

que a destrói. Muitos fazem reparos, como o Frankenstein, para permanecerem produtivos e 

sociáveis na autoafirmação do autodesign. E já estamos em sociedades com grandes 

problemas; resultado da hipocrisia, da hierarquia social de fachada, dos pseudo-aristocratas, 

dos falsos moralistas, dos testas de ferro do poder, que defendem um sujeito morto, que teve o 

corpo desaparecido para evitar a exumação. 
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<< 3a BIFURCAÇÃO 

 

Sabemos que as leis da natureza são irrevogáveis – ao contrário da dos homens, que, 

como sabemos, de tempos em tempos são alteradas. Apesar de tantas regras a cumprir temos, 

contraditoriamente, fascínio pelos que as ignoram. Por isso, instituímos nossos heróis – quase 

nunca são os que cumprem as leis. Amamos nossos ídolos junkies, os malditos, os que 

desafiam a vida. Os covardes abandonam suas causas quando a ameaça bate a sua porta – a 

maioria não tem causa alguma. Poderíamos até considerar os que criam resistência dentro do 

próprio sistema se eles não morressem na mesma praia do sonho capitalista. 

Foram tantos os heróis que morreram de overdose, os libertadores que deram a vida 

por uma causa, os que foram perdoados e santificados, depois de embalsamados por sangue. 

Foram castigados, humilhados ou eliminados, como o matemático Alan Turin, acusado por 

ofensa a moral pública, nos anos 1954, optou por suicidar-se injetando cianureto de potássio 

em uma maçã. 
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A formação do vínculo social programada nas e pelas instituições se incumbe de 
estabelecer o que é permitido ou proibido. Tentações sensuais são severamente 
prescritas pela proibição do incesto, interdição que marca passagem da natureza à 
cultura, como tantas vezes enfatizado. O tabu tem um lado instaurativo e outro 
repressivo. Perseguirá humanos de todos os tempos e lugares, submetendo-os a uma 
autoridade que não admite contestação ao definir e regular normal e patológico, 
desejo e falta.84 

Mais uma para o time de contradições da ética! Tantas vidas injustiçadas, usadas 

como bodes expiatórios dessa mesma moral, no entanto, são elas mesmas a serem 

postumamente condecoradas pela própria sociedade com pedidos póstumos de perdão, 

homenageadas com feriados, nomes de ruas e de instituições. No caso, Alan Turing teve o 

pedido de perdão por parte da Inglaterra. 
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Antes de declarar o fim, com a trombeta do apocalipse ao fundo, queremos encontrar 

possíveis caminhos para a regeneração. Apesar de tamanha ambivalência, seríamos injustos 

em não reconhecer no ser humano a sua capacidade de amor, solidariedade, compaixão, 

perdão. No entanto, não podemos fazer disso, como já fizemos de forma isolada, o solo de um 

mundo ao qual nunca chegaremos. É hora de enxergar o bem e o mal num espectro; as trevas, 

os rancores sinalizam o lado obscuro de nós mesmos; escorrem por nossos poros com um 

gosto que não nos é palatável. 

Esse futuro que tentamos enxergar aqui não nos aponta nenhuma outra certeza; nem 

no sentido da libertação do animal e do espírito, nem na promessa de um novo harém cinco 

estrelas ao homem-bomba. Queremos, pelo pensamento complexo, iniciar o movimento da 

vida para uma metamorfose: esse é o combustível para restaurar a ética que deve trilhar os 

caminhos da compreensão. Esse pensamento se propõe a fazer uma: 

[...] viagem em busca de um modo de pensamento capaz de respeitar a riqueza, o 
mistério e o caráter multidimensional do real; e de saber que as determinações 

                                                
84CARVALHO, Edgard de Assis. Sexo e repressão na sociedade domesticada: Alan Turing em seis atos. 
Disponível em: <http://complexus-sp.zip.net/>. Acesso em: 30 jun. 2014. 
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cerebral, cultural, social, histórica as quais se submete todo pensamento, sempre co-
determinam o objeto do conhecimento.85 

Essa aposta revitaliza nosso desejo de permanência, a essência de qualquer espécie. 

É o desejo de humanidade que nos faz continuar, apesar de qualquer situação. Não precisamos 

encontrar culpados ou mesmo dormir próximo à guilhotina para não perder nenhuma morte. 

Chegamos aqui e não podemos passar uma borracha ou substituir o horizonte. O desejo de 

uma espécie é o motor das mudanças. Assumir essa condição é ação do homem obstinado. 

Para Herman Hesse, a obstinação é uma obediência a outra lei sagrada: “à lei em si mesma, ao 

sentido (sinn) de seu próprio ser (des Eigenen)”86. 

A esperança é a base da ética, porque sem ela não apostaríamos no devir. E ela não é 

uma certeza, nem mesmo pode ser classificada por otimismo ou pessimismo. A presença é 

sempre uma espera. L’espoir fait vivre. 
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A ética não pode ser joguete para motivação, moeda na qual a cara é a recompensa e 

a coroa, o castigo. Nem mesmo se resumir num imperativo de exigência moral ou de mera fé 

invisível, na qual aciona a justiça divina para os que estão acima ou abaixo dela. Ela também 

não pode ser vista, de acordo com Morin, de forma isolada, sem considerar as fontes 

biológica, individual e social.  

No Método 6: ética, Morin aponta diversas bifurcações que nos desviaram desse 

trajeto, como a ideia de universalização (cujo início se deu com a religiões transculturais), a 

(falsa) ideia de autonomia das sociedades modernas, o desenvolvimento técnico e do hiper-

desenvolvimento da racionalidade. Precisamos admitir que a ética há muito carece de 

fundamento. 

As fontes da ética quase não irrigam mais; a fonte individual é asfixiada pelo 
egocentrismo; a fonte comunitária é desidratada pela degradação da solidariedade; a 
fonte social é alterada pela compartimentação, burocratização, atomização da 

                                                
85 MORIN, 2007, p. 35. 
86 HESSE, Herman. Obstinação; tradução Belchior Cornélio da Silva. Rio de Janeiro: Record, 1971. 
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realidade social e, além disso, é atingida por diversos tipos de corrupção; a fonte 
bioantropológica é enfraquecida pelo primado do indivíduo sobre a espécie.87 

Se considerarmos um possível pensamento de espécie, aquele que partilhamos com 

tudo que é vivo, que considera, de certa forma, todos como nossos semelhantes e deseja se 

perpetuar, notamos que chegamos num estado de calamidade. Talvez seja difícil pensá-lo 

numa época em que qualquer tentativa de regeneração parece ser vulgarizada.  

Mas o que seria o pensamento de espécie? É um pensamento que nos religa com o 

outro, com a comunidade, com a sociedade, com a vida. É um mergulho no presente, 

buscando a compreensão, assumindo a história e entendendo a infinitude como uma emenda 

de finitudes. Um pensamento que nos une ao primeiro homem, a todos nossos antepassados, a 

nossa própria origem; nos une à vida, ao todo, ao incompreensível e aspira o devir: um 

pensamento antecipador que nos possibilita refundar e regenerar a ética. 

A finalidade trinitária da ética, que abrange indivíduo, sociedade e espécie, despeja-

nos numa ética complexa, que, ao contrário da não complexa, “aceita que o bem possa conter 

um mal, o mal um bem, o justo o injusto, o injusto o justo”.88 Assim, o dever se faz complexo 

na ecologia da ação e nos faz assumir a incerteza do destino humano. Morin fala que pensar 

bem reconhece a complexidade do homem, pois “o indivíduo é sapiens/demens, 

faber/mitologicus, economicus/ ludens, prosaico/poético”.  

O projeto de dominar a natureza ao qual Descartes destinava a ciência tornou-se a 
vulgata da civilização ocidental até o surgimento do problema da degradação da 
biosfera. O controle é incontrolável; daí a pertinência da fórmula de Michel Serres: 
trata-se agora de controlar o controle. Um tal controle tornou-se suicida para o 
aprendiz de senhor.89 

A ética, aliada ao pensamento, traz reflexões fundamentais para uma possível 

reforma: as incertezas, as contradições, a crise, a ciência, a política. Morin nos propõe uma 

ética complexa, que ataca diretamente o coração da civilização, onde reside a barbárie. Essa 

ética é composta pela tríade: auto-ética, sócio-ética e antropoética. 

Auto-ética, ou ética individual, é a ética para si. Ela neutraliza, por meio do amor, a 

nossa barbárie interior e, automaticamente, nos remete à ética da comunidade por envolver 

consciência e decisão. São quatro as classificações de Morin para as formas de uma cultura 

                                                
87 MORIN, 2007, p. 28. 
88 MORIN, ibid., p. 58. 
89 MORIN, ibid., p. 79. 
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psíquica: a) ética de si para si; b) ética da compreensão; c) ética da cordialidade; d) ética da 

amizade. Ele resume a auto-ética em dois mandamentos: disciplinar o egocentrismo e 

desenvolver o altruísmo. 

A sócio-ética é a reforma do que é comum. Uma ética da comunidade garantiria 

respeito a todas as éticas particulares, independente de suas diferenças, e as ampliariam ao 

universal. Precisamos assumir nosso destino comum de humanidade; para isso precisamos 

romper com a ditadura cognitiva, fruto do dilaceramento e da fragmentação dos saberes. Aqui 

residiria, primordialmente, a reforma do pensamento: urgência fundamental, pois ele está 

subjacente ao civismo, à democracia, às mídias. 

O modo ético de assumir o destino humano se chama antropoética, porque a ética 

antropológica liga o universal ao singular: é a ética planetária e do universal concreto. Ela 

enxerga as comunidades de destino e de origem. Morin observa que as primeiras sínteses 

antropoéticas foram feitas por pensadores indianos, por isso a desvincilha de qualquer filiação 

científica: “Estamos diante de uma contradição: a sociedade-mundo é uma condição prévia 

para sair da crise da humanidade, mas a reforma da humanidade é uma condição prévia para 

chegar a uma sociedade-mundo para além da idade de ferro planetária.”90 

No decorrer de sua obra o autor pontua os principais problemas que enfrentamos na 

educação, na ciência, na política e em outros locais, nos alertando para o fato de que não 

temos saídas; porque, voltamos a dizer, as leis da natureza não são revogáveis. Precisamos 

reformar a vida com urgência; teremos de optar entre o desastre ou a metamorfose. Para 

Morin, a metamorfose possível será produto de processos inconscientes, mas “só poderá 

realizar-se verdadeiramente com a contribuição e o apoio da consciência humana e da 

regeneração da ética”.91  

Essa tríade também funciona separado e em conjunto e, por vezes, extrapola seus 

próprios conceitos. A antropoética, por exemplo, tema central desse artigo, é pensada como 

uma passagem para o poético,92 entrada no antro poético. Aquilo que poderia nos ajudar a 

resistir à crueldade e, ao mesmo tempo, fazer com que nos reatemos ao mundo.  

O poético, para Benedito Nunes, tem suas raízes no cotidiano. Para o pensamento 

heideggeriano, a linguagem poética revela o ser no mundo. A linguagem como uma argila que 

nos põe em contato com o mundo; nesse estado, assumimos a transcendência como 

                                                
90 MORIN, 2007, p. 167. 
91 MORIN, 2007, p. 29 
92 NUNES, Benedito. Passagem para o poético.  São Paulo: Editora Ática, 1992. 
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acontecimento originário e somos possuídos por ela. Queremos diminuir a distância entre o 

ser e o humano e sair desse exílio patrocinado. Abrir o ser para a criatividade. 
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2.1 ANTRO POÉTICO 

 

 

I 

A existência humana consolidou-se na inconstância 

Na incerteza que entremeia a certeza 

Solidificou-se na máscara da arrogância 

Aproximou-se em antítese da beleza 

 

Na incerteza, atenuou o lúcido menosprezo 

Conformou o verossímil quando aspirou o autêntico 

Renunciou, então, a condição indefesa 

E tornou o ser excêntrico  

 

Na complexidade sempre teve sua morada  

Expôs o pior e o melhor em suas extremidades  

No estilhaçar dos excessos quase foi arruinada  

E levou consigo tantas verdades   

 

A dor se fez gozo, num dilatado espasmo  

Os sentidos se neutralizaram com a instabilidade  

O efeito incerto aquietou-se em sarcasmo  

A razão comprometida pela fatal mortandade   

 

Oh! Incerteza que me desperta para o salto  

Que alivia a origem e a eternidade  

Unifica até o baixo e o alto  

Por favor, traga-me um instante de serenidade! 
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II 

Cruzamos o céu sob o estímulo de uma espiralada incompletude 

Na ânsia do presente das coisas futuras  

O opiófago instante também deu fascínio ao passado  

Conservamos o líquido, em véspera de pranto,  

Até que um fatal transbordamento matasse sonhos e pessoas,  

Afogasse projetos e certezas,  

Derrubasse castelos e paisagens,  

Deixasse as lembranças em estado de alerta  

E castigasse muitos eus por exigência de transformação 

 

Na cidade isolada, impera a desordem entre os sobreviventes 

A ordenação virá neste futuro?  

– o receio do marco zero, do homem antes do abraço da história 

 

Os pensamentos blindados se dissolverão no oxigênio do cérebro?  

A garrafa plástica boiava entre os corpos,  

No silêncio caótico do quase nada 

Na várzea, um farol projetou ilusões  

No chão do instante em movimento  

Não precisamos de donativos e anestésicos 

Também não queremos sonhos reciclados  

Almejamos, como prioridade, a leveza no percurso 

 

 

III 

A cidade exauriu-se em água  

O reflexo contrário do olho da câmera  

Trouxe a duvida de estar em pé 

Tudo o que sentimos de melhor e de pior chama-se (…)  

Os reflexos dos raios assustou a retina 

E evidenciou a beleza do medo 
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Os ventos puxaram as cabeleiras das plantas!  

Todos os corações bateram por fragilidade  

Numa percussão que formou o campo de energia da ameaça  

Todos voltaram para dentro, admoestados por um chão rachado 

Os outros animais foram soterrados na selva de pedra?  

Para onde foram o dinheiro, o Macintosh e a genitália?  

A continuidade do que ficou se alimentou ingenuamente  

Da piedade do corpo sem alma  

E lutou veemente pela vida como quando primevo  

Para onde fugiu com o câncer alastrado?  

MISERICÓRDIA, alguém clamou 

Misericórdia para manter a espécie ou o ego miserável?  

O canto do pássaro cortou o céu  

Quando o longo e supreendedor gozo do universo se cessou 

Todos saíram da sala escura e lançaram-se para fora  

Porém, no verão, a chuva volta todo fim de tarde 

 

 

IV 

Oh! Dor de mente 

Demência que traz apraxia 

A aposta do corpo sem primazia 

Mera anestesia que adia (mais um dia) 

Uma pausa no decompor da alma fria 

 

O mesmo antídoto recorrente 

Traz ao coração arritmia 

O inseto se contorce na sala vazia 

Veneno na pele só causa alergia 

Numa pequena porção, auxilia 

 

O remédio a torna indolente 

E traz ao estômago azia 
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A dor volta em demasia! 

Hipertrofia? 

 

A solidão individual se converte em poesia 

 

 

V 

Aquela manhã me confundiu com a aparência de fim de tarde 

Como uma consciência do esgotamento no iniciar da ação 

Aquele sonho tinha cores tão irreais  

Que instituiu a solidão do silêncio na lembrança 

 

Aquela introspecção dilatou a cavidade do ser  

e separou as camadas do mundo percebido e do mundo real 

--- Aquela conexão ontológica resgatou-me do poderio do ego 

--- Aquela sede infinita isolou o ente pensante 

 

Aquela realidade calada apagou os improvisos  

E os percalços das relações do pensamento  

Aquela não forma possibilitou a experiência 

De outra existência, 

Bruta e dentro de outra 

E de outra e de outra… 

Naquela tarde, concebi, mais uma vez, a eternidade 

 

 

VI 

Alguém se introduziu numa multidão invisível  

Para se irresponsabilizar do todo apropriado 

Perdeu o ânimo no exercício da desconstrução  

E se fez anônimo 

Em vicissitude, procurou por um eu autêntico  

- Como uma mãe que procura sua criança transviada na algomeração 

D-E-S-I-S-T-I-U!  
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Na nona face abstraída,  

Deu-se conta de todos os seus antônimos  

E inflamou-se no âmago 

Pela antena da alma, captou buracos entre corpos  

E fugiu da procissão como dos obstáculos  

Deitou-se, por inação,  

Para assistir a multidão e a sua solidão desfocadas  

Realizou-se como um efêmero ninguém 

 

 

VII 

Desnude-se pelo olhar  

Contemple-se como um animal qualquer  

– Apesar da máxima da vida, é mais que a duração, mais do que um 

nome 

Ceda as guerras das espécies, das fés, dos egos e das raças 

Para os que têm o cérebro afogado 

Dê vasão às controvérsias  

 

Viva lucidamente a loucura do ser  

Na abstração das desgraças 

Procure a conforto na dor do câncer espalhado  

Finque uma agulha nos olhos invisíveis  

E atraia as luzes para o autodesvendamento 

Que contradição essa que nos foge?  

 

Reconheça a imensidão e a pequenez do seu ser 

Sobressaia-se a si mesmo  

Num complexo e particular equilíbrio 

Alcance uma força bruta de um órgão pensante  

Que permanece na alegria da tristeza 

 

A bolha vai se estourar para o dentro-fora 
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VIII 

Ele estava inatingível naqueles violentos sonhos  

Nas terras invisíveis,  

A guilhotina oculta da morte não teve nenhum poderio  

Resistiu por horas e foi ressussitado por um fígado,  

Num interminável vômito amarelado 

  

Um rosto passou uma temporada nele  

E o manteve atado e em transe  

A janela abriu-lhe seus braços  

E avistou-o debaixo de uma nuvem amarrada no chão 

Tão logo, ressussitou-se e caminhou,  

Nu, em direção ao desassossego 

“Ei, pobre refração da perda! Nada tens a dizer?” 

Continuou, então, seu caminho… 

A insônia do eterno  

De nada incomodava o pobre gato  

Que dormia na almofada  

Mas um bocejo sequelou o silêncio  

O pensamento destruiu os mundos 

 

 

IX 

Fui devolvido à solidão do ser  

Ao nada da existência sem pensamento  

Parido para fora do mundo sem compreender  

Em doses extremas de desprendimento   

 

Num corpo derrubado em terras outras  

Ejaculei pensamentos em curto-circuito  

Epifania prolongada, quase eterna  

Desconexão de irresoluto intuito 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Cheguei ao impessoal latente  

Numa ilha separada, sem ritmo  

No gélido fim do acontecimento quente  

No nítido do nítido 

 

 

X 

O mito dessacralizou a ilha sem seiva 

Quando chorava antes da chuva 

Completou a geografia do pensamento 

Na memória que prolongava o tempo 

  

Na audição da metalinguagem 

Apropriei-me também do esquecimento 

Conectei-me, então, ao pensar sem código 

Na interferência do passageiro momento 

  

O fluxo misturou o que nos separa 

Mas não fundou nenhuma verdade 

A força outra acomodou entendimento 

E as fronteiras sofreram embaralhamento 

  

O vendaval arrastou o construído 

Atravessou até as polaridades de dentro 

Interior e exterior da impessoalidade 

O pensamento nômade como intento 

 

 

XI 

A mão ensanguentada brindou, sozinha  

À finitude 

 



70 

 

  

Um olhar atravessou o campo harmônico do artista em transe  

A força antecedeu a enunciação 

 

No devir do pensamento, conecto-me a tudo  

O barco deslizando na tinta azul  

Deu forma a metáfora máxima da cultura 

O riso dionisíaco da resposta afirmou a esquizofrenia aliviante 

 

Os fragmentos do sem sentido  

Impulsionaram o salto ao campo minado  

E a suspensão conformou as dissonâncias do ser  

– os infinitos caminhos da demência, do devaneio,  

da loucura bruta que conheço em estrofes e de cor 

  

Arranque um sorriso de deus e daqueles que levam tudo tão a sério!  

Eu sou a oscilação em si  

Quando chego ao topo, suicido-me por amor ao d 

       e 

         c 

l 

  í 

    n 

        i 

           o. 

 

 

XII 

A mente planou sobre o infinito oceano como um paraquedas,  

Para o retardamento da queda inevitável 

A correnteza escondeu a cidade submersa  

E a duração foi também compensada por adrenalina 

O vento secou as lágrimas  

E asas rasgaram a pele da larva transcendente  

O esquecimento ativou-se em antídoto 
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Antes do código ligar o ser e sua essência?  

A fé de que as luzes eram lençóis brancos,  

Para acolhimento do corpo que cai, 

Permaneceu como tapete transparente 

 “Quando atingisse o nível oscilante do mar imaginário,  

Ela acreditava que se livraria do corpo  

Como uma roupa desagradável  

Ou como o gênio preso na lâmpada!”  

Voltou-se de costas à queda,  

Para viver sua incessante e particular  

Festa de despedida 

 

 

XIV 

A voz que grita da boca invisível  

Do corpo sem órgãos 

Ressona na cadência de um durante fantasmagórico 

Vibração de um mundo 

Do mundo inteiro 

Sua dissonância nos enverga 

Na experiência de outra afecção  

A roupagem do ser 

A incorporação da matéria  

O lençol branco que dá visibilidade  

Ao fantasma do eu!  

O complemento mútuo são glórias  

E tragédias particulares  

Do ser que desejou o existir por acaso 

Amor ao disfarce  

Ou encenação revoltosa? 

No fraquejar do som, a máscara ruiu  

E desvelou o túmulo das verdades 
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XV 

Anoiteceu outra vez no mesmo dia 

O ser procurou o fogo  

Para se desviar da penumbra  

Para se assegurar do não revelado 

Mas o pensamento entrou como o morcego no quarto93,  

E despertou a animalidade  

Pela sombra contida na luz 

 

E quando as cortinas se abriram,  

Não tinha palco nenhum  

E nem nada a ser revelado!  

 

A mente inflamada  

Não compactuou com a cegueira da razão  

E fundiu-se ao escuro  

Em estado de compensação 

 

No breu do ser,  

Encontrou a saída de emergência  

Para a privacidade ontológica 

 

 

XVI 

O ser desejou ser  

E foi projetado como potência  

Na instância do quase não ser  

O não ser não reside no que não é,  

Mas no que é.  

 

 

 

                                                
93 ANJOS, Augusto dos. Obra completa; organização Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2004. 
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Sendo,  

Na consciência de ser,  

concebe << e combate >> o não ser,  

indecifrável e inconcebível em si,  

pelo instrumento do pensar  

- que é DESTRUIR 

 

 

XVII 

A minha força ultrapassou o meu ser  

E avistou o que estava para além dele  

Emprenhado de potência,  

Voltei-me em favor do fluxo 

Em imanência,  

Apostei na indefinição do que perece  

Permiti, então, a passagem  

E esqueci de mim,  

Perdendo-me 

Um efêmero e certeiro relâmpago  

Afetou-me em cadentes lampejos  

Investi, atemporalmente,  

Em amor ao devir 

Misturei-me à poeira virtual do mundo 

 

 

XVIII 

Desculpe pela minha dureza, 

Mas minha ironia tomou um estimulador de sua função erétil  

Violentei tuas víceras para outra força nascer  

Mas veja como não sangrou  

E nem caiu sequer uma gota de orvalho 

Foi como a entrada da fenda  

No coração da pedra 
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E trincou como sequela.  

