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A CAIXA Cultural tem a satisfação de apresentar 
"Filosofia e Cultura Brasileira", um ciclo de palestras 
abordando o que há de comum entre a filosofia ocidental e a 
cultura brasileira. 

O projeto, selecionado pelo Programa de Ocupação 
dos Espaços da CAIXA Cultural, pretende ao longo quatro 
dias de debates, mostrar um pouco da história de nossa cultura 
e os pensamentos filosóficos que a influenciaram e ajudaram a 
moldá-la e enriquecê-la. 

Ao patrocinar esse projeto, a CAIXA espera trazer 
ao público uma importante colaboração para a reflexão 
sobre a filosofia e a cultura brasileira, reforçando seu papel 
institucional de estimular a discussão artística, ao mesmo 
tempo em que reafirma sua vocação social e sua disposição de 
democratizar o acesso a seus espaços. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de palestras Filosofia e Cultura Brasileira tem 
por objetivo difundir e debater pensamentos que ofereçam um 
panorama do diálogo da tradição filosófica com o percurso 
cultural do Brasil contemporâneo. 

Seguindo este propósito, e como forma de ampliar o 
alcance dessa iniciativa, o evento promove a publicação deste 
livro, em que o leitor tem a oportunidade de entrar em contato 
não apenas com os eixos temáticos do ciclo, mas também, 
e principalmente, com alguns dos pensadores que estão 
promovendo a reflexão da cultura brasileira, haja vista que, 
em suas áreas de atuação e experiência, todos os convidados 
têm promovido importantes contribuições ao tema. 

Abrindo o debate, Antônio Cicero apresenta a 
perspectiva de que a primeira filosofia conduz a uma verdade 
absoluta, universal e necessária que corresponderia ao que 
diversos filósofos classificaram como niilismo. Na seqüência, 
Ana Cristina Chiara, a partir da performance O Confete da 
índia de André Masseno, examina variáveis de figurações do 
corpo da índia/índio, do corpo da negra/negro, no trabalho de 
artistas brasileiros modernos e contemporâneos. Por sua vez, 
Luiz Carlos Maciel trata da importância da idéia da liberdade 
em sua formação pessoal e na experiência de sua geração 
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dos anos 1960/70. Patrick Pessoa reflete sobre a autonomia 
estética da obra de Machado de Assis. Adriany Mendonça 
discute os principais aspectos filosóficos presentes na noção de 
antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade, enquanto 
Alexandre Mendonça explora a valorização da cultura popular 
feita pelo filósofo Nietzsche. Já Rosa Dias reconstrói a 
importância da produtora cinematográfica Belair e do filme 
A família do Barulho de Júlio Bressane no cenário filmico, 
político e cultural brasileiro dos anos 1970. E, encerrando, 
Jorge Mautner escreve a respeito da atualidade do amálgama 
cultural brasileiro, expresso através de suas emblemáticas 
frases "Ou o mundo se Brasilifica ou se tornará nazista" e 
"Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé". 

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, temos 
o prazer de oferecer ao leitor um material que servirá de 
referência aos estudos do interessado na relação Filosofia e 
Cultura Brasileira. 

Os organizadores 
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Filosofia e Niilismo 
Antôn io C icero , 

A modernidade é a época da desprovincianização do mundo: 

aquela que, do ponto de vista espacial, abre-se com as descobertas 

geográficas e, do ponto de vista temporal, abre-se com o humanismo 

que, voltando os olhos para o mundo clássico, relativiza o mundo 

contemporâneo. E o processo de desprovincianização ou de 

cosmopolitização que produziu o mundo moderno não se restringiu 

às descobertas dos humanistas e dos navegadores, pois também 

incluiu explorações científicas, artísticas, técnicas etc. Ora, a abertura 

de novos horizontes tornou também possível a compreensão do 

caráter limitado dos antigos horizontes. Além disso, a redescoberta 

e a releitura de textos de pensadores materialistas, como Lucrécio, 

e os de pensadores céticos, como Sextus Empiricus, propiciaram o 

ceticismo. As idéias e as crenças tradicionais puderam ser postas 

em questão, quando não simplesmente desmentidas. Os valores, as 

formas e os procedimentos tradicionais puderam ser relativizados, 

quando não simplesmente abandonados. 