Mas, por favor, não estilhaces tão facilmente!  

 

 

XIX 

No real ampliado em possibilidades e reduzido na preguiça da fé, 

a ruína é superficial como aos fogos de artifícios.  

 

 

XX 

Last drop of conscious 

Fell in love to devine 

And love looks like a pleasure 

The more it seems good 

Become painfull   

 

Last drop of patience 

Fell in love to decline 

And death look like day after 

Cos the more it seems far 

It gets closer 

 

 

XXI 

Levei um susto do improviso 

Oh, que horror do vazio 

Que sustenta o chão líquido 

Depois da queda, 

Suspeita-se da alegria 

  

A dor que potencializa, primeiro fere 

Oh, que horror do impreciso 

Que escapa pelos poros do garantido 
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Depois do curativo, 

O louvor a assimetria 

 

A luz revela 

O que não pode atravessar 

As sombras 

O vento pode adulterar 

A caixa escura 

Não se pode resgatar 

Toda vida 

É um capítulo a se findar 

 

 

XXII 

A folha presenciou a morte de outra folha  

Na frieza amorosa  

Do que está acima de julgamento 

A apresentação da indiferença  

Do que parece não saber que é  

 

A folha desconectou-nos  

E retornamos sem algumas partes   

Como se o todo formasse 

um pontilhismo ao contrário 

Os pontos desapareceram 

Rumo à não forma 

À solidão silenciosa,  

No centro de um minúsculo ser 

 

 

XXIII 

O mundo ampliado  

Engoliu outra partícula do intacto 
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Antes, o artifício digeriu  

A substância individual do ser substancial 

 

Por favor, não julgue a realidade ordinária 

--- essa cozinha interminável não pode sossegar o ser que vive de 

morte  

e morre de vida --- 

As fábulas estão na sala ao lado, se quiser 

E podem aliviar o estado de emergência  

 

 

XXIV 

E se nada teve início?  

E nem tempo?  

E se vivêssemos numa eternidade de coisas  

Que morrem em momentos dessemelhantes,  

Mas que emendadas,  

Fazem o todo possível? 

 

 

XXV  

A fragilidade é a potência do sentir 

O nada é indestrutível 

O rude criou cancros na sensibilidade  

E não pode flutuar como a pluma  

No vento da existência complexa 

Não soube nem sequer boiar!  

Mas a pedra,  

Apesar de ferir o pobre vertebrado,  

Chorou sem saber 
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XXVI 

Quem tem a coragem de suspender  

O acesso ao real pelo entendimento, pelos sentidos?  

E ampliar, então, a potência do ser por múltiplas possibilidades de 

ondas  

– possíveis também pela mesma razão do órgão pensante!  

E ser mais, menos, mais...  

Entrar nas camadas do incompreensível,  

Atravessar a epiderme do cosmos  

 

A partícula quando anseia pelo todo,  

Mesmo com a cooperação dos espíritos livres,  

Ela não o É?  

Não se ativa em conexão?  

E se dilata para projetar ondas,  

Para flutuar,  

Para não se reduzir ao próprio trajeto? 

O poço sem fundo da existência  

É o asilo do espião  

Em superação da validade do que acredita 

E é a bifurcação do acontecimento  

Que permite o pedaço atuar-integrar  

Na existência absoluta,  

Na eternidade a qual é parte 

 

 

XXVII  

WhEn YoU hAvE nO AnSwEr YoU mUsT tRy AnOtHeR qUeStIoN 

 

 

XXVIII  

Estou fadado ao pensamento 

Ampliando-me e reduzindo-me,  

Alargando as estrias de cérebro 
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Também tenho calos em alma 

Que amenizam o desassossego,  

Pelo recurso rasteiro do infame investigador 

 

Eu já chorei com uma chuva alta  

E dourada 

Originada pelos holofotes de um obstinado sol  

Hoje tenho as minhas ondas barradas  

Pelas paredes de cimento de uma cidade morta 

 

Agora, dediquemos nosso pensamento  

Ao que outrora chamávamos de evolução!  

O sentido está todo aí  

Está nela nosso desejo egoísta da eternização individual:  

Veja o homem implorar perdão  

Da destruição que o outro para si causou 

Pobre vítima,  

Abstraia a engrenagem que lança trouxas à indiferença!  

Esqueça também das ciências  

Que querem dar força ao homem-vírus. 

 

A consciência também pode ser ironizada  

Pelo sujeito escroto,  

Que paga pela vida de merda  

Na sua cadeira enferrujada  

<<Estou fadado a saber da existência de tanta gente parida 

aos ventos >> 

Ah, mas o médico exerce seu poder sobre o impotente.  

 

Somos também hipócritas  

Quando esquecemos o lado perveso  

Da nossa árvore genealógica  

--- que, com suas raízes, arrancou todos os minerais para se perpetuar, 

às custas do anonimato de outrem ---  
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Eu sou oriundo de clareira 

E temos o artifício para, encadeadamente, seduzir-nos!  

É essa a cadeia a qual pertencemos agora 

Alguém só lembrou do oxigênio  

Por causa da tosse seca que o fez vomitar 

 

Desaprendemos que tudo o que construímos  

Foi a partir da genuinidade da natureza  

Em funcionamento 

 

 

XXIX 

Detesto 

A garrafa cheia, 

A nota máxima 

E gente plena 

Que enche 

E restringe. 

Detesto 

Os modelos, 

Os círculos 

E gente apática 

Que se esgota 

Num si menor. 

 

 

XXX 

Ce jour-la 

Je me sentais très triste 

Je voulais courrir  

Loin, loin 

Loin de tout 

Loin de moi 
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Ce jour-la 

J'ai décidé de libérer 

Le côte sombre de l'homme 

Que de près 

Je n'ai pas vu 
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2.2 DECLARAÇÃO ANTROPOÉTICA 

 

 

-------- Contra a crise dos fundamentos da ética -------- 

 

 

O homem se autocatequizou com sua própria mentira. Desejou incorporar a imagem 

e a semelhança do deus de sua própria invenção. Com aparente invídia do exercício do poder, 

cuja obediência é o motor, somada ao seu instinto oscilante, nivelou o ego com a fé. E 

celebrou com uma cusparada amarga de saliva azeda.  

A consciência da finitude fez do pensamento, que está fora do mundo e nos 

atravessa, uma inevitável e potente máquina de ilusões. Uma fábrica de múltiplos mundos. O 

homem entrou em cena sob sua própria direção: sentou-se, então, à direita do pai imaginário, 

para comandar o mundo fabricado da ordenação e para condenar todos os semelhantes-

ferrados a vulgares imploradores-dependentes de justiça. 

Teria outra forma de enganar o tédio e o horror vacui que se instaurou com o pensar? 

R-E-V-O-L-T-A. Tudo se fez revolta, no espírito de uma vingança contra o tempo! A vítima 

foi jogada na existência e a consequência de sua permanência foi a promoção do sufocamento 

do natural pelo artifício, a partir da interpretação anti-totêmica e particular dessa mesma 

existência; descobriu, na fraqueza das coisas, o seu benefício – como irmãos que se 

transformam em inimigos. A procissão de inconscientes precisou esquecer-se da ilha, para 

arrastar-se viciosamente em busca de mais recantamento. Esquivando-se da solidão do 

silêncio, que permanece entre suas ações, na trilha sonora de sua apropriação. 

Artificializou e interagiu para garantir sua ordem particular. E também na simetria 

dos opostos, o equilíbrio acolheu o desequilíbrio. Abortou-se, então, do útero para expandir 

sua duração por meio de explicações, de gambiarras – sim, que diferença faz se ainda não se 

dava valor e nem nome ao pensar qualificado? A duração é como uma memória que prolonga 

o passado no presente, ao mesmo INSTANTE – o instante do cometa que corta o céu, rumo 

ao seu apagamento, é a chama potente que dilata o espaço futuro, deixando o seu rastro.  

Com a concepção do perigo e da autonomia, o homem foi obrigado a sair de seu 

posto para tapar as bocas das piranhas desse aquário-universo. Essa metáfora nos mostra a 

vida nessa << instância de quases >> e de como, em nossa fragilidade, nos despendemos ao 

adiamento máximo de ser a refeição da vez na natureza – contraditoriamente é ela que 
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comporta todas as condições para sermos. Qualquer ser vivo possui dentro de si a organização 

do meio: o mundo interior está aliado ao mundo exterior e vice-versa. 

Não sejamos nós vítimas da razão ingênua. Faz-se hora de assumirmos o lado escuro 

do destino humano!  

Tudo o que é desejou ser. E, sendo, na consciência de ser, concebe o não ser no 

instrumento do pensamento – o curto-circuito que provoca o exercício UNO da interioridade. 

No entanto, a vida, na qual estamos dentro, jamais é linear. Obriga-nos a caminhar pelos 

arquipélagos da incerteza; nos impõe as condições essenciais de ser, dentro de diversas 

cadeias. 

Numa inevitável suspensão, o homem violentou e transformou a sua própria 

natureza. Ultrapassemos aqui a questão do “ser ou do não ser”. A questão é ser! Ser que, no 

devir do não ser particular, se fez para além dele. Essa transposição construiu o que está antes 

ou além dele. Ao mesmo tempo, deu também lugar para que o ser, emprenhado de potência, 

pudesse se voltar em favor desse fluxo e, em imanência, apostar na indefinição do que perece. 

Ao permitir a passagem, esquece-se, perdendo-se, ele não se importa mais com o grande 

segredo. O amor ao devir mistura-o ao mundo.  

 
Este é o nosso destino:  
Amor sem conta,  
Distribuído pelas coisas pérfidas e nulas,  
Doação ilimitada a uma completa ingratidão,  
E na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente,  
De mais e mais amor.  
Amar a nossa falta mesma de amor,  
E na secura nossa amar a água implícita,  
E o beijo tácito, e a sede infinita.94 

 

Esse não é meramente um ser da representação, apesar do universo ser objeto de 

cognição. É um ser em ação, em A-P-R-E-S-E-N-T-A-Ç-Ã-O! O ser da criação que se 

sustenta numa experiência própria. 

{... O mergulho da inconsciência na intemporalidade, parece permitir que 

esqueçamos de que tudo está sujeito a corrosão do tempo: o tempo cíclico não é cumulativo e 

o tempo cumulativo não é cíclico...} Se entender o corpo como uma encarnação 

totipotêmica,95 de força e fraqueza, amplia-se em ambiguidade – na corporeidade da mente e 

na estesiologia do corpo. 

                                                
94 ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco. São Paulo: Record, 2005, p. 33. 
95 SERRES, Michel. Hominescências – o começo de uma outra humanidade; tradução Edgard de Assis Carvalho 
e Mariza Perassi Bosco. São Paulo: Bertrand Brasil, 2003. 
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A sombra do esquecimento está fundada no ser e o instante (que boia entre o 

presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras), 

e fica preso na malha fina do cérebro; acontece num destaque (e encadeado), com direito aos 

holofotes da memória, no palco do agora. O acontecimento é algo inesgotável em sua força de 

aparecimento e nos fratura.  

<< Como podemos denominar por sombra tudo aquilo que não desejamos ver, se o 

próprio pensamento é uma sombra? >>  

O proto self, no qual reside nossas representações do inconsciente, poderia ser a 

sombra da sombra ou a nuance mais escura dela? Na ambivalência do pensamento podemos 

até nos despertar para uma filosofia da animalidade ou à percepção da sombra contida na luz. 

A luz também nos desvia da penumbra e nos assegura do não revelado! 

Ora, não vimos nas sombras a criatividade? Como aquele que confundiu pássaros 

com roupas que balançavam no varal.96 A luz também produz a treva quando não pode 

ultrapassar as coisas. E quando as coisas absorvem a luz, a penumbra se revela como uma 

clareira ao contrário, onde estão as mais diversas vegetações imaginárias! É preciso descobrir 

o prazer na penumbra do próprio anoitecimento. 

O século das luzes tanto desprezou a desrazão que se converteu no grande inimigo da 

razão! Lançou a inconsciência na cela das sombras para esconder nosso lado escuro. 

Acenderam-se todas as luzes do século para agredir as pobres sombras – que estão lá, 

inevitavelmente. A verdade da filosofia também quis uniformizar o sujeito e se livrar do 

sujeito-espetacular, com seus helicópteros salva-vidas que só resgatam vítimas de incêndio da 

alma eurocêntrica. O sujeito ordinário atrofiou-se e fez-se como um tetraplégico que, atingido 

na fronteira do ser e não ser, dorme, tranquilamente, perdendo sangue até o corpo lançar seus 

avisos da emergência.  

Acalmem-se, porque é tempo da procissão de fogo. Vamos todos berrar pela dolorida 

encarnação dos conhecimentos!  

 

 

♦♦♦♦♦  

 

 

 

                                                
96 PESSOA, Fernando. O livro do desassossego. São Paulo: Companhia das letras, 2006, p. 125. 
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Por meio do enegrecimento da fronteira entre natural e cultural (aqui pontuamos essa 

cultura contemporânea, já centralmente estruturada pela técnica, como elemento marcante e 

determinante), a espécie humana teve sucesso em sua jovem empreitada da duração 

genealógica.  Permanência que insistimos em valorizar apenas pelos caminhos desse mito97 de 

nossos tempos chamado História que, por uma emenda de vidas, nos conecta a um passado 

nebuloso, à espera de respostas, superações ou revelações.  

Extraiamos, então, um fio condutor que atravessou toda essa permanência humana, 

no fato de que o homem sempre pensou com as mesmas condições, mas que se diferenciou no 

uso de estratégias possíveis em cada época. Com a chegada da luz elétrica, por exemplo, o 

homem transformou o seu olhar nas comodidades da visualidade elétrica. A segurança que lhe 

abriu todos os caminhos foi agenciada pela razão, que sempre lhe cobrou as lanternas. O fogo 

da alma permaneceu escondido, como o fósforo que adormeceu o fogo dentro de suas caixas 

para que o escuro pudesse ser esquecido numa simples fricção.  

<< Rejeitamos a separação vulgar de selvagens e civilizados. Ambos são, em suas 

escalas e nuances, vias do que somos >>.  

Somos hoje mais de sete bilhões de habitantes espalhados pelo planeta e, mesmo 

ainda inseguros com o breu que medeia os mistérios da vida, parece que estamos distantes de 

imaginar um possível fim: tanto pelo viés do ego quanto na acepção de um mundo sem nossa 

presença.  

Na queda, o sujeito abandonou seu próprio centro para viver as facilidades de sua 

criação e foi amortecido no fluxo dos excessos de possibilidades, em movimentos. Fez do 

artifício ora escudos ora tapetes mágicos no meio do caos de um mundo que se despedaça, no 

qual a tecnologia, que já ocupa espaços visíveis e invisíveis do real, é mais que potentes 

esconderijos: é aposta de fé na permanência. 

Pensamos no real como algo que se deixa compreender por si mesmo, ou seja, que 

ultrapassa a condição de verdadeiro e independe de nós. Já a realidade, a tratamos como esse 

real humanizado, a situação em que se encontra esse sujeito que é atravessada por condições 

dadas e buscadas em seu poder de interferência. Não chamamos, aqui, de realidade apenas o 

que nos é palpável ou visível, mas tudo aquilo que interfere e fere a vida humana. 

                                                
97 “O mito é metalinguagem. É um conjunto de fragmentos ordenados numa narrativa”. In GHEIRART, Oziel. 
Anotações da Atividade Programada: Claude Lévi-Strauss – Mitológicas 2 – do mel às cinzas. Proferida pelo 
professor de Edgard de Assis Carvalho na Pontificia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 24 de 
março de 2012. 



85 

 

  

Conseguimos permanecer no jogo por mais tempo tentado, o tempo todo, trapacear 

as condições e seleções naturais. A longevidade da ciência nos resgatou da injusta natureza e 

nos abrigou debaixo de seus guarda-chuvas de verdades – e a verdade, quando oculta, nos 

assujeita, porque ela em si é um ponto de vista que se oculta. É inegável que nas extremidades 

das condições dadas e criadas quase nos evadimos da biosfera para, no futuro, nos lançar de 

braços abertos às projeções infindáveis na tecnosfera. Abrimos as janelas de emergência 

contra a lotação máxima do real, porque também encontramos, no devir de um tecno-

invisível, formas de escapar do modelo fracassado de sujeito.  

Não somente isso, porque seria essa uma aposta para que novas condições surgissem: 

por adulterar o funcionamento de tudo, entramos numa época em que perdemos a fartura de 

outrora, num planeta em convulsão, em estado de alerta. Época de se economizar o que 

sobrou e de poupar como compensação aos estragos dos motores que vêm regendo o mundo 

(ciência, técnica, indústria e economia capitalista), até que nova ordem surja.  

Contraditoriamente, numa época em que a complexidade poderia ser explorada com 

a melhor instrumentalização, a multidão reage com apatia ao que não promete ascensão 

espetacular. Estão todos dormindo com a casa incendiada, procriando e alimentando a alma 

com a gordura hidrogenada da simulação; condenando os passageiros dessa locomotiva. Com 

a onipotência do digital, a aposta na invisibilidade provocada parece ser a mais conveniente 

bifurcação para a espécie, pois projetou o ser em novas combinações no menor fragmento de 

espaço.  

O homem criou, no poder de seu pensar, ferramentas para além de seu sedentarismo; 

desde seus artefatos para a agricultura, sofisticou-se até o que chamamos de máquina98 – 

nome feminino, como a tecnologia, devido a sua capacidade uterina e reprodutiva? Toda 

máquina pode operar tanto a partir de sua própria réplica ou cópia da versão autêntica, como 

também para, em obediência, nos afastar do exaustivo esforço braçal e desumano. No 

primeiro caso, o processo de gestação dá conteúdo e forma ao novo filho-aparelho, que à 

imagem e semelhança do homem possui na aparência a ocultação de seus órgãos internos; são 

herdados determinados números de órgãos e linguagens sem a consciência de não ser.  

Também o homem desejou se libertar das limitações físicas para ocupar esse vazio 

que permeia as ações – embora precisou iludir a mente, na abstração de todos os fios e todos 

                                                
98 Aqui pensada também a partir do conceito de máquina de guerra de Artaud e Deleuze. 
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os movimentos para operação que exigem consciência e estimulam àquele preter-real.99 A 

máquina requer uma relação lógica-racional, pois todas as ações, por mais automáticas que 

pareçam, resultam em movimento.  

Acreditar nessa invisibilidade visível é ainda algo com pouca teatralidade, com poder 

relativo de convencimento. A telecinésia almejada, na qual a mente interfere na fisicalidade 

das coisas, é um acontecimento tão distante. 

O corpo sem órgãos da tecnologia, que aqui nos arriscamos, superficialmente, em 

pedir os devidos empréstimos a Antonin Artaud, pode circular no mundo que é abismo em si, 

mas se disfarça pela energia. Porque as sombras foram escravizadas lá dentro para esconder 

os cordões umbilicais das máquinas e transportar movimentos, textos, formas e cores. E nós 

apostamos em sua verossimilhança, no acabamento da terceira dimensão; nele, inventamos 

novas, próprias e infinitas linhas de fuga. Linhas que se traça e que se perdem, que significam 

territorialidades, desterritorialidades e reterritorialidades. Que possibilitam um novo corpo a 

partir de um corpo em estilhaços que se multiplica. 

O homem-deus da visibilidade também falhou com seus abortos e órgãos deficientes, 

pois a exatidão das ciências funciona com modelo que ignora o imprevisto. E por não atingir a 

eternidade, as máquinas decompõem-se numa delongada lógica; com a possibilidade de 

intervenções, de sofrerem cirurgias digitais dos discípulos desse homem-deus ou mesmo 

conversões em outros aparelhos, sob acoplagens e reutilizações. E retomam a sua tediosa 

duração.  

A vida eletrônica é o contrário da vida humana. O homem precisa se alienar do corpo 

fabricador para sua existência particular. A máquina precisa do cordão umbilical para viver, 

porque a energia que corre por suas veias é sangue que evapora. O abastecimento das tomadas 

promove ressurreições aos que descansam fora do tempo conservando, por armazenamento de 

energia, fragmentos de consciência artificial; sua duração no liga-desliga é o eterno com 

possibilidade de pausa. É a possibilidade de todas as vidas e todas as mortes. No universo das 

máquinas, o homem se desconfigura no tempo e no espaço.  

O pensamento fica nos arquivos que catalogados por tipo, nome etc., dão retorno 

mais breve que os estereótipos. Em sua capacidade de mutação e de apagamento esses 

registros móveis fazem com que não consumamos mais nossa potência neurônica – que pode 

até ser diagnosticada por um semianalfabetismo no ciberespaço. No entanto, de pouco serve a 

                                                
99 QUÉAU, Philippe. O tempo do virtual. In PARENTE, André (org).  Imagem máquina: a era das tecnologias 
do virtual. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 97. 
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conexão planetária para o desejo individual. Também, por causa da falta de referência que dá 

segurança ingênua ao tolo que, apropriando sem consciência do tempo, acredita que o que 

produz é fresco e digno de reconhecimento. 

No fluxo dos cordões umbilicais não perecíveis, projetou-se para além das formas de 

corpo e espírito invisíveis e desprendidos de modelos. E nós nos esculpimos por excesso de 

modelos, porque eles são a via expressa do pensamento. Para ser modelos há condições, há 

sistematização. Na contemporaneidade, o homem refinou o uso das máquinas quando pensou 

nelas como testa de ferro do exercício do poderio de deus de si mesmo. E, assim como 

domesticou seus animais de estimação para imita-los, fez dessas máquinas condições de 

ampliar a realidade nos distanciando ainda mais. Estamos mais perto ou mais longe do real? 

Seriam as máquinas um atalho ou uma bifurcação?  

 

 

�����  

 

 

O homem visível e invisível, ao mesmo tempo, da virtualidade, visibiliza sua 

invisibilidade e invisibiliza sua visibilidade. Tem, então, um real amplo, onde pode encontrar 

múltiplas justificativas para sua existência geneontológica. No entanto, prefere desfrutar das 

comodidades da sua vitimização animosa ou perversa. Esqueceu-se até das emergências e do 

seu compromisso em garantir a sua espécie uma permanência mais integrada e mais amena na 

autossustentabilidade. Começando por fazer um trânsito dialógico entre ordem e desordem, 

entre o prosaico e o poético etc. 

É preciso reapossar corpo e alma para regenerar a vida. Para, assim, reformar a 

solidariedade e para resgatar outros sentimentos nobres, escamoteados nos nossos tempos. 

Sem fazer vistas grossas a esse sujeito uniformizado perversamente, cheio de contradições e 

equívocos. Encarar de frente as zonas de intensidades para traçar rotas sobre o mar, em 

destino a ilha abundante de seiva.  

Sem esquecer também do grande problema que esse homem, de uma revolta 

esmaecida, representa para a sua própria espécie – e que tem o caos como consequência da 

sua permanência. A revolta foi abafada, implodida nas camadas do Super-Real e precisa 

insurgir urgentemente. Com ela, podemos refazer o mundo.  

Temos o desafio de instituir uma ética para quem insiste em rejeitá-la; talvez a 

gênese se dê pelo viés de uma ética transgressora, que poderá desconstruir o humanismo 
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autoglorificante (que não acorda durante a queda, nem mesmo com suas fraturas), e 

compreenda as partes e as tantas outras existências, para respeitar o todo a partir de um 

pensamento teleológico. É bom lembrar que “o universo vem antes da vida, a vida vem antes 

do homem e o amor ao próximo tem que estar antes de amor próprio.”100 

Declaramos que é fundamental dialogar com uma ética universalista, conforme 

propõe Morin. Pensar uma nova ética desregrada e regeneradora que comporta as 

contradições, as complexidades e se componha numa tríade simultânea, uma ética do sujeito, 

uma ética de seu semelhante e uma ética do cosmo. Essa proposta supera o desgastado 

conceito de humanismo (que apenas defende a primordialidade humana, no que diz respeito a 

dignidade, desejos, capacidades, razão), a partir do pensamento aglutinador. Sabemos que os 

conceitos por si já limitam a variabilidade das coisas, mas seus significados podem 

reorganiza-los. Aí, podemos encontrar a superação!  

  

                                                
100 LÉVI-STRAUSS, Claude. O homem nu. Mitológicas 4; tradução Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. 
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2.3 ENSAIO PARA A POLÍTICA DA SENSIBILIDADE 

 

 

There's no more wishes in the well 

No more dreams to sell 

No time in the hourglass 

There's no more lies for you to tell 

Your heaven is your hell 

Your future dying in the past.101 

 

 

A campanha política anunciava: o futuro é agora. Essa intrigante frase convida-nos à 

reflexão sobre a trajetória do pensamento político e, inevitavelmente, a avistar seu 

adoecimento e declínio no mundo contemporâneo. Esse slogan, que poderia fazer um filósofo 

ortodoxo se contorcer de fúria, nos revela o velho discurso de nossos antepassados que, ironia 

ou não, ainda não foi concretizado. O fato é que mesmo se considerássemos toda a beleza de 

um projeto originário e ideal da política, consequentemente, nos deparamos com sua 

efetividade controlada por uma sociedade descontrolada.  

A concepção contemporânea da política não vive apenas um futuro em atraso, em 

descompasso, mas um futuro que nem precisa mais chegar. O futuro parece ter se convertido 

em mais que uma promessa: virou a isca fantasmagórica da política econômica. 

Baudrillard,102 quando ironiza Foucault, diz que o verdadeiro poder dos grandes banqueiros 

está em saber que o dinheiro não existe, assim como o do pastor que sabe que deus não existe. 

O futuro virou coisa do passado e nossa impotência perante ele nos faz explorá-lo de 

formas antagônicas: como saída e como ameaça. Como saída, porque vivemos no mundo dos 

excessos e da lotação máxima do real, habitando num planeta também destinado à morte. E o 

destino escapou entre nossos dedos! Como ameaça, porque chegamos num mundo onde 

nossos maiores temores provém de um capital sequelado pela exploração desenfreada. 

Contaminados pela inação da incredibilidade, não estamos seguros com a natureza e não nos 

importamos mais com ela. 

                                                
101 Música “Evergreen” da banda inglesa Echo and The Bunnymen. Evergreen, 1997, London Records. “Não 
tem mais desejo no poço, nem mais sonhos para vender, nem mais tempo na ampulheta, não tem mais mentiras 
para você dizer. Seu futuro morre no passado.” 
102 BAUDRILLARD, Jean. Esquecer Foucault; tradução Cláudio Mesquita e Herbert Daniel. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1984. 
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Perdemos, silenciosamente, a fartura que tivemos outrora e custa caro o que nos 

resta. Falam que muitos milionários já estão garantindo suas terras pelo mundo até que se 

descubram outros planetas habitáveis. Tudo isso nos remete à ideia de um fruto podre ou 

qualquer metáfora para o desequilíbrio. Nossos problemas estão escancarados, como velhas e 

incuráveis feridas das quais desistimos de cuidar e nos lembram que jamais voltaremos a um 

estado anterior; até porque, o capital não dá a mínima para o que não é utilitário. Explorar é 

preciso – arranque a coxa com cancro, mas não descarte o resto do frango! O consumo nos 

garante a vida em seu melhor momento: fez de nossas necessidades, verdadeiros monstros. 

Ora, o que caracteriza o nosso século é uma perda do futuro, logo uma incerteza 
profunda em relação às evoluções, regressões, progressões e transformações futuras. 
Esse déficit de futuro torna a ação política mais profundamente incerta e isso reforça 
a consciência das apostas e as necessidades de estratégias.103 

Devemos avisá-los: não possuímos o tempo. A materialização do tempo nos escapa e 

não conseguimos manipulá-lo como fizemos com todo o resto. Estamos inseridos nele. O que 

chamamos por futuro vai acontecer de forma independente, apesar de nossa interferência. 

Fiquemos um instante no raso, porque o imaginário social precisa se convencer de que as 

coisas ainda mal aconteceram – jamais que as coisas precisam, urgentemente, ser repensadas. 

Que não percamos a costumeira esperança.  

Desejar o futuro também não é, contraditoriamente, desejar a morte? Não sabemos o 

que nos espera. Temos consciência de nosso impacto e do fardo em que a existência pode se 

converter. Cenário sombrio, pois essa exploração máxima de tudo vem seguida de declínio; 

mundo muito diferente daquele no qual vivemos na sociedade do consumo.  

Aprendemos a viver intensamente, usufruindo o futuro no agora. Nesse futuro-agora, 

mora nosso desejo de mudança, claro, sempre financiado pelo capital. No futuro, o dinheiro 

tem lugar mais que garantido, compramos os recursos com antecedência e podemos pagá-los 

a prazos cada vez mais longos. Em troca, nos dedicamos integralmente ao trabalho, para 

manter a condição de desejador.  

O capital está sempre blindado e o cidadão sempre endividado. Juntos desfrutamos 

um mundo de objetos espiritualizados, que nos povoa. O capital se incumbe de criar a oferta e 

a demanda ao mesmo tempo e a qualquer custo em prol de manter sua autorreferência. Nunca 

foi mais forte essa cultura do lucro, da vantagem – acúmulo, ostentação, exibicionismo. 

                                                
103 MORIN, 2007, p. 81. 
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Chama-nos atenção essas liquidações de lojas de departamento, nas quais as pessoas se 

debatem para ter a maior vantagem, levar coisas que sequer precisam. Uma metáfora, 

mostrando que o poder de nossos tempos não está mais no povo junto, porque nossos 

interesses não são mais coletivos. Agora, escancaradamente, pode quem tem mais capital. 

Quem tem dinheiro pode quase tudo. No camelódromo dos ricos e emergentes, pode-se 

comprar bebês, armas, fama, curso de filosofia, livrar-se das leis e dos impostos etc. Não à toa 

a reivindicação aos direitos ao luxo estarem em todos as camadas da sociedade. O pior de 

tudo isso: o valor do ser equivale à quantidade de objetos que cada um é capaz de agregar.  

No auge do tecnocentrismo podemos adquirir tudo que facilita a vida. Vivemos no 

futuro que os filmes já nos mostraram. Equipamentos para todas as escalas da vida social: 

objetos domésticos, medicinais, computadores; serviços delivery de todas as formas 

imagináveis, meios de transporte, Skype, compras via Internet, pacotes turísticos. Está tudo à 

altura de quaisquer mãos, sem precisar justificar nada, nem mesmo tomar conhecimento do 

impacto. Foi para essas terras que o conceito de democracia também migrou, no mundo 

Ocidental. Todos exigimos o direito de usufruir as infinitas comodidades de nossa época; 

estamos a continuar as expectativas de nossos antepassados, embora num cenário 

completamente diverso. Está aí, a nossa maior ambivalência! 

Rica ou ousada que seja a imaginação do indivíduo, ele nunca pode afastar-se muito 
do padrão contemporâneo de pensamento e discurso. Está preso a esse padrão, nem 
que seja apenas pelos instrumentos linguísticos a seu dispor. Se os utilizar de um 
modo que afaste demais do uso vigente, deixará de ser inteligível. 104 

Laymert Garcia dos Santos105 afirma que o capital está voltado ao lucro por não 

valorar a matéria prima em si; já é desigual em sua forma constitutiva, pois a exploração não 

considera o quanto o barril de petróleo custaria à natureza. Hipnotizados pelo mito da 

produção não concebemos a catástrofe que ele impulsiona. Gilles Deleuze106 aponta que as 

premissas do capitalismo são enunciados operatórios que constituem o capital e compõem 

agenciamentos de produção, circulação e consumo, podendo, ao mesmo tempo, “permanecer 

fora de campo, evoluir sem limites”, explorando também “nossas capacidades produtivas, 

                                                
104 ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos; tradução André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994, p. 87. 
105 SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sociotécnico da informação digital 
e genética. São Paulo: Editora 34, 2003. 
106 DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 5; tradução Peter Pál 
Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 174. 
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nossos corpos e mentes, nossas capacidades de comunicação, nossa inteligência e 

criatividade”107. 

O capitalismo, esse sistema sócio-econômico e técnico, instalado no começo da 
modernidade com a invasão da América, alteração do sistema de propriedade, 
mudanças técnicas que sobreviveram ali no começo do século XVI, acentuando-se 
de maneira dramática com a industrialização e o uso de combustíveis fósseis do 
século XVIII.108 

 

O discurso político de nossa época não contempla mais os cidadãos. Há tempos 

perdemos a concepção de nação. Hardt e Negri apontam que a crise do mundo neoliberal 

fabricou novas figuras de subjetividade: o endividado, o mediatizado, o securitizado, o 

representado. Os políticos andam tão equivocados que se gabam de suas ações pelas quais 

receberam salários e devolvem aos cidadãos as responsabilidades que neles depositaram, 

numa tentativa de se esquivar delas. 

Começamos esse texto falando da publicidade porque ela denuncia o mundo em que 

vivemos. A propaganda política, então, é uma síntese do atraso seja nas propostas seja pelo 

discurso empobrecido, desmascarado até mesmo na linguagem visual. É fato que a mídia 

ofereceu o palco para a encenação. O discurso tem sempre um tom ultrapassado e a sociedade 

se ocupa em buscar os culpados. Mas não vejamos isso como ingenuidade! 

É prudente contextualizar esse momento de crise. Os mitos nos dão pistas de que os 

homens sempre estruturam formas de sociabilidade. Mas foi a escolha por um pensamento 

dominante e universal, com vistas a um ideal humano lógico-racional, o determinante para 

entendermos as sociedades contemporâneas. Queremos ter razão! As ciências tiveram papel 

fundamental para nos colocar no centro da existência. Apesar de todo movimento em direção 

a um mundo mais seguro para nós, elas se fizeram sequeladas e descoladas de si e da própria 

sociedade que ajudaram formar. Seus discursos em prol de um futuro melhor para a espécie 

fizeram-se reféns do capital – vejam as ciências que hoje desfrutam de grandes investimentos. 

O que quer que tenham feito as modernas ciências sociais, o fato é que não 
cumpriram sua promessa; em vez disso, sem consciência e, menos ainda, intenção, 
cumpriram algo que não prometiam; para dizer claramente, produziram o tempo 

                                                
107 HARDT, Michael; NEGRI, Antônio. Declaração: isto não é um manifesto; tradução Carlos Szlak. São Paulo: 
N-1 edições, 2014, p. 24. 
108 BRUM, Eliane. Diálogo sobre o fim do mundo. Disponível em: <www.elpais.com>. Acesso em 18 out 2014.  
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todo um produto racional sob o falso pretexto de estarem suprindo algo 
completamente diferente.109  

Se a função dos mitos é reconstruir, o real nos aparece sempre entremeado por uma 

cortina de fumaça. Tem muita água debaixo dessa ponte da criação ocidental. De longe, as 

paisagens se achatam. Logo, avistamos o projeto de modernização como o grande Dragão 

Vermelho. Encurtemos um pouco mais a história para estabelecer um marco, proposto por 

Castoriadis: o fracasso dos movimentos, nos anos 60, como propulsionador da regressão da 

vida política que vivemos hoje: 

[...] o que Maio de 68 e outros movimentos dos anos 60 mostraram foi a persistência 
e o poder do desejo de autonomia, trazido, ao mesmo tempo, pela recusa do mundo 
capitalista-burocrático e pelas novas ideias e práticas inventadas ou propagadas por 
esses movimentos. Mas o que igualmente testemunharam foi a dimensão de fracasso 
até aqui aparentemente indissociável dos movimentos políticos modernos: imensa 
dificuldade em prolongar positivamente a crítica da ordem das coisas existente, 
impossibilidade de assumir o objetivo de autonomia como autonomia 
simultaneamente individual e social, instaurando um autogoverno coletivo.110 

Esquerda e direita falharam. Como coloca Nietzsche no Aforismo 483, 111  “as 

convicções são inimigos da verdade mais perigosos que as mentiras”. Sem rumo, assistimos 

nossa ideologia, que outrora substituiu até deus, ruir-se. O desencanto dessas experiências nos 

descolou da ideia de sociedade; os modelos funcionam sem nenhuma poesia. Desde então, a 

humanidade parece caminhar em estado de apatia. E o maior detalhe: grande parte sem 

recursos – natural ou capital. 

Avistamos três grandes indícios do fracasso político:  

1) Os governantes não são capazes de visões gerenciais da superpopulação e não têm 

sensibilidade para executá-las;  

2) os aparelhos políticos permitem a articulação do poder individual. São 

representados por partidos que nunca estiveram tão empobrecidos e inexpressivos, 

comportando de gângsteres a lideranças acidentais. Apenas a burocracia ainda está 

lá;   

                                                

109 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência; tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1999, p. 244. 
110 CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto IV: a ascensão da insignificância; tradução Regina 
Vasconcelos. São Paulo, Editora Paz e Terra, 2002, p. 36. 
111  NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano; tradução Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia da Lestras, 2005, p. 239. 
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3) os cidadãos estão sempre cheios de queixas, manifestando o mal-estar que não 

extravasa o cotidiano vulgar, com uma crítica desdentada.  

 

Castoriadis aponta enfraquecimento nos processos de identificação, que, para serem 

legítimos, deveriam ser imperecíveis e funcionar: “As significações imaginárias que mantêm 

a sociedade unida – condição vital da existência psíquica do indivíduo singular”,112 parece ter 

se transformado num novo imaginário social que surgiu. 

A direita morreu tentando conservar o que já havia dado errado. A esquerda morreu 

pensando numa sociedade impossível. Apesar disso, o mundo foi se transformando, porque os 

acontecimentos nos atravessam independentemente de nossas crenças. As forças misturam-se, 

como óleo n’água, com uma sociedade totalmente desinteressada como pano de fundo.  

Os grandes movimentos que há vinte anos vêm sacudindo as sociedades ocidentais 
certamente tiveram uma importância considerável sob todos os pontos de vista, e 
seria inconsequente acreditar que seu papel esteja terminado. Mas, atualmente, seu 
refluxo os deixa numa situação de grupos não somente minoritários, mas 
fragmentados e setoriais, incapazes de articular seus objetivos e seus meios em 
termos universais ao mesmo tempo objetivamente pertinentes e mobilizadores.113 

Aos poucos, parece que as políticas extremistas apontam com nova força no 

horizonte, ainda que como fogos de artifício. Temos a marca da experiência no tecido social 

que não pode mais voltar a seu estado anterior! Porém, não queremos responsabilidades. 

Queremos um novo poder, oriundo do desejo. Saciar desejos como norma e valor principais, 

consumindo em fartura os objetos: “Nós vivenciamos a sociedade dos lobbies e dos 

hobbies”114. 

Hoje, sob o impacto deste desafio, toda a substância do político desmoronou e 
chegamos ao momento em que ninguém assume mais o poder, nem o quer mais, não 
por qualquer debilidade histórica ou caracterial, mas porque o seu segredo perdeu-se 
e ninguém mais quer renovar esse desafio.115 

Os movimentos particulares mal se encontram no coletivo, esse é o imaginário 

político de nossos dias. Parece que queremos nos livrar de nós mesmos! Suportamos a 

                                                
112 CASTORIADIS, 2002, p. 63. 
113 CASTORIADIS, ibid., p. 79. 
114 CASTORIADIS, ibid., p.132. 
115 BAUDRILLARD, 1984, p. 84-85. 
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contradição em todas as esferas não por convencimento, porque a legitimidade é imposta. A 

família também está em crise. Até a religião, basilar ao pensamento político, se depara com 

doutrinas trincadas em prol de sua sobrevivência mercadológica, aceitando usuários de droga 

e mulheres que tomam vacinas para não menstruar. É curioso notar o mesmo com o discurso 

religioso, nos programas de televisão. O sagrado foi substituído pelo desejo de prosperidade 

(e propriedade) futura. Há pão e vinho de todos os tipos e preços. 

O cinismo tomou conta de todas as esferas da vida social. Na sociedade sem forma, 

tudo parece ter que virar produto de si mesmo, para se dissolver na deformação midiática 

onipresente. E, como diz Latour,116 as sociedades não entendem o que não seja o pensamento 

instrumental. O pensamento criador foi guardado à ironia vulgar, pelo armazenamento no 

Google, para nos ridicularizarmos em nosso repertório cotidiano. 

Os homens cavam seu próprio inferno. Nele descem juntos, apoiando-se uns aos 
outros. A perdição é uma troca totalmente equitativa, porque recíproca de maus 
desejos e de maus procedimentos. As únicas vítimas inocentes são as crianças, que 
recebem o escândalo de fora, sem participação prévia de sua parte. Felizmente, 
todos os homens foram primeiro crianças.117 

Não nos orgulhamos mais da democracia e, por mais baixo que ela tenha chegado, 

ainda não é privilégio de todos. Como podemos funcionar em grupos tão grandes? Nesse 

cassino planetário, em que a política se rendeu à economia, jamais alcançaremos a igualdade. 

Acostumamo-nos ouvir falar das crises; e, quando não se tem igualdade, não se tem liberdade. 

A apatia nos isenta desse ecocídio em que nossa existência se tornou. Só nos interessamos 

pela democracia das mercadorias! 

 

 

����� 

 

 

A nossa existência não nos basta. É pouco demais! A nossa imortalidade está 

também no futuro. Se a duração é nossa condição de experiência, ela é constituída por um 

corpo captador de sensações e por força criativa, por isso, permite o descolamento, o 

                                                
116 LATOUR Bruno. Jamais fomos modernos; tradução Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1991.  
117 GIRARD, René. O bode expiatório; tradução Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004, p. 177. 
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sobrevoo de si e das coisas. A mesma capacidade pensante que se fundou no homem, 

colocou-o em cheque com a sua relação natural.  

Todos os animais têm um olhar recorrente de tédio, desse sabido fardo que é viver, 

de ter que gerar movimentos para as mínimas coisas. Tudo o que precisamos para sobreviver 

está fora e envolto por um processo que mescla investimento, aprendizado e satisfação. 

Estamos sujeitos à falha, ao erro, pois nossas ações não dependem apenas de nós. Pensamos o 

movimento como dilatação do tempo-espaço, do agir. E todo movimento é em prol de um 

futuro. Agora, tudo é custoso e cansativo. Estamos rendidos às comodidades.  

 

Com os objetos, alcançamos mais tempo para um existir mais contemplativo e, de 

certa forma, mais perene. Esse pensamento antecipador que se apoiou na própria vaidade. 

Fomos nos ausentando ao criar instrumentos para nos apresentar e representar; para o homem 

contemporâneo, o preço da razão comum é tão penoso quanto o fardo do pecado. Em 

conjunto, tivemos mais tempo para nos aprofundar na vida e dançar à beira do abismo da 

morte.  

O tempo perdeu sua importância, inclusive científica. Vivemos sob o desafio de 

explorá-lo. O que economizamos foi convertido no convívio com as máquinas; as relações 

humanas se fizeram superficiais e podem ser vistas nas crianças de nossos tempos: farejadas 

pelo sistema a se adultizarem o quanto antes, a desejar e comprar o quanto antes. São tantas as 

oportunidades para todos que ninguém será esquecido na satisfação do lucro. O tempo se 

achatou. 

Às vezes, me vem a imagem de um homem perdido, no escuro, que se alegra ao ver, 

de longe, as luzes da cidade. Optamos, em maioria, por uma vida mais conformista e 

sedentária, coletiva-invisível, com o enredo definido e fomos nos convertendo em seres 

preguiçosos: “Quem, no interior dessa sociedade, exceto talvez algum poeta ou místico, 

ousaria levantar-se contra a racionalidade?118 

Com a predominância da razão, além de perdermos em sensibilidade, amedrontamos 

ou ridicularizamos o que traz dúvida. E o ato de duvidar potencializado, sinônimo do ser do 

homem, o cobriu como a neblina das montanhas, impedindo-o de ver; nossa escala de entrada 

na existência ficou também restrita à razão, que conduziu o homem a sua satisfação particular. 

                                                
118 CASTORIADIS, Cornelius. Figuras do pensável; tradução Rosa Maria Boaventura. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 2004, p. 92. 
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Está tudo subordinado à força de produção: homem produtor e consumidor. E, 

vejam, os países que mais produzem, são sempre os mais pobres. O abandono do Estado nos 

deixa à deriva e nossos direitos são nossas responsabilidades. As instituições se escondem por 

trás de uma solidariedade a ser abatida no imposto e as organizações, que em nome da 

solidariedade, financiam o poder particular. Nos ambientes administrativos vivenciamos 

exercício de poder e de competitividade: as empresas podem romper nosso contrato a 

qualquer momento. A quem recorrer? Aos sindicatos que, para ter algum futuro, foram 

engolidos por essa política? 

Bauman nos coloca à prova ao apontar o grande desafio que é pensar uma nova ética 

numa sociedade viciada na exploração e no consumo. O caos que impera também pode tornar 

a vida mais desafiadora. Se a ética é algo imperativo que parte de nosso interior, como 

aproveitar esse caos como argila do reencantamento? Esse desafio permanece. 

A consciência moral fracassou. As instâncias da vida social se fizeram contrárias. A 

hiper-especialização que alcançamos nos fez depositar fichas na técnica. Então, como pensar 

numa reforma do sujeito sem pensar numa política estratégica e solidária que desperte nossa 

sensibilidade? Ao mesmo tempo, outras questões se desencadeiam de forma subjacente: como 

superar o pensamento herdado? Como garantir direitos a tudo o que existe? 