Normalmente, pensamos no século XVI como - nas palavras 

de Alexandre Koyré - "ampliação sem igual da imagem histórica, 

geográfica, científica do homem e do mundo. Efervescência confusa 

e fecunda de idéias novas e idéias renovadas. Renascimento de um 

mundo esquecido e nascimento de um mundo novo". 1 Isso nos faz 

muitas vezes esquecer que ele foi também, segundo a descrição do 

mesmo autor, 

1 KOYRÉ, Alexandre. Entreliens sur Descartes. New York: Brentano's, 1944, p. 34. 
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crítica, desmoronamento e enfim dissolução e mesmo destruição 
e morte progressiva das antigas crenças, das antigas concepções, 
das antigas verdades tradicionais que davam ao homem a 
certeza do saber e a segurança da ação. [...] Ele [o século XVI] 
desmoronou tudo, destruiu tudo: a unidade política, religiosa, 
espiritual da Europa; a certeza da ciência e a da fé; a autoridade 
da Bíblia e a de Aristóteles; o prestígio da Igreja e o do Estado.2 

De fato, Montaigne dizia: "Olhemos em volta, tudo rui em 

torno de nós: em todos os grandes Estados, seja da cristandade, seja 

em outras partes que conhecemos, olhai, e encontrareis uma evidente 

ameaça de mudança e ruína". 3 

No que diz respeito à filosofia moderna, Heidegger, chamando 

atenção para o fato de que Descartes intitulou sua obra principal 

de Meditationes de prima philosophia, isto é, Meditações sobre a 

filosofia primeira, e de que "filosofia pr imeira" - prote philosophia 

- era a designação cunhada por Aristóteles para o que mais tarde se 

chamaria de "metafísica", observa, com toda razão, que "a metafísica 

moderna inteira, inclusive Nietzsche, mantém-se na interpretação 

dos entes e da verdade iniciada por Descar tes" . 4 

Pois bem, quando examinamos a filosofia primeira de Descartes, 

temos que reconhecer que o que nela permanece vivo tem caráter 

inteiramente negativo. Com efeito, a negatividade do seu empreendimento 

se manifesta desde o início do Discurso do método, quando Descartes 

conta as razões que o levaram a desenvolver o seu método: 

Vendo várias coisas que, embora nos pareçam bastante 
extravagantes e ridículas, não deixam de ser aprovadas por outros 

2 Ibidem, p. 34-35. 
3 MONTAIGNE, Michel Eyquem de. "De la vanité". In: . Essays. Paris: Garnier, 1948, p. 195. 
4 HEIDEGGER, Martin. "Die Zeit des Weltbildes". In: . Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1952, p. 80. 
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grandes povos, eu aprendia a não crer de modo demasiadamente 
firme em nada do que me tinha sido persuadido apenas pelo 
exemplo e pelo costume; e assim livrei-me pouco a pouco de 
muitos erros capazes de ofuscar nossa luz natural e de nos tornar 
menos capazes de escutar razão.5 

Por isso, 

quanto a todas as opiniões que eu tinha recebido até então em 
minha confiança, eu não podia fazer melhor do que resolver, 
de uma vez por todas, recusá-las, para em seguida colocar em 
seu lugar outras melhores ou então as mesmas, uma vez que as 
tivesse ajustado ao nível da razão.6 

Pensemos no sentido do cogito, levado às úl t imas 

conseqüências . Ponha-se cada um de nós no lugar de Descar tes . 

Antes do cogito vem a "dúvida hiperbólica", o dubito. Resolvo -

seja quem eu for - l ivrar-me de todas as opiniões de que possa 

ter a mais leve razão para duvidar, a fim de ver se, ao cabo desse 

procedimento , resta a lguma certeza de que absolutamente não 

consiga duvidar. Caso seja possível consis tentemente (isto é, sem 

incorrer em autocontradição) negar a verdade de a lguma opinião, 

então ela é capaz de não ser verdadeira; logo, é incerta. Pois bem, 

metodicamente exper imento negar a verdade de todas as minhas 

opiniões. A dificuldade disso é que seria uma tarefa infinita submeter 

cada u m a das minhas opiniões ao teste da negação. Em vez de 

fazê-lo, porém, posso tomar um atalho. U m a vez que, "solapados 

os fundamentos, rui espontaneamente o que quer que sobre eles se 

encontre edif icado", 7 bas ta-me quest ionar os ju ízos existenciais . "A 

5 DESCARTES, René. Discours de la méthode. Paris: Vrin, 1976. p. 10. Ênfase minha. 
6 Ibidem. p. 12. Ênfase minha. 
7 DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia. Vol. 1. Paris: Vrin, 1968, p. 19. 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 11 



dúvida", como explica Lévy-Bruhl , "at inge todas as proposições 

que afirmam algo fora do nosso pensamento ; ela não diz respeito às 

essências, mas somente às exis tências" . 8 

O fato é que eu, seja quem eu for, sou capaz de consistentemente 

negar a existência de Deus, a existência do mundo, a existência de cada uma 

das coisas que se encontram no mundo, a existência do meu próprio corpo. 

Posso negar tudo o que é afirmado pelas ciências. Posso consistentemente 

negar a existência de qualquer positividade que se apresente à minha 

consideração. Positividade é tudo aquilo que admite uma definição positiva. 

Com efeito, é analiticamente verdadeira a proposição segundo a qual é 

possível consistentemente negar a existência de qualquer objeto definido 

ou determinado. Isso não significa necessariamente que esses objetos 

determinados não existam, mas que tanto é possível que existam quanto 

que não existam. A existência de tais objetos é contingente e relativa. 

Contudo, o cogito, como se sabe, pretende estabelecer um limite à 

negação. No auge de sua dúvida hiperbólica, Descartes percebeu que 

Enquanto eu queria pensar que tudo era falso, necessariamente era 
preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E notando que 
esta verdade: penso, logo sou, era tão firme e segura que todas as mais 
extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de abalá-la, 
julguei que a podia receber, sem escrúpulo, como o primeiro princípio 
da filosofia, que eu procurava.9 

8 Cit. GILSON, Étienne. "Commentaire" In: DESCARTES, René. Discours de la méthode. Paris: 
Vrin, 1976, p. 287. E verdade que, no Discours de la méthode, Descartes diz que, como é possível que 
nos enganemos em questões de geometria ou lógica, tomaria como falsas também "as razões que antes 
tomara como demonstrações". Mais tarde, nas Meditationes de prima philosophia, o fundamento último 
dessa desconfiança quanto às verdades lógicas é a possibilidade de que estejamos permanentemente 
a ser enganados por um gênio maligno. Só o cogito permaneceria indubitável, pois, mesmo para 
ser enganado, é preciso ser. Contudo, não é possível, de modo logicamente consistente, afirmar a 
inconsistência das verdades lógicas. Contra Descartes, hoje sabemos que, nesse ponto, a dúvida 
simplesmente não é admissível. Do mesmo modo, é claramente inadmissível a tentativa de Descartes 
de recuperar as certezas lógicas através da prova (de toda maneira sofistica) da existência de um ser 
que, sendo perfeito, não seria capaz de nos enganar. Trata-se de uma petição de princípio, uma vez que 
pressupõe as próprias certezas que pretende fundamentar. 

9 DESCARTES, René. Discours de la méthode. Paris: Vrin, 1976, p. 32 . Ênfase do autor. 
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A certeza absoluta quanto ao ser do pensamento corresponde 

à certeza absoluta quanto à incerteza do ser de todos o,s objetos 

determinados do pensamento. Esta segunda certeza - a certeza 

da incerteza - obriga o h o m e m moderno a reconhecer o caráter 

contingente e relativo de todo conhecimento positivo. Observo que, 

em última análise, é isso que o obriga a instaurar, por exemplo, a 

ciência e os procedimentos jurídicos modernos como processos abertos 

à razão crítica, públicos, e cujos resultados estão sempre, em princípio, 

sujeitos a serem revistos ou refutados. 