A possibilidade do pensamento como engajamento é-nos uma grande esperança. O 

agir parte de um comportamento subjetivo. Um querer comum que precisa se voltar às 

soluções mais basilares do edifício humano. Se o ser foi trocado pelo ter ou pelo parecer ter, 

ele precisa de um resgate para fundar nova sensibilidade.  

Derrida119 diz que se o animal tem algum tipo de pensamento este cabe ao poético. O 

pensamento sensível tem efeito revigorante. Ele nos desconfigura a razão e nos amplia como 

ser. Enxerga o sujeito que vive dentro de sistemas (natural e cultural), que complementa a 

vida e tem o dom da compaixão – talvez essa a nossa maior qualidade. Temos de fazer uso do 

movimento antecipador do pensamento; buscar um equilíbrio da vida e vamos começar pela 

nossa. A consciência coletiva precisa sair do fluxo desse capitalismo doentio.  

A política do sensível poderá nos religar à vida, por meio do estímulo da percepção e 

da imaginação: um pensamento estratégico que pode engajar poeticamente os homens, para 

eles se relacionarem com a vida de forma mais ampla. Falta ao homem explorar sua 

capacidade de imaginar, de criar, de enganar a razão. A política da sensibilidade precisa, 

dentre outras coisas: 

                                                
119 DERRIDA, Jaques. O animal que logo sou; tradução Fábio Landa. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 
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- retirar o capitalismo de sua autorreferência: adequação ou reinvenção; 

- considerar todas a vidas de igual importância e complementares; 

- desenvolver uma política que traga ao coletivo os reais problemas que enfrentamos 

como espécie – com escalas de ações autossustentáveis; 

- pensar no desenvolvimento dos seres humanos, em lugar do desenvolvimento de 

novos objetos de consumo; 

- controlar ciência-tecnologia; 

- fundar novo modo de vida em sociedade. 

  

A metamorfose do sujeito necessita da ação política: a atividade lúcida e refletida 

que visa a transformação. Temos de agir urgentemente para garantir o futuro. Toda política 

precisa ter como base o pensamento consciente e responsável, isto é, sensível. 
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2.4 CARTA AOS HOMENS MAIS RICOS DO MUNDO 

 

 

Desculpem-me, senhores, pelo atrevimento. Peço que não ignoreis o meu direito à 

fala, sob a égide de um pensamento frágil, que não suporta ser contradito. Suspendamos as 

ideologias! Tentarei esquecer até o mais difícil, o fato de que quase todos os ricos se valeram 

de ações duvidosas para com seus semelhantes. Afinal, isso vitimiza os poucos abastados e 

desvaloriza as riquezas do subsolo. Chegou o momento de tentarmos resolver nossa 

deficiência discursiva. Atingimos uma situação insustentável. Precisamos dialogar! A 

necessidade desse diálogo é muito mais urgente ao constatarmos que chegamos à tal 

sociedade da informação – aquela que tantos pensadores teorizaram e profetizaram; com ela, a 

gama de problemas, também prevista por eles, se concretizou. Temos de concordar que a 

sociedade na qual vivemos foi e é motivo de apavoramento para muitos pensadores. E, pior 

do que isso, nós não os ouvimos devidamente. Parece que o conhecimento, fora das ciências, 

só é enxergado pelo interesse utilitário, como literaturas disponíveis para finalidades práticas 

e objetivas. Reflexões científicas, sobretudo as que tratam dos desafios da humanidade, 

circulam como nuvens na montanha – só os que estão no topo podem acessá-las. 

Precisamos admitir, antes de qualquer coisa, o paradoxo de que, mesmo vivendo 

numa sociedade como essa, farta de aparelhos comunicacionais e mediada por eles, ainda não 

sabemos, verdadeiramente, nos comunicar. Mais do que isso: nessa sociedade informacional 

nosso déficit comunicacional aumentou com relação aos planos relacional, intelectual, 

ferramental, linguístico. Nosso desnível comunicacional, senhores, é tão assustador que já 

podemos identificar sequelas, como a de perdemos o hábito de ouvir, convertido numa ação 

pouco importante no mundo dos excessos de emissão-enunciação. O diálogo não é um ato 

individual. 

Que aproveitemos dessa carta, forma tão antiga de comunicação, para reduzir o 

distanciamento entre nós. Afinal, antes de ricos ou pobres, somos semelhantes.  

Fomos nos desvencilhando da natureza e nos distanciando de nós mesmos. Perdemos 

contato; nossos corações acolheram o artifício como escudo. O pensamento tecnicista nublou 

a montanha do pensamento humano; optamos por ter razão e nos empobrecemos. Herdamos e 

conservamos, há decênios, um mundo caótico e de crise. Às vezes, nos entristecemos ao 

conceber o fracasso tão próximo de nossa espécie.  

Senhores, não é com alegria que vemos a humanidade se desumanizar de tal forma, a 

ponto de termos mostras do declínio à altura de nossos olhos. Não para nos julgar, odiar os 
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nossos pelos ou para nos gabar por termos refrigerantes sem calorias. Nós nos desviamos de 

encontrar o nosso lugar dentro da existência, que partiria de um equilíbrio natural e social. O 

desvio foi tamanho a ponto de nos esquecermos que vivemos num sistema que somente 

comporta a nossa ordem.  

Precisamos perceber os sintomas de desequilíbrio em que se encontra a nossa 

espécie. Indícios como superpopulação, desigualdade, violência, individualismo, obesidade, 

degradação dos valores morais, exploração predatória acelerada do meio, entre outros, nos 

mostram que medidas urgentes precisam ser tomadas – isso nos exige análises aprofundadas 

sobre nossa trajetória. E é isso que vou tentar aqui com a ajuda de alguns amigos pensadores – 

os quais oferecem tantas pistas para nos repensar – que nos servirão de âncoras para o 

diálogo. 

Convido todos, então, a descermos dessa Torre de Babel civilizatória e a refletirmos 

sobre trajetória do homem rico. De antemão, quero lembrar aos senhores que chegamos à era 

dos declínios, presenciando derrocadas e destronamentos de tempos em tempos e de todas as 

formas. Ou será que não consideram todas as trincaduras pelas quais o pensamento humano 

vem passando? Não se sintam tão seguros! Que seja para escalar uma nova montanha, antes 

precisamos descer.  

 Que reconheçamos: riquezas e misérias sempre estiveram num mesmo espectro; 

problema central nas relações humanas. Ao mesmo tempo, temos de admitir que nunca 

estivemos em situação tão díspar como agora. Embora a história da riqueza “sempre teve a 

ver com o modo como os endinheirados separam-se da ralé”,120 chegamos a uma sociedade na 

qual os princípios se enfraqueceram. 

Que tal refletirmos sobre uma história natural-cultural da riqueza? Partiremos do 

pressuposto de que todos nós possuímos ancestrais ricos, mas que a dinâmica da riqueza foi 

nos separando. Para isso, dividiremos a história natural dos ricos, como propõe Richard 

Conniff, em duas genealogias: a natural e a social. Elas nos permitirão compreender o 

movimento de separação.  

Podemos considerar como genealogia natural, a partir das ideias do autor, as diversas 

semelhanças do comportamento humano dentro da própria natureza – animais que procriam 

mais quando estão em melhores condições, estocam alimentos, exibem-se quando em 

situações de privilégio, disputam. Já a genealogia social, dada pela arqueologia da história da 

                                                
120 CONNIFF, Richard. História natural dos ricos; tradução Lúcia Ribeiro da Silva. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2004, p. 36. 
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riqueza humana, iniciada por volta de dez milhões de anos atrás (o que não é muito, se 

considerarmos que a evolução tenha pouco mais de cem milhões de anos). Ambas as 

genealogias nos permitem observar que vivíamos de formas diferentes.  

Percorrendo a trajetória da riqueza, mesmo apressadamente, podemos identificar 

mudanças elementares e históricas ocorridas na forma como nos organizamos, que podem 

revelar o tipo de sociedade a qual chegamos. O autor destaca acontecimentos como a 

agricultura (definida como invenção dos ricos), os banquetes para disputa, o aparecimento dos 

caçadores-coletores intensivos, a exploração em busca do prestígio, o desejo de imitação do 

outro, o prazer da dominação. Porém, para Conniff, sempre chamou a atenção do homem o 

fato de que “a riqueza permite ao indivíduo acumular instrumentos de dominação social numa 

variedade e profundidade quase ilimitadas, para serem usados conforme a necessidade”.121  

O autor não deixa de considerar outros acontecimentos relevantes na trajetória 

humana, que revelam mais sobre o comportamento do homem: o porte ereto, as disputas, o 

apavoramento do outro, a imposição, a exibição do pênis, a filantropia, a sedução, a violência, 

a bajulação, o sedentarismo, o desejo de reconhecimento, a criadagem, o desperdício, a 

ostentação, o egocentrismo.  

Tudo isso, meus senhores, nos revela que ao longo da história humana grandes 

transformações ocorreram e muitas de nossas ações podem ser explicadas por meio de nossas 

condições natural e cultural. Seja na apropriação de movimentos da natureza ou na própria 

atuação humana (o que não nos cabe aqui julgar, e sim questionar), devemos concordar que o 

homem intensificou seu impacto em ambos os lados, resultando em várias revoluções e 

transformações.  

Não podemos deixar de considerar a nossa fraqueza pelo luxo e, com ele, todo o 

cenário de sedentarismo e de fé na promessa de salvação. Queremos ser recompensados por 

estar na vida e desistimos de saber o que ela é. Pascal Bruckner sente nesse movimento “um 

aroma de Terra Prometida, de onde o mel e o leite fluem em abundância, de onde a 

humanidade, por fim, redime-se de suas debilidades”.122 

Apesar da amplitude da questão da riqueza, sobre a qual passaremos apressadamente, 

vamos nos aproximar do que pode ser considerado o divisor de águas dessa nossa separação: 

nossa entrada na economia mercantil. Senhores, a economia exercia papel totalmente 

                                                
121 CONNIFF, 2004, p. 83. 
122 BRUCKNER, Pascal. La tentación de la inocencia; tradução Thomas Kauf. Barcelona: Editorial Anagrama, 
1996, p. 49. 
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secundário nas antigas civilizações. Na Idade Média, por exemplo, o indivíduo não existia e a 

economia que tinha valor era a “economia da salvação”.123 No século XVII, surgiu uma força 

que opôs à ecologia, à ética, ao espírito. Precisamos enxergar todo um terreno antropocêntrico 

(iluminismo, renascimento, as revoluções políticas e sociais dos séculos seguintes) para o 

estabelecimento de uma economia triunfal. 

Lipovetsky classifica essa economia mercantil em três fases. A primeira, inicia-se no 

final de século XIX e termina com a Segunda Guerra Mundial. Época na qual as técnicas de 

fabricação possibilitaram a produção em série, a padronização, a distribuição e os preços 

muito baixos. A segunda, iniciada por volta de 1950, disponibilizou os produtos 

emblemáticos da sociedade, possibilitando às massas acesso ao “modo de vida das elites”. Na 

terceira, desde fins dos anos 70, inicia-se uma relação emocional dos indivíduos com as 

mercadorias, provocando mudanças e instituiundo a individualização nas sociedades. O autor 

chama essa fase de “sociedade de consumo” (expressão surgida em 1920 e popularizada nas 

décadas de 50 e 60), lembrando que já “nas fases I e II, o consumo contribuiu para erradicar 

as tradições sociais arcaicas”.124 

A principal novidade desse processo mercantil é que a riqueza, antes atribuída a 

Deus, foi engolida pelo sistema capitalista. Giorgio Agamben, em entrevista concedida à 

Peppe Savà, diz: “o capitalismo é uma religião com culto ininterrupto, cuja liturgia é o 

trabalho e cujo objeto é o dinheiro. Deus não morreu, ele se tornou dinheiro”.125  

Nas sociedades capitalistas, senhores, os valores econômicos não apenas passaram de 

meio para fim, mas se sobressaíram aos valores humanos. Bruckner diz que o cálculo da 

riqueza e de nossos instrumentos de representação foram determinados pelo custo da indústria 

da guerra. E mais, aponta a revolução democrática como estopim de um grande problema: ela 

prometeu igualdade a todos e colocou a superioridade como um escândalo, visto que somos 

semelhantes. 

Nessa genealogia da riqueza, passamos pela nobreza, a ascensão da burguesia e 

deixamos o capitalismo como pano de fundo. Esse sistema foi introjetado no homem de tal 

forma que se instituiu como matriz para a vida social, uma fé. Antagonicamente, é um sistema 

que triunfa ruindo tudo ao redor. Por isso, muitos pensadores já intuíram que é um sistema 

                                                
123 VIVERET, Patrick. Reconsiderar a riqueza; tradução Vera Ribeiro. Brasília: Editora UnB, 2006, p. 73 
124 LIPOVETSKY, Gilles.  A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo; tradução Maria 
Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 122. 
125 AGAMBEN, Giorgio. Giorgio Agamben, intervista a Peppe Savà: Amo Scicli e Guccione. Disponível em: 
<http://www.ragusanews.com>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
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portador da catástrofe. Como ver sucesso num sistema que, além de nos sequestrar o tempo, 

não considerou o valor das coisas em si e nem para o todo? Calcou-se na exploração 

prejudicial. 

Com o dinheiro no centro, optamos por morte lenta e rasa, com direito a remédios 

quase garantidos. O saldo disso: vivemos num mundo em que poucos acumulam quase toda a 

riqueza mundial. Isso sinaliza um sistema social em ruína e a urgência de repensarmos a 

forma como nos organizamos, em especial, na transformação das categorias políticas e 

econômicas. 

Riquezas e misérias se converteram, ao mesmo tempo, em paradoxos do homem 

natural e cultural – a humanidade se apaixonou pelas riquezas ao custo de sua miséria 

psíquica. E não foi sempre assim. Antes da bifurcação do capital, pensávamo-nos e 

organizávamo-nos de formas completamente diferentes! A ética se converteu num joguete do 

capital. Com a natureza já sequelada, o consumo, filho próspero do capitalismo, abriu-se para 

ofertar e preencher o desejo de vantagem no qual o existir se converteu. A autorreferência do 

dinheiro, ou seja, o pensamento economístico, nos desviou das tantas possibilidades de 

enxergar a vida e colocou em risco nossa permanência no planeta. 

O bípede ingrato dostoiésviskiano,126 em sua vontade de desvio, condenou a própria 

espécie ao subsolo. E qual seria o outro sistema mais conivente ao ser que, fundado na 

violência, se converteu em seu maior inimigo? O sadismo contido nesse movimento nos 

revela não apenas esses homens tão homenageados que fazem mal à própria espécie, mas os 

infortúnios que a virtude pode trazer. 

As irmãs Justine e Julieta, do romance de Sade,127 ficaram órfãs e tomaram caminhos 

diferentes, com os mesmos cem escudos cada uma ao saírem do convento. Julieta, pensando 

se tornar grande dama, corrompeu-se com os conselhos da Sra. Du Boisson. Casou-se por 

interesse e cedo percebeu os infortúnios da virtude. Sua virtuosa irmã, Justine, foi destruída 

pela sociedade; estuprada por padres, virou escrava de um homem que a ajudou. Enganada e 

humilhada, muitas vezes, quando reencontrou a irmã, já rica, foi dramaticamente aniquilada 

por um raio certeiro.  

Na concepção aristotélica, virtude é igualdade moral. Virtus é a qualidade de varão, 

ou seja, daquele que possui coragem física, competência técnica e virtuosidade mental. Esse 

seria o caminho para a felicidade. Para Aristóteles, não basta ser bom para ser feliz. É 

                                                
126 DOSTOIÉVSKY, Fiódor. Memórias do subsolo; tradução Boris Schnaiderman. São Paulo: Editora 34, 2000. 
127 SADE, Marques de. Justine ou Os infortúnios da virtude; tradução D. Accioly. Rio de Janeiro: Saga, 1967. 
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necessário possuir bens: origem, aparência, forma e fortuna. Porém, a alma nobre teria seu 

deleite no exercício habitual das boas obras. 

Senhores, faz certo tempo que a riqueza superou a ideia de mera felicidade. O rico 

não apenas é mais feliz com suas fortunas e na manutenção ou construção de uma dinastia, 

como também condena, perfidamente, o restante ao subsolo: “O pérfido só se satisfaz aos 

desejos sobre os vestígios sangrentos de seus prazeres abjetos”.128 Sob o pretexto de realizar 

os grandes feitos da humanidade, os senhores apostaram na segregação da espécie. 

Especialmente a partir da segunda metade do século XX, quando se entregaram ao 

capitalismo de consumo, na sociedade do hiper-consumo, época em que surgem aberrações 

abastadas que tanto nos assustam – acreditam comprar a felicidade numa mercadorização da 

vida, “Há algo de profundamente errado na maneira como vivemos hoje. Ao longo de trinta 

anos a busca por bens materiais visando o interesse pessoal foi considerada uma virtude”.129 

Nesse capitalismo como opção de vida pagamos o preço pela despoetização do 

sujeito. E é nessa mesma poesia que reside nossa recuperação. “O ócio, a diversão, a 

abundância material constituem uma tentativa patética de reencantamento do mundo”.130 A 

busca desenfreada pelo lucro, a qualquer custo e independentemente do modo, contaminou as 

formas de o homem se pensar e ameaça sua própria condição natural. A vida social está 

organizada por princípios consumistas, leia-se: totalitarismo mercantil e democracia de 

objetos. 

Na pretensão de suceder as ideologias, o liberalismo econômico revela-se uma 
ideologia em ruína. Seu laisser-faire determinou conquistas parciais, mais provocou 
mais empobrecimentos que enriquecimentos. Sob sua égide, mundialização, 
desenvolvimento, ocidentalização – três faces do mesmo fenômeno – mostraram-se 
incapazes de tratar os problemas vitais da humanidade.131  

Senhores, pode haver felicidade se o bem-estar do outro não for incluído? E isso não 

é o bastante, porque não desejamos apenas o bem-estar material. No consumismo, o sujeito 

“aparece como um solicitante exponencial de conforto psíquico, de harmonia interior e de 

                                                
128 SADE, 1967, p. 107.  
129 JUDTY, Tony. O mal ronda a terra: um tratado sobre as insatisfações; tradução Celso Nogueira. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2011, p. 15. 
130 BRUCKNER, 1996, p. 45. 
131 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da esperança; tradução Edgard de Assis Carvalho, Mariza 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 10. 
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desabrochamento subjetivo”.132 O sapiens-consumans sente febre de mudança, aliviada com o 

estímulo incessante do novo – resumido, na maioria das vezes, num detalhe trocado ou 

acoplado.  

Somos neoadultos, infantilizados e nos recusamos a crescer. Nós nos medicalizamos 

para gozar na irresponsabilidade e na superficialidade. Todos sonhamos em ser ricos. 

Lipovestiky133 salienta que “o bem-estar tornou-se deus, o consumo, seu templo, o corpo, seu 

livro sagrado.”  Para Bruckner, “o consumo é uma religião degradada: a crença na 

ressurreição infinita das coisas, cuja igreja é o supermercado e a publicidade os 

evangelhos”134. Perceberam como permanecemos monoteístas? 

Em nossos dias, os excluídos também são hiper-consumidores, não apenas dos 

objetos em si e de suas qualidades (ou sob o ágio do capital). Converteram-se ao deus-

dinheiro, que, por sua vez, instituíram os ricos como profetas desse paraíso por antecedência, 

dos objetos exclusivos e imaginados por burgueses decadentes. Na diversão, nos desviamos 

do cotidiano. Disputando objetos, devoramo-nos e deixamos apenas os resíduos que podem 

durar mais que nós mesmos. Não perceberam que somos todos excluídos no mundo dos 

excessos? Nossos desejos são muitos e variados e sempre nos deverão as realizações 

prometidas. Sentimos na pele as misérias material e interior. 

Não obstante, vivemos numa época em que os ricos se gabam de estar acima das leis; 

cometem crimes passionais e não se deixam prender. Exibem despudoradamente seus objetos 

de luxo nas televisões. Precisam ser célebres e reconhecidos. Desejam ampliar suas 

inquestionáveis fortunas, indiferentes ao mundo que está ao seu redor; concomitantemente, se 

assumem como imagem máxima do capital e instituem o desejo pela riqueza como condição 

determinante de bem-estar e felicidade. Por se orgulharem de não precisar mais dos pobres, 

desprezam a vida humilde – lugar inferior, de tristeza e de infelicidade.  

Morin135 diz que um rico não é necessariamente feliz, enquanto um miserável 

certamente é infeliz. Contraditoriamente, vivemos numa época em que os pobres admiram, 

como nunca, os homens ricos. Reverenciam-nos e acreditam que são os senhores que fazem o 

mundo se movimentar. Sentem-se respeitosos pelo fato de ver alguns de vocês nas revistas, 

eleitos como os homens mais ricos do mundo.  

                                                
132 LIPOVESTSKY, 2007, p. 15. 
133 LIPOVESTSKY, ibid., 153. 
134 BRUCKNER,1996, p. 51. 
135 HESSEL; MORIN, 2012. 
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Para [Adam] Smith, a adulação acrítica da riqueza pela riqueza não era apenas 
desagradável. Era uma característica potencialmente destrutiva da moderna 
economia comercial, que com o passar do tempo mina, a seu ver, as qualidades que 
o capitalismo precisava exibir para se sustentar e nutrir: “A disposição de admirar, e 
quase idolatrar, os ricos e poderosos, e desprezar, ou pelo menos negligenciar, as 
pessoas de condições precária e pobres [...] [é] a maior causa universal da corrupção 
de nossos sentimentos morais.136 

Talvez seja esse o traço mais determinante dessa queda ao ar livre. O declínio do 

homem que estamos assistindo nos dias atuais; enquanto uns se garantem com fortunas 

intermináveis, outros morrem no agora. Não é somente isso: a questão é o agravamento dos 

problemas que enfrentamos no mundo – que também está envelhecendo e enfrenta situações 

complicadas. Não contribuímos em nada para o planeta; não temos ações autossustentáveis; 

poluímos cada vez mais. A natureza está pagando por nossos excessos.  

Não podemos deixar de ressaltar aqui o mito da civilização, outro comprometido 

nesse desmoronamento, que foi muito mais perverso do que a animalidade temida na 

natureza. Ele se demonstrou mais covarde do que aquilo que não pode julgar. Ao apostar na 

razão, condenamos as sombras ao confinamento e, no caos, elas se fizeram desconhecidas a 

nós mesmos.  

Fomos convencidos por esse mito, sugados pelos ruídos das máquinas e 

compensados, como crianças, nos parques de diversões do consumo. Alcançamos um grau tão 

abundante de conhecimento sobre a vida, mas não fazemos uso apropriado. Preferimos não 

comentar sobre as bombas adormecidas em tantos países. Invertemos o ciclo da vida quando 

viramos bebês gigantes. A inteligência do sapiens-sapiens infantilizou-se em troca de falsa 

liberdade-felicidade. 

Ganhamos liberdade, perdemos segurança. Agora, temos de encontrar sentido 

particular para nossa vida. Se sou a única unidade de valor, sou minha solução e meu 

problema. Os grandes mal-estares da contemporaneidade são as crises de identidades e viver o 

lado insuportável da liberdade. Sem deveres, os direitos são mais que reivindicados. Os 

senhores sabem o quanto as pessoas são capazes de exigir! 

Enquanto o homem moderno, liberado, em princípio, de qualquer obrigação que não 
seja atribuído ao mesmo, sucumbe sob o peso de uma responsabilidade virtualmente 
sem limites. Esse é o individualismo: o deslocamento do centro de gravidade da 
sociedade até o particular, sobre quem descansam a partir de agora todas as 
servidões da liberdade. Encurralando as verdades reveladas e os dogmas, a pessoa 
privada talvez tenha se engrandecido; em primeiro lugar se debilitou, ao deixar 
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isolado qualquer ponto de apoio. Expulsa da concha protetora da tradição, dos usos, 
das observâncias, acaba sentindo-se mais vulnerável do que nunca.137 

Nesse sistema panfletário da riqueza, instituiu-se uma sociedade sem princípios. Em 

A Revolta de Atlas,138 Ayn nos mostra como o poder do capital, explorado por parasitas que 

não conhecem o valor do trabalho e da produtividade, impedem o crescimento dos homens e 

das sociedades; mundo decadente, cheio de corrupção, mediocridade e burocracia. Mostra-nos 

uma sociedade sem princípios, na qual não temos mais compromissos com nossas ações, nem 

com o futuro. 

Não precisamos ir longe para confirmar essa falta de princípios. Basta abrir os 

jornais e ver homens corruptos com espaços nas colunas, assistir reality shows como As 

mulheres ricas139 que compram helicópteros como se fossem pares de sapatos. Meses atrás, a 

milionária Gina Reinhadt, 140  herdeira de uma mineradora, esbravejava nos meios de 

comunicação que os australianos deveriam trabalhar, serem mais competitivos, a preços tão 

baixos como os africanos, para que pudessem levar mais desenvolvimento ao país.  

No blog The Rich Kids of Instagram 141  os senhores poderão ver fotos de 

adolescentes e jovens congratulando a vida com sua abastança; suas banheiras lotadas de 

champanhe; usando dinheiro para a mera ostentação. Novos ricos, novos riscos. O slogan 

irônico do blog nos responde o que fazem: “eles são mais ricos que você e é isso o que eles 

fazem”.  

Num sistema, nada funciona separado. Exemplo disso é que estamos pagando o 

preço da abundância. Porém, as consequências são sempre escondidas. Judty nos diz que as 

sociedades acabam por esquecer os danos dessa riqueza individual deixada como herança: a 

“abundância privada e a miséria pública”, a desconfiança social, as desigualdades, o crime, a 

doença mental. Vivemos num mundo no qual a superioridade está baseada no patrimônio.  

                                                
137 BRUCKNER, 1996, p. 32. 
138 RAND, Ayn. A revolta de atlas; tradução Paulo Henriques Britto. Rio de Janeiro: Sextante, 2010. 
139 Programa da TV Bandeirantes, exibido em 2011, que revelava o dia-a-dia de cinco mulheres ricas – cheias de 
jóias caríssimas, viagens internacionais, luxo, carros importados e champanhe. 
140 Georgina Hope Hancock é a atual presidente do grupo Hancock Prospecting, de acordo com revista Business 
Review Weekly (BRW), tinha, no segundo semestre de 2012, fortuna avaliada em US$ 30 bilhões. 
141 Blog que exibe, a partir da plataforma Instagram, compilado de fotos de adolescentes e jovens cercados por 
mordomias, jatinhos particulares e festas na piscina da mansão. Disponível em: 
<http://richkidsofinstagram.tumblr.com/>. 



108 

 

  

Como se sabe, não faltam avisos relativos à violência da mercantilização da vida. 
Alguns vêem aí um terrorismo assustador, um totalitarismo de novo estilo, 
despersonalizando e embrutecendo os seres. Outros apontam o fim próximo dos 
valores transcendentes e das formas de sociabilidade. Outros ainda se alarmam à 
ideia de que a mercadoria possa chegar a sufocar os sentimentos humanos mais 
elevados. Deve-lhes dar razão? O futuro da sociedade do hiperconsumo pode ser 
entendido diferentemente de um enredo-catástrofe?142 

Senhores, ver as pessoas a partir de suas necessidades é algo reducionista. A começar 

que, para desfrutar, dependemos de condições as quais não podemos controlar. Essa economia 

do bem-estar individual nos causou um mal-estar coletivo, “Compreender que os meios para 

uma vida humana satisfatória não são em si mesmos os fins da boa vida, ajuda a gerar um 

aumento significativo do alcance do exercício avaliativo”.143 

Outra questão de ordem é o meio ambiente. Ele não pode ser desassociado de nossa 

vida. O impacto que nossos excessos podem gerar sobre nós mesmos é algo a ser, seriamente, 

considerado. E nós, como seres pensantes e mais poderosos, temos de nos responsabilizar, 

especialmente sobre as consequências de nossas ações em relação a esse meio. 

Apesar de todos esses movimentos de conivência por parte das sociedades com o 

capital de um lado, o 1% dos ricos, do outro 99% dos pobres, temos de resistir para 

reconsiderar nosso papel de “pensar, escolher e fazer”. Para Amartya Sen, “na valoração da 

aptidão de uma pessoa para participar da vida da sociedade, atribui-se implicitamente valor à 

própria vida da sociedade, isso é um aspecto bastante importante da perspectiva da 

capacidade”.144  

Acontece, no mundo de hoje, forte onda de indignação, especialmente porque os 

problemas se converteram em grandes monstros. Seria essa mais uma revolução que se inicia? 

É fato que “a ilusão da democracia chega ao fim quando nossos compromissos políticos são 

terceirizados.145 Como perdemos nossa capacidade crítica, “a moeda veicula e multiplica 

escolhas que foram feitas por técnicos e validadas por governantes sem um verdadeiro debate 

democrático”.146 

                                                
142 LIPOVETSKY, 2007, p. 73. 
143 SEN, Amartya. A ideia de justiça; tradução Denise Bottman, Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 269. 
144 SEN, ibid., p. 280. 
145 ZIZEK, Slavoj.  O violento silêncio de um novo começo. In ZIZEK, Slavoj. Occupy: movimentos de 
protestos que tomaram as ruas; tradução João Alexandre Peschanski e outros. São Paulo: Boitempo; Carta 
Maior, 2012, p. 18. 
146 VIVERET, 2006, p. 83. 
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Queremos nossos e novos direitos. Para isso, necessitamos de transformações nas 

relações econômicas. Como o interesse é uma construção social, precisamos nos apoiar em 

nossas necessidades fundamentais para pensá-lo. Exemplos disso são os movimentos 

provocadores de um novo frescor: a euforia política para reivindicação dos direitos usurpados 

que começou na Tunísia; em 2011, a Primavera Árabe; o 15M na Espanha; o Occupy nos 

EUA; na América do Sul sentimos seus reflexos. São movimentos que requerem democracia 

participativa. Enfim, movimentos dos “99% contra o ganancioso 1%”. 

Senhores lembrem-se: vivemos num mundo onde as pessoas podem se organizar de 

muitas formas, e as ideias conseguem circular sem limitação de espaço. As tecnologias são 

usadas e se fazem essenciais para pensar uma nova democracia. Iniciou-se um processo no 

qual o comum volta a ser questionado. Apesar de todos os desafios, como a fragmentação e os 

interesses, vamos reaprendendo a nos organizar. 

Tornar-se comum é uma atividade continua, orientada pela razão, vontade e desejo 
de multidão, que deve passar por uma educação de seu conhecimento e afetos 
políticos. A fim de se construir a sociedade e gerar um processo constituinte, os 
cidadãos não são obrigados a imaginar e se subordinar a uma vontade geral imperial, 
mas podem criar o comum por intermédio de um processo que tece a vontade de 
todos. 147 

Na situação em que nos encontramos, com o poder exercido da minoria contra a 

maioria e a destruição do planeta, não sabemos como chegar a uma sociedade democrática. 

Mas podemos evitar o embate. Na onda de manifestações ocorridas em São Paulo em 2014, 

participei de um momento emblemático em que policiais e multidão sentaram-se no chão das 

ruas, como num acordo de paz. A esperança, que comporta otimismos e pessimismos, é o 

melhor caminho para trilharmos juntos. Não apenas como meros transeuntes, mas como 

atores de uma regeneração necessária a nossa espécie. Hessel e Morin rascunham um mapa 

desse caminho, onde “o querer-viver alimenta o bem-viver”, e vice-versa.148  

Por fim, quero lhes dizer que acreditamos demais nesse projeto de civilização e 

estamos constatando que ele não deu certo. Não podemos conservá-lo. Temos um modelo de 

desenvolvimento que não é projetável, sustentável e, tampouco, universalizável no futuro. 

Esse mesmo modelo não apenas está gerando a barbárie interna, como está matando nosso 

                                                
147 HARDT, 2014, p. 100. 
148 HESSEL; MORIN, 2012, p. 61. 
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desejo de humanidade, “se morrer o desejo de humanidade, não haverá economia possível”,149 

Que renovemos nossas vontades política e social. 

Realidade do ser, que o homem sente no mais profundo de si como a única capaz de 
dar razão e sentido aos seus gestos cotidianos, à sua vida moral e sentimental, às 
suas escolhas políticas, ao seu engajamento no mundo social e natural, a seus 
empreendimentos práticos e suas conquistas cientificas. Mas, ao mesmo tempo, 
realidade do não ser, cuja intuição acompanha inseparavelmente a outra, já que cabe 
ao homem viver e lutar, pensar e crer, principalmente conservar a coragem, sem que 
jamais o abandone a certeza adversa de que ele não esteve outrora presente na terra e 
de que não estará aqui para sempre.150 

Espero deixar para os senhores algumas questões. E espero que elas sejam recebidas 

de peito aberto. Por trás desse discurso, reside o intuito de nos preservarmos por várias fases 

da existência, para ampliar a nossa experiência. Que respeitemos a nossa realidade de ser. 

  

  

                                                
149 VIVERET, 2006, p. 14. 
150 LÉVI-STRAUSS, 2011, p. 670. 
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CAPÍTULO 3 

BALADEUR 
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L’anthropologue en Travesti 

Projeto de fotografia etnográfica do antropólogo francês Stéphane Malysse 
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3.1 BALADA DE PASSAGEM PARA O POÉTICO 
 

Foi num desses dias 

Em que o breu tarda 

Que o pequeno poeta alçou 

Seu sopro vital na cidade parda  

Ruídos ecoavam da acústica do cimento  

Do sentido particular da vida ordinária 

Para além das janelas e das almas  

Capturou-o com as palmas 

 

A flecha do tempo 

Ateve-o em sua complexidade  

Carregou também sentimentos 

No instante áureo de uma enfermidade  

Até quando te levarei comigo? 

Por que o ser sempre se evade? 

Na insônia, o desespero  

Alongou um pueril destempero   

 

Procurava o nada  

Numa escuridão que já havia andado 

Não para encontrar o que o olho tinha compensado  

Os eus colidiram-se na realidade imaginada  

E foi preciso dizer adeus  

Antes da fria madrugada  

Inventar antídotos para a invenção  

É para os desdenham a simulação   

 

Oh! o vasto lago de lágrimas se secou  

Quando a lua em nova fase se afinou 

Na distância, estão os pilares do ser 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Como implodir um castelo sem o seu interior conhecer? 

Mas não se acovardou por rompante  

Culpando outrem por seu pálido horizonte 

Chegou a chuva para limpar itinerário  

E o vento virou o guarda-chuva ao contrário   

 

O artifício é o caminho do homem fantástico 

Mas poderia ele o coração embalar 

Com camadas de fino plástico 

Para assegurar-se que fantasmas não o visite? 

Não queria ser invadido em prol do arrependimento  

Quisera ele se desprender da ilha e sair mar adentro! 

A âncora tem o seu limiar  

Como uma corda estendida ao vento 

   

Espraiar é da nossa natureza  

Os movimentos precisamos tecer 

E acolhemos ostras, sem pérola, sem beleza  

É relutante abrir para o nada ver! 

Não o mesmo nada que a árvore sentiu  

Quando o inseto nela subiu  

Oh! o poeta desfaleceu em ossos e frases 

Para encarceirar suas vaidades   

 

É da natureza o movimento  

É da natureza humana amar o sujo e o inepto  

É da natureza do poeta estar aberto! 

O corpo doente é a vida em pleno funcionamento  

A chuva chegou na madrugada  

Deixando as bactérias da razão sitiadas  

Dormiu na agitação que as ondas emanam  

Ao acordar, construirá uma nova choupana 
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3.2 O FLÂNEUR CONTEMPORÂNEO 

 
 

Experienciamos o período máximo dos paradoxos. Estamos num mundo em que as 

partes estão isoladas em diversas possibilidades – sociedade, cultura, política, self etc. Os 

fragmentos também se estilhaçaram e, na circulação, entupiram-se muitas veias do corpo que 

formávamos. Causaram, então, invisíveis e irreversíveis acidentes vasculares. Os fluxos dos 

excessos nos conduziram à época das esquizofrenias – moral, individual, transcendental etc.  

O mundo prometido pelo pensamento humano parece ter desaparecido do horizonte. 

Ao redor, constatamos que a nossa herança é a desordem; apesar disso, continuamos como se 

nada estivesse acontecendo, como se sequer estivéssemos nos desviando da rota. Como 

agravante estamos sempre a renovar um neo-iluminismo ingênuo, que ficou impresso em 

nossos espíritos – esse um dos maiores impasses do mundo contemporâneo.  

Vivemos sob o forte impacto da grossa onda de animosidade que, após o século XXI, 

se instituiu na humanidade. A comodidade se converteu no objetivo primordial da vida; as 

poucas dúzias que fizeram alguma diferença na história humana e nadaram na corrente 

contrária, para neutralizar uma força avassaladora que parece nos engolir aos poucos, também 

se reduziram bruscamente. O parasita morre com o seu hospedeiro? 

Um estranho cenário surge e nos atenta para a consequência da abundância dos 

últimos anos. Teremos que arcar com o saldo – para utilizar um termo que nos remeta ao 

capitalismo –, da ação humana, que começa a nos roubar a atenção. Se traduzirmos em termos 

concretos, podemos dizer que o planeta se rendeu à vontade da potência humana, que, longe 

de desaparecer, se renova a cada dia em invasões bárbaras ao restante inexplorado. 

Continuamos a exigir que a natureza nos recompense por essa involuntária aventura, num 

planeta periférico! 

O ser-aí conformou basicamente a sua experiência na vida social. Com o direito a ter 

garantido, de forma fácil, tudo o que a natureza o obriga a fazer. Não precisamos nos expor 

em público, nem sentir calor ou frio, nem mesmo ficar doentes. As responsabilidades também 

foram terceirizadas pelo cidadão pagante. O cotidiano abandonou o indivíduo. Sob o poder do 

capital, a cultura carrega, em seus rios poluídos, sujeitos já apáticos, transformados e 

anestesiados em suas subjetividades. 

Perdemos também tudo o que nos foi, um dia, oferecido pelas nações. No entanto, é 

a partir delas que ainda nos entendemos como sujeitos. Silenciosamente, vamos nos tornando 
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sem-lugares, inseguros e fragilizados, infelizes e sem identidade. Mal podemos observar o 

mundo de planos abertos, porque as paredes dos prédios nos impede. Fomos confinados no 

espaço privado; a multidão se inumanizou de tal forma que, junta, não pode formar nada além 

de atrito ou barbárie.  

Como seremos capazes de assumir nosso destino sem admitir nosso fracasso? A 

humanidade parece ser incapaz de acreditar que tudo poderia ter sido diferente! Não é por 

acaso que pensar a crise pela qual passamos torna-se algo vulgar para nós. Tudo continua a 

ser equacionado na busca por culpados e na condenação dos bodes expiatórios. Bruno 

Latour151 acredita que não conseguimos conceber uma verdadeira catástrofe, mesmo ela sendo 

o ímpeto do mundo em que vivemos. 

Confortamo-nos com a ideia de que o capitalismo é o melhor caminho, devido às 

terríveis experiências com os outros sistemas; assim, evitamos responsabilizá-lo pelo estado 

atual do mundo. Uns o classificam apenas como o menos pior; e aceitamos viver no mundo 

irresponsavelmente, assistindo a natureza ser sugada como canudo de anúncio de 

achocolatado. O importante é que tudo ainda esteja disponível nas prateleiras. Com tantas 

opções, a falta sempre será suprida. 

 

 

<< 1a BIFURCAÇÃO 

 

Temos de considerar o lado criativo que do caos pode surgir e devemos utilizar suas 

argilas para fundar o novo. Perdidos, precisamos reacender a humildade e outros valores 

escamoteados no decorrer dos tempos. Temos de enfrentar a razão; para isso, queremos nos 

espelhar na figura do artista para vislumbrar a reforma. Como vimos no decorrer deste 

trabalho, parece não existir nenhum sistema comum a nós. Então, a reforma precisa começar 

pelo sujeito. Se a ética é um instrumento que precisamos afinar, temos que atacar em sua 

base: os sentimentos e as emoções e, assim, reatar com o sensível. 

Como promoveremos essa reforma, se mal tivemos consciência de que não nos resta 

outro caminho? É bom lembrar: esse trajeto se dará num longo processo e a partir de um 

emaranhado de ações. O que futuramente possibilitará a revitalização até das categorias de 

sujeito – lógica, gnosiológica, ontológica, psicofísica.  

 

                                                
151 LATOUR, 1991. 
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<< 2a BIFURCAÇÃO 

 

Algo de fundamental precisa ser resgatado: a sensibilidade. Apresentamos o 

baladeur – um possível flâneur do mundo contemporâneo. Ele se filia ao espírito da flanerie, 

no sentido da reinvenção do cotidiano e da resistência à norma e à mediocridade. João do Rio 

o define como acesso à “alma encantadora das ruas”.152 Para ele, “é preciso ter espírito 

vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos em um perpétuo desejo 

incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e praticar os mais interessantes 

dos esportes – a arte de flanar”. 

O fato é que apesar da sua capacidade de mutação o flâneur encontrou dificuldades 

em se inspirar na cidade fragmentada, visto que as vias do núcleo urbano já não chegam em 

lugar algum. Os prédios sequer compõem harmonia visual. No deslumbre pela vida nas 

cidades, o poder econômico dividiu os espaços numa geografia do consumo. De cima, o 

desenho da arquitetura se fez abstrato. Como descrever o externo se sequer podemos 

contemplá-lo em sua totalidade? Os fragmentos podem ser desvios, combustíveis do 

equívoco. A cadeia está distante e o mar foi tampado pelos que querem exclusividade visual, 

com seus prédios construídos quase na areia. 

O flâneur se assustou ao flanar no fragmento e, vendo ao mesmo tempo tudo mudar 

– bairros, praças, lojas etc. – também se perdeu. Ele se transformou numa figura deslocada. 

Os próprios poetas-flâneurs possuíam um tom melancólico sobre a existência, que começara 

sair do controle, especialmente depois da revolução industrial. Por mais que transformassem o 

desespero, não suportaram os novos modelos de cidades. O flâneur se tornou um tanto 

nostálgico e quase infantil frente à técnica e à tecnologia.  

O termo flâneur vem do verbo francês flâner, que significa passear. Tem como 

pontapé inicial a necessidade individual burguesa de se sobrepor à aristocracia. Interessamo-

nos pela definição de Baudelaire que o considerava como uma pessoa que anda pela cidade 

querendo experimentá-la. Essa corrente teve inúmeros pensadores – alguns deles base de 

nossa consulta bibliográfica, Honoré de Balzac, J. K. Huismans, François Villon, Ernest 

Perrot de Chezelles, Guillaume Apollinaire, Gustave Claudin dentre outros –, que muito nos 

ajudam a compreender a modernidade.  

                                                
152 RIO, João do. A alma encantadora das ruas: crônicas; organização Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008, p. 31. 
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Já Walter Benjamin incorporou ele mesmo o flâneur durante longas caminhadas pela 

cidade de Paris. Segundo ele, a percepção do flanêur se prendia ao que era transitório e se 

alimentava do caos. Queremos recuperar elementos de sua essência: o sonho, as máscaras e a 

transformação dos lugares. 

Ao chegarmos ao nome baladeur buscamos, num primeiro momento, a riqueza de 

seu significado, devido ao versátil papel que desempenharia num real cheio de camadas. 

Pensamos num sujeito que circula pelo mundo de diversas maneiras: a pé, de ônibus, de trem, 

de avião; vivencia a realidade eletrônica e convive com as mídias; circula pelas grandes 

cidades e mergulha em diferentes cotidianos. Um sujeito cujas imagens são parte de seu real. 

E, mais do que isso, que vive efetivamente numa sociedade do espetáculo, do entretenimento, 

na qual a cultura e o consumo dão as regras. Ele vivencia essas possibilidades tendo as 

tecnologias a seu favor em todos os âmbitos da existência. 

O baladeur é um observador e sua riqueza de sentidos será dividida em duas partes. 

Na primeira, utliza-se de métodos para imersão e observação: 1) a diversão crítica/ férias 

criativas; 2) o isolamento na multidão. A segunda, diz respeito às formas de registro e 

transformação das informações – a partir da ação e da comunição: 3) a baladerie poética; 4) a 

composição.  

 

1. Diversão crítica 

O baladeur é um sujeito que sai para passear com a finalidade de estar no mundo. É 

um sem-lugar, que recorre ao nomadismo subjetivo e se isola da multidão dentro da 

multidão, pois ele pode construir a sua multidão particular nas pluralidades de meios 

que pode utilizar e de sujeitos que pode ser. Ele está sempre à escuta e deseja 

interpretar com a interferência e os cruzamentos de várias realidades. É um espião 

anônimo que pode transitar e interpretar as várias camadas. 

Em seu trânsito pelo mundo realiza as férias criativas – momentos livres para a 

criação e o aprendizado; a partir de um pensamento geográfico traça rotas, estuda 

determinados temas e busca flagrar os fenômenos da vida. 

 

2. Isolamento na multidão 

Em francês, baladeur é como o walkman, um rádio portátil. Por esse significado, ele 

utiliza as mídias móveis, estabelecendo uma realidade particular que boia entre as 

camadas do Super-Real. Assim, ele pode se sentir íntimo com os lugares em que 
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circula; ele não evita lugar algum. Não seria como o inglês Dândi, o cavalheiro nobre 

que vive numa bolha sem contato com o mundo real e possui grande preocupação 

externa e superficial. Ao contrário, o baladeur dispõe dessas ferramentas para 

interpretar o real de forma particular e ampliada. Ele aceita o sentido híbrido da 

contemporaneidade e seus paradoxos; funda nova ideia de multidão, porque se 

apropria das muitas formas de se relacionar. 