Voltemos ao cogito. Penso, logo sou. "Mas", como diz Descartes, 

ainda não entendo satisfatoriamente exatamente quem eu seja, 
eu que necessariamente sou; destarte, é preciso tomar cuidado 
pra que não imprudentemente assuma ser outra coisa, e não me 
equivoque nesse conhecimento que sustento ser mais certo e 
mais evidente que todos os que já tive anteriormente.10 

Depois de dúvida tão radical, não tenho certeza de absolutamente 

nada de determinado sobre mim. Quando digo "penso, logo sou", não 

é nem o meu corpo, nem a minha personalidade, nem o meu caráter, 

nem os meus pensamentos particulares, nem positividade alguma que 

tenho certeza de ser. Como todas as demais positividades, elas foram por 

mim negadas, junto com todos os objetos contingentes, condicionados e 

relativos. Só não posso negar de mim o próprio ato de negar, a própria 

negação negante. Sendo assim, reduzo-me, enquanto resultado do 

dubito, a pura negatividade em dois sentidos: primeiro, no sentido de 

nada conter de determinado ou positivo; segundo, no sentido de ser a 

própria negação de tudo o que é determinado ou positivo. Enquanto tal, 

10 DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia. Paris: Vrin, 1978, p. 26. 
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porém, não tenho nenhuma propriedade que me individualize, que me 

diferencie de nenhuma outra pessoa. O que me individualizava, o que me 

diferenciava das outras pessoas era exatamente o que eu tinha de positivo 

e determinado, o que tinha, portanto, de contingente, condicionado e 

relativo. Depois do dubito, o que fica não é sequer meu pensamento, mas 

apenas o pensamento, a razão. 

O dubito me trouxe, portanto, ao reconhecimento de uma cisão 

epistemológica. De um lado, pus o que é determinado e positivo, que 

é também contingente, condicionado e relativo; de outro, pus o que é 

indeterminado e negativo, que é também necessário, incondicionado e 

absoluto. Naquele pólo encontra-se o mundo inteiro; neste, encontro-me 

eu, mas somente na medida em que, não sendo mais nada do que era 

antes, identifico-me com a pura razão. A essa cisão epistemológica - a 

essa crise - constitutiva da modernidade filosófica chamo de apócrise.11 

Descartes pensa poder recuperar algumas certezas, além 

dessa, através de uma prova - chamada "prova ontológica" - da 

existência de Deus. Mas essa "prova", como Kant veio a demonstrar, 

é insustentável. Sendo assim, pode dizer-se que o homem moderno 

é o homem que viu desabar, ao sopro da razão, todos os castelos de 

cartas das crenças tradicionais: o homem que caiu em si; e, como o si 

em que caiu nada é de determinado, de modo que, em certo sentido, 

nada é, o homem moderno caiu no nada, no nihil. Eis o niilismo 

instaurado pela filosofia de Descartes. 

Na verdade, o filósofo alemão Friedrich Heinrich Jacobi, que 

foi um dos primeiros pensadores a empregar sistematicamente o termo 

"Nihilismus", mostrou que toda filosofia radicalmente ambiciosa conduz ao 

11 CÍCERO, Antônio. O mundo desde o fim. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995, cap. 3. 
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niilismo. Sendo assim, é preciso dizer que a obra de Descartes não fez senão 

cumprir o destino da filosofia radicalmente ambiciosa. 

Com efeito, a filosofia radicalmente ambiciosa é aquela em 

que a razão se mostra radicalmente ambiciosa. Trata-se, como dizia 

Aristóteles, da "filosofia primeira". Essa é a filosofia que "contempla 

o ente enquanto ente e aquilo que, enquanto tal, lhe cabe" . 1 2 Tal é a 

filosofia em que a razão busca a - ou ao menos , como Descartes o faz, 

uma - verdade absoluta, universal, necessária. 

Ao comparar favoravelmente o estilo filosófico ensaístico 

com o tratadístico, em seu ensaio "Der Essay ais Fo rm" , 1 3 Theodor 

Adorno põe em dúvida a ambição do segundo de (1) começar ex 

nihilo, a partir de uma tabula rasa; (2) pressupor a prioridade do 

método; (3) separar r igidamente forma e conteúdo; (4) desprezar o 

transitório para buscar o atemporal; (5) confiar na abstração. Penso 

que esse conjunto de características constitui uma excelente descrição 

da filosofia primeira, isto é, da filosofia radicalmente ambiciosa. 