 

3. Nessa Tese, a Baladerie poética compõe-se num movimento triádico de 

narrativas poéticas: desaforismos, baladas, poemas em prosa. Ela também tem as 

portas abertas a tentativas gráficas e convulsões textuais. Por essas vias: a) entra nos 

fluxos de várias possibilidades poéticas; b) exercita a língua, a crítica; c) amplia a 

capacidade de descrição e síntese de observação. 

 

a) Desaforismo: o termo combina o estilo aforismático, fragmento que sintetiza uma 

reflexão com o ato da indignação. Como Stéphane Hessel, ressaltamos a 

preciosidade dos motivos de indignação.153 Esse é um tipo de escrita que pode ser 

utilizada para anotações rápidas, modulares, sem necessidade de desenvolvimento ou 

conclusão. E um formato de boa apliação no contexto de mídias sociais. 

   

b) Balada: tipo de poema feito para ser cantado ou recitado de forma lenta e 

melodiosa. É o tipo de poema pelo qual François Villon154 se tornou um dos mais 

famosos precursores. Geralmente é composto por tres oitavas (estrofes contendo oito 

versos) e uma quadra ou quarteto (estrofe de quatro versos) final ou uma quintilha 

(cinco versos) no lugar do quarteto. Uma balada contém em todas as estrofes um 

verso ligado ao tema, repetido continuamente, funcionando como chave de ouro. 

Quanto à estrutura métrica, apresenta versos octossílabos; possui três rimas cruzadas 

ou, ainda, variáveis. É um formato aberto que nos serve de inspiração, sem nos 

preocuparmos com formato fixo. 

 

c) Poema em prosa – gênero que agitou a literatura no século XIX por ser aberto e de 

absoluta liberdade. O poema em prosa tem duas direções paradoxais: “de um lado, 

                                                
153 HESSEL, Stéphane. Indignai-vos; tradução Marly Peres. São Paulo: Leya Brasil, 2011, p. 11. 
154 VILLON, François. Les balades. Paris: Edouard Pelletor, 1896. 
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em direção de uma tendência de fortalecimento formal, de outro em direção a uma 

dissolução de sua forma”.155 O poema em prosa permite dizer a revolta como os 

élans líricos de uma consciência melancólica e flanante. Liberdade, variedade e 

tendência pictórica são suas grandes direções. 

 

Outros tipos de poemas e tentativas de escrita foram feitos, pois o baladeur pretende 

aproveitar a experiência com liberdade. 

 

4. Composição. O termo comporta também a composição de uma peça musical. 

A música tem influência direta em seu cotidiano, pois é a trilha de sua existência. 

Com a eliminação do ruído da existência (das máquinas e da multidão), pode-se ter 

uma relação contemplativa e de imersão mais sensível com as realidades.  

Inspirado pelo bricoleur, no sentido de aproveitar as ferramentas156 para o exercício 

de habilidade, engenhosidade e imaginação e, a partir disso, realizar um trabalho 

artístico num contexto social que reflita e refrate a sociedade. 

 

Munido dessas ferramentas, o baladeur busca no caos impulso para o salto. Ele 

aposta na interação para fundar a ordem dentro da desordem. A atividade do pensamento 

poético pode nos religar à vida. Pode também nos ajudar a pensar nas soluções necessárias. E, 

principalmente, contribuir para extrairmos o rancor e nos ajudar a realizar a reforma 

necessária. Associando a sensibilidade à consciência, permitirá ao sujeito se pensar em formas 

plurais. Bachelard,157 considerou a poesia como metafísica instantânea em que o ser mais 

disperso conquista sua unidade.  

O estado poético não pode ser considerado como um epifenômeno, uma 
superestrutura, um divertimento da verdadeira vida humana. É, ao contrário, o 
estado pelo qual nos sentimos na verdadeira vida. Rimbaud exprimiu a consciência 
de que, no mundo da prosa, a verdadeira vida está ausente. Realmente, a verdadeira 
vida é poética. Viver poeticamente é viver por viver, e viver por viver é viver 
poeticamente. A poesia não é somente nem principalmente viver de gozo, mas ela 
nos faz ter acesso ao gozo de viver.158 

                                                
155 HUYSMANS, Joris-Karl. Le drageoir aux épices.  Paris, Honoré Champion Éditeur, 2003, p. 14. 
156 LEVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem; tradução Tânia Pellegrini. Campinas: Papirus, 2005.   
157 BACHELARD, 2009. 
158 MORIN, 2002, p. 139. 
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O que culminará num bem pensar. Buscar essa forma de pensar não se resume às 

categorias de bem e de mal, mas associar o pensamento à sensibilidade para entender esse 

espectro chamado ser. Saber usar o pensamento pode nos ajudar a enxergar o que somos e a 

assumirmos nosso destino, bem como a nossa capacidade de transformar.  

Investigar a vida como um baladeur é ter a obstinação como combustível e o desejo 

de se misturar ao mundo de forma plural e complexa.  

 

Não somos máquinas de somar. Não somos meros mecanismos. Somos seres, 
pessoas humanas. E para seres humanos só existe um ponto de vista natural, só 
existe um critério dado pela natureza. É o critério do homem obstinado. Para este 
não há capitalismo nem socialismo; não há Inglaterra nem América. 

O que há para ele é somente a serena e inflexível lei inscrita no íntimo do peito. 
Seguir essa lei é terrivelmente difícil para o comodista. Para o homem obstinado, 
porém, segui-la é assumir o próprio destino. É divinizar-se.159 

 

Captando o mundo pelo pensamento que alia razão e sensibilidade nos 

aprofundaremos na epiderme do cosmos e compreenderemos mais o universo do qual 

fazemos parte. Ampliaremos as condições de ser. Abertos a dialogar com o desconhecido, 

percorreremos nossas próprias sombras em busca de reaprender a viver. Para isso buscamos: 

- superar o pensamento que não comporta a contradição e, assim, duvidar daquilo 

que pensamos que somos;  

- abrir a porta do subsolo e acessar mundos paralelos que sempre nos foram 

ignorados;  

- destronar esse sujeito seguro de si, com um começo e um fim inventados, convicto 

do que seja a vida. Esse sujeito testa de ferro, que defende alguém que não é. 

 

Essa tríade são as leis para a baladerie poética, desenvolvida no trânsito pelas 

grandes cidades do mundo e nas várias camadas da realidade; sempre em busca de captar 

movimentos que nos permitam compreender o mundo contemporâneo. É o que precisamos 

fazer primeiro: entender o mal estar de nossos tempos! Pela imersão poética, podemos 

encontrar caminhos e estruturas que possibilitem a reforma do sujeito. Reforçamos que, sem 

reforma do sujeito, não teremos a reforma planetária.  

 

 

                                                
159 HESSE, 1971, p. 100.  
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<< 3a BIFURCAÇÃO 

 

O esforço realizado nessa pesquisa tem como fundamento o exercício do pensamento 

poético proposto. Entramos, primeiramente, no antro poético. Lá, promovemos o encontro 

Antropoético. É preciso pensar no movimento para a reforma planetária como um processo. A 

baladerie poética, como já foi dito, é composta por narrativas poéticas que, ao mesmo tempo, 

mobilizam o desejo investigativo e realizam atividade mental almejando o bem pensar.  

Os primeiros escritos, os Desaforismos, foram escritos em São Paulo, entre março de 

2011 e setembro de 2013. As observações foram feitas cotidianamente e em espaços públicos: 

caminhadas, idas a praças e parques, eventos; e muito influenciados pelas atividades do 

Núcleo de Estudos da Complexidade. 

O diário poético de Paris aconteceu em duas viagens à cidade, em 2013 e 2014. 

Ambas entre os meses de outubro e novembro e durante 20 dias. Paralelamente, foi realizada 

pesquisa bibliográfica na Bibliothèque Nationale de France. Registros em forma de baladas e 

poemas em prosa foram realizados a partir de trajetos percorridos pela cidade: observação em 

espaços públicos, transportes, exposições, concertos; além dos registros fotográficos. 

A outra parte, chamada de Outros Escritos, são ideias e observações feitas durante 

cinco dias em Londres (outubro de 2014) e cinco dias no Rio de Janeiro (novembro de 2014). 

Apesar de transitar entre poemas em prosa e baladas, brincamos com a escrita de forma mais 

aberta e plural. 

Para iniciar o movimento de diálogo e dar força a esse movimento, o baladeur busca 

trabalhar em conjunto. Por ele não estar vinculado a nenhuma área específica, busca o 

pensamento coletivo que possa estender essa forma de pensar e gerar um movimento muito 

mais forte.  

Durante a pesquisa, foram preparadas três músicas. Usando computador pessoal, 

compusemos, produzimos e masterizamos, pelo software Garage Band, trilhas para o arsenal 

de temas discutidos. Um esforço do baladeur em complementar a captação desse real. Todas 

as músicas foram gravadas em novembro de 2014. Cada músico gravava uma melodia em 

cima de uma ideia inicial e, a partir dessas ideias, a música ia se formando: 

 

1) As Casas Viraram Lojas – composição em parceria com o músico 

paulistano Wil Lemansch; 
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Letra: As casas viraram lojas 

 

2) La Dictature de l’Heureusité – com a participação do músico canadense 

Gabriel Tétrult; 

Música instrumental 

 

3) Ready To The End – composição de minha autoria 

Letra: 

Ready for the end of the world 

Tell me what You feel 

When You think about it 

Are You ready for the end of the world? 

I think I’m ready for the end of the world 

No, I’m not ready for the end of the world 

Who is ready for the end? 

 

 

 

Capa do Álbum 
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Gravura de Félix Buhot para ilustrar livro sobre J. Barbey d’Aurevilly, 1880. 

 

 

 

 

 

 

DESAFORISMOS 
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Pintura de Thalita Hamaoui, inspirada nas ideias desta tese, 2014. 
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DESAFORISMO 1 

Se todos aqueles que não podem criar necessitam de uma religião, na contramão, 

muitos dos chamados artistas seriam mais bem-sucedidos se apostassem na fé. Assim, 

poupariam os que não podem enganar – que também são, invariavelmente, os que podem lhes 

conferir alguma legitimidade. Tendo como máxima o melhor do mediano só podem lucrar 

respeito dos piores, que são aqueles que os admiram. 

 

DESAFORISMO 2 

Se os adjetivos dão qualidades ao substantivo quando usados em demasia podem, 

perversamente, obscurecê-lo ou fazê-lo cativo. No ressaltar excessivo de suas tantas 

qualidades, dilui-se em essência ou equivoca-se na carência de sustentação. Duvide daquele 

que, sem fio condutor, aponta incontáveis fontes e competências. São esses os escudos dos 

que por dentro se resumem em nulidade. 

 

DESAFORISMO 3 

É interessante a proliferação de artistas na era do espetáculo! Em compartimentos 

diferentes e das mais vastas derivações. Como se chamavam antes da primeira letra da arte 

ficar em caixa baixa? Hoje, chamam-se ingênuos, porque são sempre engolidos (apesar da 

forma, dos questionamentos) por sua incapacidade de inter-ferir. A desconstrução por si não 

serve de desculpa: desconstruir é o caminho mais longo. E não retire do artesão seu valor em 

comparações desniveladas. Uns se conectam à vida de forma tão potente, que, os que querem 

chegar nos lugares à altura, não devem ser frágeis, pouco obstinados ou meros aspiradores de 

reconhecimento. 

 

DESAFORISMO 4 

Quando reconhecer se resumir em conhecer de novo, devemos reconhecer o 

esmaecimento do reconhecimento. 

 

DESAFORISMO 5 

O reconhecimento em nossos tempos é busca infatigável do ser individual. Não 

naqueles moldes de outrora, consequência do talento ou do valor de uma contribuição. 

Reconhecer se resume em ser lembrado por grande escala. 
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DESAFORISMO 6 

Até quando, fingiremos que não estacionamos nossos pensamentos nos acostamentos 

do ser? Nós superamos o projeto de razão, não o descartamos. O antídoto está no exercício 

ampliado do pensamento, talvez num movimento que se emprega na exploração máxima do 

anteceder. Veja só, tem um mundo caótico, em chamas e estamos alheios a ele! O poder do 

estar junto, que ambiguamente nos constituiu, ficou refém da rebeldia amorfa e à distância.   

 

DESAFORISMO 7 

Nós sofremos as consequências do estar junto. Afinal, quem somos nós? Parece que 

nem as fábricas das verdades podem mais nos convencer. Convenhamos que, em partes, por 

uma caretisse por excelência, digno dos lugares das regras. São tantas as dívidas herdadas! 

Algumas delas, parece que vamos pagar por toda a existência humana: exemplo a do 

cristianismo. 

Abram as janelas! O escuro é para quem o pode reconhecer. Retornem do transe da 

fé e coloquem os pensamentos em obras. 

 

DESAFORISMO 8 

O pensamento cristão é economístico por excelência; está baseado na ideia de 

recompensa. Amamos o pai porque ele nos amou primeiro. E temos a obrigação de retribuir. 

E nenhuma ética foi tão destruidora quanto a do amor.  

 

DESAFORISMO 9 

Desconhece a si mesmo todo aquele que não pode abrir o próprio esgoto. O que 

acaba comprometendo o pensamento – que contempla a essência do homem. Então, aqueles 

que se entregam ao consumo são os mesmos que desejam morrer dormindo? A revolta nos foi 

amputada pelo bom-senso-comum e submersa no lodaçal dos interesses específicos e 

particulares. O desvencilhar histórico, em distância e desalinho, despediu-se das correntes. 

Estamos a perder movimento, iniciados e continuados por pensadores não repostos, no 

desengajamento do pensar. No inferno, o suicídio pode ser um desejo de corpo gelado! 

 

DESAFORMISMO 10 

Se as artes são caminhos para o homem chegar mais próximo da essência do ser, com 

a tecnologia – e o acesso vulgar aos bastidores da técnica – experimentamos o lado maquínico 

da sensibilidade. Bifurcação? É fato que não desejamos o retorno à época em que só se podia 
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ouvir música quem podia tocar, mas será que já não descemos o suficiente, por exemplo, no 

achatamento do ordinário e do sublime? No desespero desses tempos a-históricos, isolaram 

todos se numa confusão de sentidos. O que significa o tempo para aquele a quem não foi dado 

o dom da morte? 

 

DESAFORISMO 11 

Porque os acontecimentos estão fora de nós, não concebemos uma real tragédia 

decorrente da condição humana. A subserviência nos fechou as janelas. O indivíduo é apenas 

um lado do ser, mas apostamos nossas fichas numa indeterminação social vulgar.  

A realidade não é algo acabado. Poderíamos fazer uso, por exemplo, da arte como 

organizadora de uma nova ordem social. A exploração da natureza política da arte é antídoto 

para a incomunicação; no entanto, na era dos sentimentos produzidos e pós-produzidos, a arte 

também se comprometeu. Não há equilíbrio natural para que possamos voltar, mas o homo 

sapiens sapiens pode se antecipar e descobrir novos rumos para a prosperidade. 

 

DESAFORISMO 12 

A danificação do capitalismo nos infeccionou o ser. Tudo o que não tem 

funcionalidade-utilidade-vantagem precisa ser evitado-banido-ridicularizado. A força ativa da 

arte também foi comprometida por artistas proletarizados, que não anseiam dominar ou se 

apropriar da matéria-prima. As convicções da razão de mão única viraram as costas para as 

contradições: essa cegueira chamada evolução resplandeceu dos sonhos ingênuos das 

ciências.  

 

DESAFORISMO 13 

Em nossos tempos, o prolongamento da vida e a busca de um antídoto para a morte 

são pensamentos de ordem. Se a duração é condição de experiência ou uma estranha 

combinação de vísceras, o homem não é ele mesmo a morte? E se no auge de seu artifício nós 

pudéssemos nos armar contra a morte? Muito antes já não fomos capazes da bomba atômica? 

A morte continua nos habitando e é poderoso trunfo do capital. 

 

DESAFORISMO 14 

Na era da ansiedade ordinária, vivemos a dicotomia de um mundo abreviado e 

prenhe de mudanças. Indícios como o auge do conhecimento enciclopédico, a infinidade de 

temas epidérmicos investidos pelos autores e artistas, uma política sequelada que não garante 
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nada além de interesses desconectados, revelam as intervenções de poluentes na sensibilidade 

humana. Mas tudo o que é sensível não paga o preço da fragilidade? E não é essa mesma 

sensibilidade a aposta das nossas novas experiências? Mas o vício pela experiência do já 

sentido, do já garantido, parece nos reduzir em complexidade e estímulo, parece nos desviar 

de nossa insignificância; os ajustes necessários se fazem irrelevantes ou distantes. Os espaços 

das incertezas foram preenchidos no adestramento do homem pelo próprio homem.  

 

DESAFORISMO 15 

A falência da política no pós-deus nos institui outra contradição: se, por um lado, 

somos regidos por homens que nos refratam, por outro, não avistamos outra possibilidade de 

comunidade. Aquilo que um dia foi convicção, os homens obstinados pela pátria e dispostos a 

morrer por ela, se fez discurso menor e saudoso; num mundo desigual, os ideais comuns se 

fragmentaram e perdemos o poder do estar juntos. Vamos sobrevivendo de reparos e 

descasos, às sombras de um guarda-chuva furado; estamos lançando mais vidas ao sacrifício, 

em defesa do acúmulo, do consumo, de tudo aquilo que nos propõe lampejos de prosperidade. 

A tão discutida reforma política não pode apenas considerar a condição sócio humana. Para 

garantir direito a tudo o que vive, ela precisa contemplar a sensibilidade! 

 

DESAFORISMO 16 

Hoje, veio-me à consciência a transformação física que a espécie humana vem 

passando. Seremos como os caracóis ou nos converteremos em bebês menstruados? Apesar 

da jovialidade, sofremos de envelhecimento precoce. Várias respostas podem surgir (como o 

desafio ao natural etc.), mas todas elas podem se resumir ao fato de que ainda não 

conseguimos compreender a vida. 

 

DESAFORISMO 17 

A regressão do cérebro humano nunca nos ofereceu tantos indicadores como nos 

tempos contemporâneos! As placas tectônicas do pensamento estão a trincar, como raízes de 

árvores que, indignadas com o chão de cimento, rasgam o tapete e lançam ao chão todo o 

cenário do artifício; e os abismos são como falsos braços que nos prometem novo 

acolhimento. A esperança de um impossível retorno do ser que só se refinou em violência. 
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DESAFORISMO 18 

Naquele dia, antes de molhar as plantas, coloquei-me um questionamento. Não é a 

responsabilidade um fardo do ser pensante? Jeunesse dizia que o homem, não podendo mais 

sonhar, pensou. Deparei-me com o seguinte dilema: já é noite, ainda está frio e pode não fazer 

bem a elas. Ao mesmo tempo, não queria postergar essa tarefa para o dia seguinte. O homem 

tem essa pretensão naturalmente, um tipo de direito autoral do mundo por ele mesmo 

significado, porque está nesse mundo o exercício de sua invenção. O que eu criei? Minha mãe 

me criou, a criada limpou a casa, a criação de galinhas corria, criaram um poema, criamos o 

mundo todo. Por isso a responsabilidade vulgar é a cereja da razão, com coberturas de 

solidariedade e recheios de compaixão. Existe coisa mais artificial do que um bolo? Têm uns 

quadrados como os caixões. É primavera e o sol está forte. Como eu, as plantas tomaram seus 

banhos antes de dormir. Mas elas, mesmo com suas raízes enjauladas na prisão do vaso, me 

oferecem lindas flores! 

 

DESAFORISMO 19 

Água é sangue transparente da terra. Sangue é combustível como petróleo. A terra 

tem sangues; uns parecem apodrecimentos. O que seríamos, então, sem a humanização? Soro-

mar-lágrima. O vinho é uma escala entre água e sangue. E misturam-se. Como enterrar as 

escolhas humanas? Cachoeira dos pulsos nas barragens das veias. São fluxos dos tubos, dos 

espaços que esperam se abrir, ocupar. Energia de seres sem fios. Na correnteza diluidora que, 

sozinha, embrutece. 

 

DESAFORISMO 20 

Tem um frescor no artíficio que impede o beija-flor de atravessar o plástico 

transparente. Do lado de lá estão as imagens do devaneio? Não entramos na epiderme do 

cosmos por conivência e desbotamos a poética. Mas ainda estamos presos a um tímido 

pensamento antecipador. Poderíamos ter sido melhores? A ironia é pontente arma, que nos 

possibilita rir do que pode ser digno de lamentação. 

 

DESAFORISMO 21 

Eu endereço esse desaforismo a todos os saqueadores da igualdade. A todos os que 

desejam nos calar no silêncio de sua autoridade, legítima ou não, in memoriam da finada 

liberdade. Aos aproveitadores vulgares que vomitam em nome da lei e da ordem e querem 

separar o poder que resta ao povo no reavivamento da fundacional violência – simbólica-
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estrutual-física. Escrevo aos políticos babacas, aos empresários de sucesso, aos avarentos de 

merda, aos cientistas obedientes e suas instituições caretas, a todos os falastrões com suas 

falsas armas, e os farsantes! Aos disputadores de plantão, aos que estão por cima da lei e, por 

que não, aos que pensam que estão. O novo não é o fim do velho, da mesma forma que a 

desordem é a ordem se desordenando. Todo aquele que é obstinado e não morre por falsos 

princípios se declara, naturalmente, como seus inimigos. 

 

DESAFORISMO 22 

A grande contradição da maioria das religiões é que elas querem colocar deus na 

condição de imagem e semelhança do homem. Como algo que não se explica, sem estética a 

nós, pode ter alguma semelhança? E por que justamente nós, que não contribuímos em nada 

para a vida? Parecem mais invenções da espécie, mantidas por um conjunto de imagens 

coletiva e historicamente compartilhadas. Na maioria das vezes cristalizada ou achatada por 

vulgares convicções. Toda religião traz engenhosa construção imagética e política como 

condição de conexão – imagens que se fazem reais e leis de conduta para a vida prática. Umas 

são cárceres outras, simples molduras. Quase todas são sistemas que pretendem encerrar o 

mundo em sua lógica.  

 

DESAFORISMO 23 

Qualquer um deve saber que os bancos, no capitalismo tardio e neoliberal, são, quase 

assumidamente, agiotas institucionalizados e legalizados. Claro que não podemos nos 

esquecer da gama de serviços que nos oferecem e, perversamente, nos ditam as formas de 

como utilizar o capital. Hoje, descaradamente, oferecem dinheiro para o reles cidadão, a fim 

de salvá-lo do buraco que o ajuda a lançar com apelos publicitários digno de marcas de 

sabonete. 

 

DESAFORISMO 24 

O homem ocidental rico só não é avarento no luxo. 

 

DESAFORISMO 25 

O que mais me agrada em você é a sua tristeza. Os efeitos colaterais da melancolia 

marcam como o câncer <<e atrai>>. Ah, se nos tristes trópicos fosse apenas melancolia! 

Como não julgar os que não dão conta da vida (natural-cultural)? O charme da tristeza só 

pode ser visto pelos que andam por suas próprias sombras. Compartilhamos um horror 
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particular que somente a profundidade compressora do pensamento perfurante pode 

proporcionar. E poucos são os que topam vagar pelo inconsciente do ser fundado na tristeza. 

Estão sempre, vulgarmente, às margens de seus lagos de lágrimas. 

 

DESAFORISMO 26 

O problema da desiguladade não se reduz ao fato de que apenas um por cento da 

humanidade detém toda a riqueza planeta. É importante lembrar que apenas um por cento a 

reivindica. 

 

DESAFORISMO 27 

Ninguém quer dormir na manjedoura. 

 

DESAFORISMO 28 

Nos tempos digitais, a fotografia se converteu em muletas que ajudam o sujeito 

fraturado caminhar. As imagens que produzimos e reproduzimos, com nossas máquinas 

portáteis vinte e quatro horas, captam o real ampliado e com possibilidade de manipulação. 

Nas cidades, assistimos a febre que domina a humanidade: o selfie. Que nada mais é do que 

produzir uma foto de si mesmo, numa situação do cotidiano, dando destaque às ações. Na 

maioria dos casos, a intenção é somente publicar em mídias sociais. Isso quer dizer: construir 

auto-imagem. 

 

DESAFORISMO 29 

Ouroboros virou cão vira-latas 

Eis a questão: 

Como devorar a cauda que balança? 

 

DESAFORISMO 30 

---- Discutindo o futuro com o ar condicionado ligado ---- 

ATENÇÃO! 

Pobres conservadores 

Reacionários alternativos 

Punks de Moema 

Artistas vendidos 

Perguntemos aos revolucionários 
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Que jogam bitucas de cigarro no chão 

É possível o rico ser cristão? 

Onde guardam as esperanças 

Os consumistas com suas crianças? 

É tudo contradição 

O complexo e o óbvio 

O imaculado e o sórdido 

ATENÇÃO! 
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DIÁRIO POÉTICO 

DE PARIS 
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ARTÉRIAS DE FERRO 
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1. Balade des synonymes 

flâneur 

marcheur 

baladeur 

rôdeur 

voyageur 

indolent 

promeneur 

lent 

déambulateur 

bayeur 

tripoteur 

trimardeur 

ribeur 

excursionniste 

bourlingueur 

touriste 

 

galant 

pérégrin 

ambulant 

errant 

fainéant 

piéton 

passant 

vagabond 

nonchalant 

lambin 

traînard 

curieux 

truand 

itinérant 

musard 

paresseux  
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2. A mulher que fumava no espelho 

 

A mulher fumava na frente do espelho na Rue du Temple. Anulava tudo o que nele 

refletia. Apenas se via. Ela e o cigarro no centro da fumaça imaginária que nunca subia. 

Dentro da moldura enferrujada, fazia o que o único animal podia. 

Ela se movimentava como numa coreografia. Suavemente, levava a mão até a boca. 

Depois a descia. Às vezes, parava no meio do movimento, com o cigarro entre os dedos. Era 

dia. Vidrada em seus próprios olhos, incorporava o imaginário de sua rebeldia. Tentava se 

contemplar por diversos ângulos. Construia para si a forma como os outros a viam. Seduzia-se 

num vai-e-vem que entontecia. 

As pessoas passavam e ninguém entendia. Uma ou outra alguma coisa dizia. Seu 

figurino se incoporava àquela magia. Um sopro no ar com a boca vazia. Novamente, a mão 

subia e depois descia. Empinava o ombro e sorria. Como esse povo fuma! – alguém percebia. 

Mais um trago de ar que os dedos trazia. A fumaça? Ninguém via. 

Não era erva, nem haxixe, nem cigarro da era da tecnologia. Era um tabaco que nunca 

acendia. E outro trago, mais outro, até virar monotonia. Um ia embora, outro aparecia. A 

mulher e o cigarro numa grande empatia. E o silêncio estava aliado àquela fantasia. Ninguém 

o rompia. 

Segurava o cigarro entre os dentes e o lambia. Se era um ensaio, ninguém sabia. Ou 

será encenação? – outro presumia. Cansado do acontecimento, meus olhos se refugiaram nas 

bitucas da via. Havia tanta gente que permanecia que fui comprar cigarros na tabacaria. 

 

 

3. A balada do palhaço 

 

Na calada da noite  

No virar de uma esquina 

Um grito de espanto 

Uma topada e tanto  

Retesou-me a retina  

O homem continuou pelo canto  

À contraluz da lua minguante 

Desapareceu do meu horizonte  

Enquanto me retornavam as sílabas 
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Um palhaço arrepiante  

Deixara-me tão dissonante 

Por pouco não desfalecia 

O susto, a arritmia  

Tudo se fez tão irrelevante 

Como oxigênio insípido  

Ímpeto que agredia 

O mundo era abismo 

E eu quase caía 

No retorno dos sentidos  

Apertei com força os ouvidos 

Ecoou um som agudo, como microfonia 

Com o movimento, zunia 

Já não estava mais perdido!  

No dia seguinte, entendi o ocorrido: 

Estava escrito,  

Num jornal, na casa de um amigo,  

Os malfeitos de um palhaço desconhecido 
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4. O museu de anatomia 

 

Numa discreta porta da Escola de Medicina está o Museu de Patologia Anatômica 

Dupuytren. Após alguns toques, um estranho senhor abriu. Enquanto ele explicava as regras 

da visitação, meu olhar percorreu as prateleiras com pastas e de documentos antigos. Apesar 

de um homem sério, demonstrava alguma alegria por meu interesse. Contou brevemente a 

história do museu, que existe desde 1835. 

Lá dentro, o tempo estava congelado e conservado em fetos, bebês, crianças e adultos; 

como se fossem nódulos nos tendões da existência. Contemplados em sua diversidade e em 

outras espécies também. Tinha prateleiras com esqueletos, cabeças, genitálias e órgãos 

afetados por diversas doenças e deformações; eternizadas pela matéria que resiste à ruína do 

tempo. A morbidez se complementava por gêmeos siameses, corpos abertos, maquetes quase 

reais, instrumentos etc. 

As vitrines de vidro e a luz ressaltavam mais aquelas formas aberrantes; entendidas 

por nós, humanos, como verdadeiras monstruosidades. Aquelas imagens me habitaram por 

horas. Provaram que, não há muito tempo, nossos antepassados sofreram e morreram por 

causa de doenças as quais, hoje, muitas sequer fazem sentido. Nossa espécie passou por 

mudanças significativas e elas foram automáticas. No mundo esteticizado, a mostruosidade 

parece ter encontrado asilo no espírito. 

 

 

5. Balada do registro 

 

Ela quer registrar tudo: 

O café da manhã, 

A árvore da rua, 

O encontro com a irmã, 

E quando fica nua 

Ela quer registrar tudo: 

Clica o pássaro, 

O farol quebrado, 

A caixa de fósforo, 

E o casal do lado 

Ela quer registrar tudo: 
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Todas as viagens 

E todos os concertos 

Fotografa até as passagens 

E os ingressos 

 

Ela quer registrar tudo: 

A nova geladeira, 

A bebê sobrinha, 

A sorridente enfermeira, 

A sua grande vidinha 

 

Ela quer registrar tudo: 

O presente que recebe, 

A cor do vestido, 

O drink que bebe, 

O momento exclusivo 

 

Ela quer registrar tudo 

Na memória em contraposição 

De seu adorável universo 

E usa até um bastão 

Por um plano mais aberto 
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6. O baladeur de Notre-Dame 

 

Ao redor da catedral de Notre Dame a multidão se renova a cada instante. O turismo 

despeja, transporta e retira corpos, que nem aventura ao espaço. Volumes de objetos 

descartáveis são disponibilizados para facilitar essa higiênica experiência; além de concatenar 

os deslocamentos pela cidade e o conforto dos hospedagens. Nesse cenário, construído e 

achatado como pano de fundo, câmeras portáveis registram todos os momentos. Se fossem 

juntados, poderiam formar um interminável filme – não fossem as próprias pessoas a 

ocuparem a maior parte dos planos.  

A fila para a entrada parece nunca cessar. Num dado momento, o barulho de risos 

atraiu a multidão. As pessoas que por lá passavam eram supreendidas por um monstro. 

Silenciosamente, o homem mascarado acompanhava as pessoas, dando-lhes sustos. Aparecia 

de supresa ou se apoiava nos ombros no momento em que as fotos eram cicladas. Apesar de 

seu tom quase circense e de toda mitologia ao redor da catedral, era como se ele despertasse 

as pessoas de um sonambulismo. 
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7. Louvre 

 

No antigo palácio dos reis da França, está o museu do Louvre. As coleções de até 

1848 dividem o cenário com artistas, estudantes de arte e pessoas que usam o espaço como 

um grande laboratório. Uma mulher escrevia, próximo a uma janela, à luz dos raios de sol que 

invadiam a sala. 

Ao mesmo tempo, uma multidão vagava numa imensa massa, portando aparelhos 

registradores dos mais variados. Flashes e mais flashes foram disparados a cada segundo. 

Fotos da arquitetura, fotos em frente as principais obras. No mundo do consumo, a Joconda 

dispõe de maior espaço para acolher a multidão que anseia pelo registro. Dinâmica essa que 

faz a importância e a beleza do museu serem proporcionais à vulgaridade dos visitantes. 
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8. A cidade invernizada 

 

Paris se lambuza de verniz! Todo parisiense parece ter um pouco consigo, em forma 

de spray. O verniz é um acabamento que possibilita cristalizações. Dá um tom de esmero, de 

primor e tampa as imperfeições. Faz uma cobertura, deixando o ser subjacente. Oferece 

esconderijo e serve abrigo.  

O verniz dá um abraço, numa anuência exclusiva. Um assentimento coeso. Veja como 

seu brilho faz refletirem as luzes! Provoca fulgores resplandecentes e lampejos vertiginosos. 

Permanece por longo tempo. É só fazer o retoque de vez em quando. 

Ele faz uma blindagem com sua cobertura. Torna inacessível e intransitável. Impérvio. 

Uma casca, uma membrana ou uma outra epiderme? Um filme que se sobrepõe à pele. Lá, 

tudo parece consagrado! Talvez por isso os franceses prezem tanto o externo e os lugares bem 

ventilados. 

 

 

9. A esteira de Chatelet 

 

A multidão na esteira 

À direita 

Franceses, indianos e chinesas 
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E famílias inteiras 

<---------------------------------------------- 

A esteira de chatelet está sempre cheia 

----------------------------------------------> 

É sombria, apesar das luzes acesas 

A pressa toma a dianteira 

O silêncio oscila com zueira 

Os rapazes ultrapassam 

As meninas que falam besteira 

---------------------------------------------> 

A mulçumana de lenço turquesa 

No chão com correnteza 

A cada segundo, outra presa 

Rumo ao abate, sem delicadeza 

À esquerda 

Glóbulos multicolores 

Nas bifurcações das veias 

Todas as línguas grangeam 

Na conexão das artérias 

Gente perdida na correnteza 

“Sai da frente, por gentileza!” ou 

“Vou chegar tarde na empresa” 

Apesar das riquezas e misérias 

Os anúncios sobressaem às ideias 

E a música traz a leveza 

<-------------------------------------------- 

Nos fluxos da correnteza 

Feirua e beleza 

---------------------------------------------> 

Eu espreitava 

Um campo de energia 

Na sua inteireza 
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10. O restaurante indiano 

 

Uma moça simpática – sorridente e apática. Apareceu com o menu, subitamente. A 

decoração um tanto pastiche. Os dourados, os papéis e os panos. Na parede, objetos em riste. 

Era uma cozinha indiana.  

Perguntou-me algo ou eu estava surdo? Apontei as opções num surto. 

Ela preferiu ser enfática – inteligente e prática. É tudo? Acenei com o dedo 

positivamente. Numa observação, avistei um trepiche. Notei também os lavabos, os banheiros 

e os guardanapos. Ao lado, a família me parecia triste. Eram quatro. 

Mesmo desanimados, mantinham um bebê amparado. 

Lá vem a garçonete asiática – de pashimina e bata. Colocou toda comida na minha 

frente. Lassi, dahl, kattou parotha, kulfi de pistache. Em alguns minutos, esvaziei todos os 

copos, potes e pratos. A pressão baixa era irrelevante. Parti em gozo sápido. 

Diferente dos outros restaurantes, o preço não era aberrante. 
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11. A mulher e o consumo 

 

O relógio vermelho depertou de manhã. Hoje é dia de pintar o cabelo! Aproveitar para 

fazer as unhas. Arrancar também todos os pelos. Nem pensar em produtos de cozinha! 

No carro, com o ar gelado ligado, questionava-se o que era faltante. São as roupas do 

armário insuficientes? As dezenas de sapatos já estão entediantes. O novo precisava ocupar o 

inexistente. 

Agrada-se em eliminar rugas e em fazer reparos. Para ela, todas as grifes são como 

vidas. Num lampejo, pensa no que vai jantar e no destino da próxima viagem. Pela janela, 

descarta o cigarro. 

Não contente, compra um vestido. Entra na drogaria e vai ao supermercado. Depois de 

um dia duro, melhor é um banho demorado. Não pode comer muito para não perder a medida. 

As frutas acabam estragando. 

Está rodeada de objetos, até para suas micro-necessidades. Tem jóias, secador sem fio, 

injeção para não menstruar e pílulas da felicidade. Acha higiênico o uso plástico, desde 

canudinhos, cotonetes, chicletes e suco de caixinhas. É tão emotiva que veste o cachorro com 

roupinhas.   

 

 

12. A menina no metrô 

 

Um olhar estranho vinha daquela direção, desde que adentrei o vagão. Foi se fixando, 

até chamar minha atenção. Estava sentada à minha frente. Uma garota um tanto diferente. 

Que me olhava como se eu nem fosse gente. Um silêncio pairou repetinamente. Observei seus 

movimentos, sem nada dizer. A violência estava por acontecer! Ela se incomodou com a 

minha presença no vagão. E me olhava como se me demandasse alguma satisfação. 

Pensei no quanto os turistas traziam chateações. Atrapalhando o espaço e a circulação. 

Mas ela se deitou no banco, como numa provocação. O tempo era escasso. Eu já ia descer de 

lá daí a duas estações, quando ela tirou um cigarro do bolso do casaco. Sem acender, segurou-

o com a boca e entregou-me a situação. Disparei a rir, sem qualquer indignação. Aquela a 

minha única ação. Sem me interessar pelo sentido do ocorrido, saltei sorridente do vagão.  
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13.  

 

Les punks du quartier Saint Germain 
 

 

14. O cemitério de Montparnasse 

 

As folhas amareladas se moviam nas encruzilhadas e sobre os túmulos velhos. Uma 

caminhada pelo cemitério. Os bilhetes de transporte desejavam boa passagem aos nobres 

ocupantes de Montparnasse: J. K. Huismans, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Para 

Serge Gainsburg um cenário sexy, com bilhetes de amor e clima alegre. Lá estava a família de 

Charles Baudelaire. E, para além do tempo, conectamos fantasmas. 

 

 

 

 

 

15. Elogio da maquiagem 

 

Eu vos autorizo a rir 

Vítimas da imperfeição 

Uns querem se divinizar 
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Pretendem ser mágicos 

Sobrenaturais 

Eu vos autorizo a usar! 

O pó de arroz 

Pode cobrir e iludir 

O jogo de cores  

Para realçar e engrandecer 

Mas eu vous autorizo a rir 

 

* inpirado no texto Elogio da Maquiagem, de Charles Baudelaire 

 

 

16. Marais au soir 

 

De noite, as luzes viram estrelas. Uma magia tocante estava lançada; as ruas cheias e 

os bares transbordavam. Procurar um lugar calmo ou ficar na calçada?  

Uma mesa livre, na Rue des Archives. Ao relento, com vinho e cigarro; imaginando o 

universo de cada um que passava. A pé, de bicicleta ou de carro. Tudo compunha cenários.  

A placa da rua, os africanos que andavam; tudo foi interrompido pelo casal de 

mulheres que brigava. As pessoas chegavam e iam sem se olhar na cara. Eram vultos os 

acontecimentos que se davam. 

Fui caminhar pelas ruas e decidi tomar a última taça. Apressei-me para pegar o último 

metrô, já de madrugada. Pouco a pouco, as luzes se apagavam. Com o dia chegando, o escuro 

perde a graça. 

 

 

17. A praça 

 

Numa praça próxima a Saint Michel, passava-se mais uma tarde. Era uma clareira no 

meio de prédios e comércio. O sol estava tão fraco que parecia já ter-se posto. Crianças 

percorriam de lá pra cá, contornando as silhuetas do lugar. Alguns pais jogavam ping-pong e 

umas mães, sentadas, conversavam e por entre as grades acompanhavam todos os passos. Os 

mendigos cantavam, acompanhando o rapaz que tocava violão. O dia acontecia como se o 

tempo não tivesse passado. As folhas secas que voavam, levaram meu olhar até a mulher de 
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casaco vermelho, que lia sentada. Atrás dela, um grupo conversava. Mas o tempo passava. 

Tanto, que perdi a hora saí apressado. 

 

 

 

 

18. Promenade Plantée 

 

Caminhar natureza adentro ] 

 [ Pelo lado de fora 
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19. O parque 

 

Os corvos fazem a trilha sonora para a beleza do parque de Montsouris. O ruído da 

vegetação frágil evidencia-se ao escolher qual caminho seguir. Optei por ver mais de perto a 

árvore deitada. No caminho, as pessoas que corriam deixavam odor de gordura queimada. 

Essa é prática comum no mundo do excesso das gorduras animal e hidrogenada. Com seus 

fones, completavam tantas voltas que nem pareciam cansadas. De repente, me ultrapassou um 

senhor ofegante. E uma mulher me acompanhou, no mesmo passo, enquanto conversava ao 

telefone. Desde a ponte, que tinha debaixo um trem parado, ela conversava disparadamente. 

Apertei o passo, mas só consegui distância próximo ao restaurante, em frente ao lago. E mais 

gente passava. Uns mexendo em seus celulares, outros com cachorros, observando os outros. 

Havia uma senhora que corria do lado oposto que eu tinha que ver o seu rosto a cada cinco 

minutos. Tinha gente de todas as idades. A maioria estava lá mais por necessidade do que 

para um passeio no parque. 

 

 

20. A plataforma 

 

Que gente apressada! 

Que sai em disparada 

Da largada à chegada 

E que se embaralha  

Dando pisadas no calcanhar  

Do preguiçoso baladeur 

Da plataforma 

Uma voz da mulher informa 

Qualquer coisa de importante 

Do outro lado, 

Um pai e seu filho 

Conversam um pouco agitatos 

Mas um terrível mal cheiro 

Subiu detrás da cadeira 

Onde uma senhora estava deitada 

As pessoas se distanciavam 
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Indo para outro lado da plataforma 

O marcador informa 

Os dois próximos horários 

A música roubou os olhares 

O violoncelo atravessou os pilares 

Tão suave 

Menos para os velhos do outro lado 

Que pouco sabem 

 Além de que trem chega na plataforma 

 E a paisagem perdeu a forma 
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--- OUTROS ESCRITOS --- 

 

 

1. 

[intuição] i n s t i t u i ç ã o 

f u n d a ç ã o [inspiração] 

[visão] c i v i l i z a ç ã o 

c o r p o r a ç ã o [precognição] 

[divinação] p r i s ã o 

c o n s t i t u i ç ã o [premonição] 

[obstinação] d e s t r u i ç ã o 

 

 

2. O acontecimento do mar 

 

Onda nunca repete. Aguardou atento o pivete. Já se passaram umas sete – queixou-se. 

Repentinamente, deslizou até a frente.  

Onda nunca repete. Renova-se na corrente. O líquido transparente ignora o peso da 

gente. E vem outra, sucessivamente. Mais uma vez, ele foi ao encontro da torrente.  

Onda nunca repete. Mesmo que guardada na mente. Lá, o mar é até sorridente. Vem o 

menino, numa outra onda cadente. Lançando-se no mar efervescente. 

 

 

3. 

 

PASSADO- CONIVENTE 

PRESENTE-AUSENTE 

FUTURO-COMPADECENTE? 
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4. 

 

 

 

Série Prints, de Petr Bařinka (2011) 
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5. A biblioteca de isadora 

 

Uma hora ela é uma coisa 

Outra coisa noutra hora 

Outrora, foi de tudo um pouco 

É escritora agora  

Tem tantos adjetivos  

Que não pode ser reconhecida de fora 

Nas memórias da estante  

Já foi loira e famosa 

 

Ela parece um pouco triste agora 

Só anda de preto 

Percebeu que vai embora! 

Mas ela parece contente 

Admirando seus poucos livros 

“Ficou muito parecido 

Com o daquela escritora” 

Suspira Isadora! 

 

 

6. 

 

Vida:almaevícera 
 

 

7. Balada do desespero 

 

As casas viraram lojas 

As igrejas vendem o perdão 

A prisão é para os duros como rochas 

Nas ruas uma desdentada indignação 
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Os shoppings diagramam os objetos 

Nas cidades é a grande atração!  

Quanto mais coisa, mais dejetos 

A vida humana no excesso de consumação 

 

Na prefeitura tem trabalhador invisível 

A polícia anseia pela humilhação 

O político agradece seu deus pela propina 

Os mulçumanos ateiam fogo nos cristãos 

 

Os cristãos expulsam os espíritas da vila 

Os judeus aniquilam seus irmãos 

O poder nos despatria 

Mas é o ateu o merecedor da condenação 

 

As empresas fazem o dinheiro dobrar 

As escolas vendem a má-educação 

Os produtos alimentícios podem matar 

Os sindicatos não fazem nenhuma representação 

 

Os bancos sempre a lucrar 

Se contrariados, os juízes dão voz de prisão 

A humanidade está hierarquizada 

Que nos sirvam o mais peão 

 

Os ricos controlam a política 

E os meios de comunicação 

Na universidade a disputa é lícita 

Já os fashionistas monopolizam o carão 

 

O cidadão celebra a conquista 

Da nova geladeira, da nova televisão 

Nas empresas, a maioria acredita: 

Está no dinheiro o sentido de evolução 
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99% de oprimidos 

Na busca do vinho e do pão 

Como no corpo de cristo –  

O morto que gozará da ressurreissão 

 

 

8. Balada da violência 

 

Os olhos atentos 

De lado a lado 

Caminhando ao relento 

Com o passo apertado 

Sem luz, sem vento 

Cenário do inusitado 

De longe, o idoso lento 

Parecia culpado 

 

O medo era adjeto 

É horrível ser assaltado! 

Ainda perder os objetos 

Que tinha comprado 

Tenso, acelerei o passo 

Tentando observar sem ser notado 

Saltei da calçada num cadafalso 

Encolhendo o costado 

 

Qualquer barulho no percurso 

Deixava-me espantado  

Parei num impulso 

O farol estava fechado 

E se chegar um assaltante? 

Fiquei intrigado 

Esse seria o instante 
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Que farol demorado! 

 

Um homem robusto 

Do rosto quadrado 

Deu-me um grande susto 

Ao aparecer do meu lado 

Permaneceu mudo 

Parecia preocupado 

Notei que era ancudo 

Quando ele tinha se afastado 

 

As árvores dançavam na sombra 

O comércio estava fechado 

A violência nos assombra 

E nós convivemos calados 

Momentos de desconforto 

Que nos mantêm antenados 

Algo vai sempre estar solto 

E nos manter ameaçados 

 

 

9. O pernilongo 

 

O pernilongo  

sugou tanto plasma  

que voava com dificuldade 

Mesmo assim, 

arriscou um pouco mais de alimento 

Por ter perdido a leveza, 

Ao tocar na pele 

foi completamente esmagado  

por um tapa 

Pá! 
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10. Os direitos 

 

Nossos direitos já foram declarados. São comuns a todos os povos e inalienáveis. Na 

paz, justiça e liberdade foram fundamentados. Garantem que seremos protegidos até pelo 

Estado.  

Em prol do progresso social do homem, definem muitos direitos: à vida, à segurança 

e à nacionalidade. Temos também direito a nos associar, à educação e à vida cultural. Na 

prática, para poucos isso foi conquistado.  

Novos direitos são reivindicados; sem termos nem os fundamentais alcançado ainda. 

Agora queremos ser célebres, reis de nós mesmos e nos abster das responsabilidades. Uma 

onda de reclamação por um mundo perfeito, sem que nós tenhamos trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tudo que vive em grupo é regido por leis e normas. Cada um participa de uma 

organização viva e complexa e é por ela condicionado. Em nosso caso, somos classificados 

como animais e, a partir disso, sabemos muita coisa. Animais têm boca, estômago, intestino e 

cu. Apesar das variações, partilhamos de uma base experiencial ou composição muito similar 

com o que é vivo. Não por acaso, os corvos têm a mesma capacidade que nós de interpretar 

situações sociais futuras e de tirar proveito desses cenários. Louis Huart define o homem 

como, dentre outras coisas, o único animal fumant et flanant.160 

As agregações nos ajudam a desviar de nosso destino fatal. Juntos, somos mais fortes. 

No entanto, todos os grupos são norteados por uma força dominante – primeiramente, a força 

fundacional – aquela à qual estamos filiados. Ela nos diz o que ser, mesmo se não quisermos. 

No caso dos humanos, ela teve enredo completamente diferente. O fato é que essa força foi se 

bifurcando por diversos caminhos ao longo do tempo. Perdemos o controle e estamos em 

risco. Nossa herança é o caos.  

Diferente dos outros animais, a força dominante humana sempre foi caduca por si 

mesma. Colocou-nos em constante condição de desigualdade; traduzindo: um por cento do 

grupo detém quase toda a riqueza gerada, com o bônus envernizante do capital social – o que 

dá a possibilidade de agir arbitrariamente, de se envaidecer do exercício de seu poderio, de 

contar a história que acontece.  

A massa contemporânea perdeu sua liga; a multidão oscila entre presença e ausência. 

Ainda há os agravantes da superpopulação e da depredação acelerada do meio ambiente nos 

conduzindo a um suicídio silencioso. Mesmo sem querer, somos responsáveis pela sexta onda 

de extinção na Terra. Recente estudo feito pela Universidade College de Londres, para ficar 

somente nos animais vertebrados, aponta que 322 espécies desapareceram nos últimos cinco 

séculos e as espécies remanescentes tiveram um declínio de cerca de 25%.161 Paleobiólogos da 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, afirmam que nos últimos cinco séculos pelo menos 

80 das 5.570 espécies conhecidas de mamíferos foram extintas. O peso da ação humana não 

afeta direta e indiretamente somente os outros grupos. Todas essas mudanças atingem o 

                                                
160 HUART, Louis. Physiologie d’un flaneur. Paris: Béthune et Plon, 1841, p. 8.  

161  LIDER, Adrian. Extinction: the changing face of the biosphere. Disponível 
em:<http://climatica.org.uk/>. Acesso em: 30 ago. 2013. 



160 

 

  

acontecimento da natureza, que nos comporta e é de onde extraímos nossas condições para 

ser. 

Esse cenário nos fornece indícios suficientes para percebermos a urgência de nos 

repensarmos de todas as formas possíveis. A começar, porque nossa vida em grupo se 

converteu num paradoxo: temos um mundo desenhado pra nós mas que não se auto-sustenta. 

Na estrutura social, estamos separados por raça, gênero, dinheiro, política, religião. Fomos 

ajustados em diversas camadas. A ética, que deveria ser o élan desse grupo, foi substituída e 

não passa de uma moral comprada – herdada de um mundo que parece se implodir a nossa 

frente. É esse o pano de fundo do mal-estar da contemporaneidade. Todos os modelos 

falharam, porque, por detrás deles, nem nós mesmos estávamos.  

A massa sonâmbula, em meio transe, tem gordura garantida! Os sonâmbulos fazem 

coisas tão equivocadas! Dizem que se acordados podem ter um choque tão grande quanto 

sonhar com a morte.  

O mal ronda a terra, disse Tony Judt. A vida nunca teve valor tão pífio quanto agora; o 

futuro se converteu em nossa maior ameaça; o tempo, na grande mercadoria imaginária. Na 

vida contemporânea, apossamo-nos do tempo sob o comando do capitalismo. Vendemos 

nosso tempo como o fazendeiro que se apropria da vida do gado. No entanto, não possuímos 

nem um nem outro.  

Isso nos esclarece o porquê de as pessoas estarem tão ocupadas com o trabalho. Todas 

as apostas da vida são para o escudo do capital. A ideia do trabalho como exercício da 

humanidade foi abolida. Não temos tempo para desperdiçar, para pensar sobre a vida. 

Somente quando somos comprometidos por ela. Findou-se o ideal de nossos antepassados de 

juntar dinheiro para nos garantir sombra e água fresca. A água, por exemplo, sequer sabemos 

se teremos o suficiente. 

Nossa sociedade não compreende a vida fora dessa engrenagem. Se, por um lado, 

dispõe da autoajuda e de choques no cérebro para suavizar o estresse por outro, abomina o 

politicamente correto, odeia os vagabundos, sente pena dos que não possuem carro. No 

mundo ocidental, temos obrigação de ser universalizados e bem-sucedidos. Na medida do 

possível, abandonamos nossas culturas para ser cidadãos desse mundo encantado. Uns têm fé 

de que vamos descobrir novos planetas e poderemos abandonar o barco. 

Com o enfraquecimento das raízes da ética, a moral hasteou sua bandeira no senso 

comum. Num mundo em que o individualismo cresce assustadoramente nunca foi tão vã a 

tentativa de instituir uma regra comum, para não fazermos aos outros aquilo que não 

gostaríamos fizessem conosco. O que um sádico gostaria que fosse feito com ele? A religião 
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também fracassou em sua tentativa de irresponsabilizar o homem de suas ações, distribuindo 

perdões. Parece não nos restar mais formas de religação. 

Com a razão divorciada da sensibilidade, ficamos sem criatividade. Criar não seria 

outra qualidade diferente que temos dos outros animais? Nesse modelo, perdemos a 

simplicidade e instituímos a arrogância; amamos o oportuno e detestamos as más surpresas. 

Fora do dinheiro, não temos nenhuma consciência de nosso impacto: pouco nos importa a 

genealogia do que nos rodeia desde que não nos falte. 

A ética apenas como norma ou regra não tem eficácia. Então, para reformá-la, 

precisamos reformar, primeiro, a nós mesmos. Enxergamos na sensibilidade a possibilidade 

de fertilizar nossos sentimentos e nossas emoções, esmaecidos no decorrer do tempo. O 

pensamento poético promove o exercício uno do ser-aí. É o instrumento pelo qual, a partir 

dele, temos a consciência de que fazemos parte do todo. 

É por isso que esse trabalho amplia o termo antropoética proposto por Morin, em 

sintonia com seu pensamento. A via da ética antropológica precisa partir do pensamento 

sensível. E, mais do que anteceder a ética antropológica, o pensamento poético deve ser a 

base da antropoética. Saber pensar resultará num movimento rizomático, que nos ajudará a 

encontrar soluções, mudanças de rotas e outras possibilidades.  

A antropoética, como uma das vias para a reforma da ética, pode iniciar esse 

movimento de religação à vida, em direção à reforma planetária. Isso se refletirá no ser como 

um todo; por mais que isso pareça tão distante é, ao mesmo tempo, possível. Tudo o que o 

futuro reserva a nós pode nos servir como novas experiências. Não devemos negar que os 

sentimentos e as emoções nos impulsiona a viver.  

Precisaremos desafiar a razão: um novo sujeito precisa surgir. O baladeur contribui 

para pensarmos novas formas de ser. Ele acredita que a transformação é possível; enfrenta as 

incertezas e faz do caos um cenário de criação, de possibilidades. Ele é um buscador de 

experiências a partir de sua imersão e de seu olhar. Para ele, o equilíbrio não é nivelamento. 

Ele vivencia a vida, processa a experiência e a transforma. Ele tem a ação e a comunicação 

aliadas para concretizar essas saídas. Ele busca o pensamento coletivo e conectivo para gerar 

outros movimentos. 

O estímulo da criatividade deve atravessar todas as formas de sociabilidade. 

Precisamos agir com urgência, isso também no fazer científico. No exercício do pensamento 

complexo, tentamos fazer diversos movimentos; tentativas de aliar formas de pensar, de 

escrever e de comunicar, em investidas de integração e complementação. Temos que sobrepor 
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um mundo mais criativo: os conhecimentos concatenados nos ajudarão a melhor compreender 

a vida.  

A esperança é composta por otimismos e pessimismos. Apesar disso, queremos uma 

vida que valha a pena ser vivida. Para isso, ela precisa ser, primeiramente, assumida. Temos 

de arregaçar as mangas para assumir o nosso destino. Vamos ter que lidar com tantas questões 

a serem resolvidas, mesmo sabendo que algumas jamais serão. Talvez nem tenhamos tempo 

suficiente! Ainda assim, queremos extrair beleza da vida, apoiados na ideia de que podemos 

nos metamorfosear.  

Nossa maior urgência é reacender o desejo de humanidade.  

  



163 

 

  

REFERÊNCIAS 
 

 

AGAMBEN, Giorgio. Giorgio Agamben, intervista a Peppe Savà: Amo Scicli e Guccione. 
Disponível em: <http://www.ragusanews.com>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
 
ALMEIDA, Maria da Conceição de; CARVALHO, Edgard de Assis. Cultura e pensamento 
complexo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
 
ANDERS, Günther. Die Antiquierteit des Menschen; tradução Ciro Marcondes Filho.  
Munique: Beck, 1994. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco. São Paulo: Record, 2005. 
 
ANJOS, Augusto dos. Obra completa; organização Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2004.  
 
APPOLLINAIRE, Guillaume. Le flaneur des deux rives.Collection des Tracits 2. Paris: 
Éditions de la Sirène, 1918. 
 
ARTAUD, Antonin. Os escritos de Antonin Artaud; tradução Cláudio Willer. Porto Alegre: 
L&PM Editores, 1983.  
 
BACHELARD, Gaston.  A poética do devaneio; tradução Antonio de Pádua Danesi. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
______. Teoria da religião; tradução Sérgio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1985. 
 
BALZAC, Honoré de. Oeuvres Complètes. Paris: Librairie Générale Française, 2000. 
 
BAUDELAIRE, Charles. Poesia e prosa; organização Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1995. 
 
BAUDRILLARD, Jean. A transparência do mal: ensaio sobre os fenômenos extremos; 
tradução Maria João da Costa Pereira. São Paulo: Papirus Editora, 2002. 
 
______. Esquecer Foucault; tradução Cláudio Mesquita e Herbert Daniel. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1984. 



164 

 

  

______.  Simulacros e simulação; tradução Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio 
d’Água, 1991. 
 
BATAILLE, Georges.  História do olho; tradução Eliane Robert Moraes. São Paulo: Cosac 
Naify, 2003. 
 

______. Teoria da religião; tradução Sérgio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1985. 
 
BAUMAN Zygmunt. Modernidade e ambivalência; tradução Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1999. 
 
______. A ética é possível num mundo de consumidores? – tradução Alexandre Werneck. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2011. 
 
BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão; tradução Sergio Paulo Rouanet.  
São Paulo: Brasiliense, 1984. 
 
______. Obras Escolhidas II: rua de mão única; tradução R. R. Torres Filho e J. C. M. 
Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
 
BEY, Hakim. Caos: terrorismo poético e outros crimes; tradução Patricia Decia e Renato 
Resende. São Paulo: Conrad do Brasil, 2003. 
 
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
BRUCKNER, Pascal. La tentación de la inocência; tradução Thomas Kauf. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 1996. 
 
BRUM, Eliane. Diálogo sobre o fim do mundo. Disponível em: <www.elpais.com>. Acesso 
em 18 out 2014. 
 
CAMUS, Albert. O homem revoltado; tradução Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 
2008. 
 
______.  O mito de sísifo; tradução Ari Roitman. São Paulo: Record, 2004. 
 
CARVALHO, Edgard de Assis. Sexo e repressão na sociedade domesticada: Alan Turing em 
seis atos. Disponível em: <http://complexus-sp.zip.net/>. Acesso em 30 jun 2014. 



165 

 

  

 
CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto IV: a ascensão da insignificância; 
tradução Regina Vasconcelos. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
______.  Figuras do pensável; tradução Rosa Maria Boaventura. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 2004.  
 
CLAUDIN, Gustave. Paris nouveau jugé par un flaneur. Paris: Chez Jules Bonaventure, 
1868. 
______.  Paris. Paris: Societé de Gens de Lettres, 1862. 
 
CONNIFF, Richard. História natural dos ricos; tradução Lúcia Ribeiro da Silva. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 
 
DAMÁSIO, António. Em busca de Espinoza: prazer e dor na ciência dos sentimentos; 
tradução Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia da Letras, 2004. 
 
DEBRAY, Regis.  De la cohésion à l’arrogance, les forces et faiblesses du monde de l’Ouest. 
Disponível em: < http://www.lemonde.fr/idees >. Acesso em: 15 jun 2014. 
 
DELEUZE, Gilles. A ilha deserta; tradução Luiz Orlandi. São Paulo: Iluminuras, 2010. 
 
______. Proust e os signos; tradução Antonio Carlos Piquet e Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1987.  
 
_______; GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 5; tradução Peter 
Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Editora 34, 2012.  
 
DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou; tradução Fábio Landa. São Paulo: Editora 
UNESP, 2002 
 
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Crime e castigo; tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 
2001. 
 
______. Memórias do subsolo; tradução Boris Schnaiderman. São Paulo: Editora 34, 2000. 
 
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos; tradução André Telles. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994. 
 



166 

 

  

FERNANDEZ-ARMESTO, Felipe.  Então você pensa que é humano: uma breve história da 
humanidade; tradução Rosamaria Eichemberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder; tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1979. 
 
GADAMER, Hans-Georg. A ideia do bem entre Platão e Aristóteles; tradução Tito Lívio 
Cruz Romão. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
GIRARD, René. O bode expiatório; tradução Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004. 
  
______.  A crítica do subsolo; tradução Martha Gambini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 
 
GOETHE, Johann Wolfgang Von. Escritos sobre arte; tradução Marco Aurélio Werle. São 
Paulo: Humanitas, 2005.  
 
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Declaração: isto não é um manifesto; tradução Carlos 
Szlak. São Paulo: N-1 edições, 2014. 
 
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo; tradução Márcia Sá Cavalcanti Schuback. Lisboa: 
Edições 70, 1992. 
 
______. Que é uma coisa? – tradução Carlos Mojurão. Lisboa: Edições 70, 1992. 
 

HESSE, Herman. Obstinação; tradução Belchior Cornélio da Silva. Rio de Janeiro: Record, 
1971. 
 
HESSEL Stéphane. Indignai-vos; tradução Marly Peres. São Paulo: Leya Brasil, 2011. 
 

HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da esperança; tradução Edgard de Assis 
Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 

 
HUART, Louis. Physiologie d’un flaneur. Paris: Béthune et Plon, 1841. 
 
HUYSMANS, Joris-Karl. À Paris. Paris: Bartillar, 2005. 
 
______. Le drageoir aux épices. Paris: Bibebook, 2008. 



167 

 

  

 
JUDTY, Tony. O mal ronda a terra: um tratado sobre as insatisfações; tradução Celso 
Nogueira. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 
 
KIERKEGAARD, Soren. O conceito de angústia; tradução Eduardo Nunes Fonseca e 
Torrieri Guimarães. São Paulo: Humus, 2007. 
 
LATOUR Bruno. Jamais fomos modernos; tradução Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1991.  
 
LAUTRÉAMONT. Os Cantos de Maldoror – Poesias e Cartas; tradução Carlos Willer. São 
Paulo: Iluminuras, 1997.  
 
LEVI-STRAUSS, Claude. A origem dos modos à mesa. Mitológicas 3; tradução Beatriz 
Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 
 
______. O homem nu. Mitológicas 4; tradução Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. 
 
______. O pensamento selvagem; tradução Tânia Pellegrini. Campinas: Papirus, 2005. 

 

LIDER, Adrian. Extinction: the changing face of the biosphere. Disponível 
em:<http://climatica.org.uk/>. Acesso em: 30 ago 2013. 
 
LINDSAY, Jeff.  Is Human Population Really the Problem? Disponível em: 
<http://www.jefflindsay.com/Overpop.shtml>. Acesso em 07 fev 2014. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo; 
tradução Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
LISPECTOR, Clarice. Água viva. São Paulo: Rocco, 1998. 
 
MARCONDES FILHO, Ciro. Até que ponto, de fato, nos comunicamos? São Paulo: Paulus, 
2004.   
 
MERLEAU-PONTY, Maurice.  O visível e o invisível; tradução José Artur Gianotti e 
Armando Mora d’Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 2005.  
 



168 

 

  

______.  A estrutura do comportamento; tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 
MORIN, Edgar. O homem e a morte. Portugal: Europa-América, 1988. 
 
______. O Método 1: a natureza da natureza; tradução Ilana Heineberg. Porto Alegre: Sulina, 
2005.  
 
______. O Método 2: A vida da vida; tradução Marina Lobo. Porto Alegre: Sulina, 2005. 
 
______. O Método 5: a humanidade da humanidade; tradução Juremir Machado da Silva.  
Porto Alegre: Sulina, 2002. 
 
______. O método 6: Ética; tradução Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
 
NERUDA, Pablo. O livro das perguntas. Porto Alegre: L&PM Editores, 2004.  
 
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.  Genealogia da moral: uma polêmica; tradução Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
 
______.  Humano demasiado humano; tradução Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. 
 
NUNES, Benedito. Passagem para o poético. São Paulo: Ática, 1992. 
 
ODUM, Eugene P. Ecologia; tradução Christopher Tribe. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983. 
 
ORLANDI, Luiz. Ética em Deleuze – Café filosófico. Disponível em: <http://www. 
cpflcultura.com.br/2009/10/15/integra-etica-em-deleuze-luiz-b-l-orlandi/>. Acesso em 15 mar 
2014. 
 

PENCE, Greg. La teoria de la virtude. In SINGER, Peter. Compendio de Ética. Versión 
española de Jorge Vigil Rubio y Margarita Vigil. Madri: Alianza Editorial, 2004. 

 

PESSOA, Fernando. Aforismo e afins; tradução Manoela Rocha. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. 
 
______. O livro do desassossego. São Paulo: Companhia das letras, 2006. 



169 

 

  

 
______. Poemas dramáticos. Lisboa: Ática, 1966. 
 
QUÉAU, Philippe.  O tempo do virtual.  In: PARENTE, André (Org).  Imagem máquina: a 
era das tecnologias do virtual. São Paulo: Editora 34, 1996.  
 
QUINTANA, Mario. Poesia completa; organização Tania Carvalhal. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1997. 
 
RAND, Ayn. A revolta de atlas; tradução Paulo Henriques Britto. Rio de Janeiro: Sextante, 
2010. 
 
RIO, João do. A alma encantadora das ruas: crônicas; organização Raúl Antelo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 
 
SADE, Marques de. Justine ou Os infortúnios da virtude; tradução D. Accioly. Rio de 
Janeiro: Saga, 1967. 
 
SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São 
Paulo: Palus, 2004. 
 
SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sociotécnico da 
informação digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2003. 
 
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação; tradução Jair Barbosa. 
São Paulo: Editora UNESP, 2007. 
 
SEN, Amartya. A ideia de justiça; tradução Denise Bottman e Ricardo Doninelli Mendes. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
SERRES, Michel.  Hominescências – o começo de uma outra humanidade; tradução Edgard 
de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. São Paulo: Bertrand Brasil, 2003.  
 
SHELEY, Mary. Frenkenstein; tradução Bruno Gambaroto. Portugal: Hedra, 2008. 
 
SHIN, Jieun.  Le flâneur postmoderne – Entre solitude et être-ensemble. Paris: CNRS 
Éditions, 2014. 
 



170 

 

  

SINGER, Peter. Compendio de Ética. Versión española de Jorge Vigil Rubio y Margarita 
Vigil. Madrid: Alianza Editorial, 1993. 
 
SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica; tradução Marco Casanova et. al. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2012. 
 
______. Derrida, um egípcio; tradução Evando Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 
2009. 
______. O quinto evangélio de Nietzsche; tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2014. 
 
______. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o 
humanismo; tradução José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 
 
VANIER, Léon. Le Rêve d’un flaner. Paris: Quai Saint-Michel, 1888. 
 
VILLON, François. Ouvres de Maistre François Villon. Paris: Ebrand, 1835. 
 
______. Les balades. Paris: Edouard Pelletor, 1896. 
 
VAZ, Henrique Claudio Lima. Ética e razão moderna. Disponível em: < http:// 
www.faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/viewFile/1132/1539>. Acesso em 30 
abr 2014. 
 
VIVERET, Patrick. Reconsiderar a riqueza; tradução Vera Ribeiro. Brasília: Editora UnB, 
2006. 
 
ZIZEK, Slavoj.  O violento silêncio de um novo começo. In: ZIZEK, Slavoj. Occupy: 
movimentos de protestos que tomaram as ruas; tradução João Alexandre Peschanski et al. São 
Paulo: Boitempo; Carta Maior, 2012.  
  



171 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



172 

 

  

ANEXO A: L’ANTHROPOLOGUE EN TRAVESTI 
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ANEXO B: OBRAS SOBRE O FLANEUR NO SÉCULO XIX 
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ANEXO C: EXTENDED PLAY BALADEUR 
 