1. A filosofia primeira não pode deixar de começar ex nihilo, 

recusando qualquer pressuposto ou preconceito que não tenha subsistido 

à crítica. Por isso ela começa por fazer tabula rasa de todos os dados. 

2. Dado que o método é, ex definitione, o caminho para 

o conhecimento, ele está necessariamente presente, implícita ou 

explicitamente, em todo empreendimento cognitivo, inclusive nos que 

se manifestem em ensaios. Enquanto, porém, estes são capazes de deixar 

de tematizá-lo, o tratado, exatamente por sua ambição de examinar todo 

pressuposto e preconceito, tematiza-o explicitamente e, ao fazê-lo, o 

12 ARISTÓTELES. Metafísica . Valentin Garcia Yebra (org.). Madrid: Gredos, 1970, livro IV. cap. 1, 
1003 a 20. 

13 ADORNO, Theodor. "Der Essay ais Form". In: . Gesammelte Schriften. Org. Rolf Tiedermann. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, Bd. 11 (Noten zur Literatur I), p. 9-33. 
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tratado reconhece a prioridade - prioridade cronológica - que cabe ao 

método, em virtude precisamente de ser o caminho para o conhecimento. 

3. A separação entre forma e conteúdo é conseqüência da 

pretensão de universalidade da razão, que é capaz de se manifestar 

através de diferentes formas particulares, porém não admite confundir-

se com nenhuma delas, já que, se o fizesse, estaria a limitar a si 

própria. Em última análise, semelhantes autolimitações implicariam 

autocontradições performativas. Por isso, a razão considera acidentais 

as formas particulares - por exemplo, as diferentes línguas - através 

das quais se manifesta. 

4. Da mesma pretensão à universalidade deriva a indiferença 

pelo transitório, que é necessariamente particular. Assim, em seguida 

à definição da filosofia primeira acima citada, como aquela que 

"contempla o ente enquanto ente e aquilo que, enquanto tal, lhe cabe", 

Aristóteles prossegue afirmando que essa filosofia "não se identifica 

com nenhuma das que chamamos particulares, pois nenhuma das 

outras examina em geral o ente enquanto ente, mas , tendo separado 

uma parte dele consideram os acidentes desta [. . .]". 1 4 

5. A confiança da primeira filosofia na abstração é 

manifestação da confiança na própria razão, pois a abstração é um 

dos atos fundamentais da razão. 

Numa obra que escreveu sobre Hume, Jacobi conta que leu a 

Ética, de Spinoza, tentando encontrar uma formulação mais clara da 

versão cartesiana da prova ontológica da existência de Deus. Ele a 

encontrou, mas, ao fazê-lo, percebeu - como Pascal, antes dele, percebera 

no Deus de Descartes - que essa prova não valia para o Deus de Abraão, 

de Isaac ou de Jacó, mas somente para o Deus dos filósofos, que não 

14 A R I S T Ó T E L E S . Ib idem. 
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passava de uma abstração. 

Ele tem razão, é claro. Não é só o Deus de Spinoza, mas o 

Deus de toda filosofia - e mesmo de toda teologia racional - que se 

opõe ao deus concreto e pessoal da religião. A verdade é que não 

há, por exemplo, como conciliar a substância simples e eterna que 

constitui o primum mobile, o Deus de Aristóteles, que não passa 

de pura forma e pura inteligência, cujo pensamento só tem como 

conteúdo a si mesmo, pensamento do pensamento ou inteligência 

da inteligência, com o Deus judaico-cristão, que se interessa pelos 

homens, dirige-se a eles, conversa com eles, dá-lhes instruções, 

recompensa-os ou os pune, etc. Assim, ao usar as provas aristotélicas 

da existência de Deus, Tomás de Aquino conseguiria, no máximo -

caso essas "provas" fossem inatacáveis - provar a existência de um 

Deus incompatível com o Deus da sua religião. 

O Deus de Spinoza, por exemplo, que se identifica com a 

natureza - Deus sive Natura]5 -, isto é, a substância infinita, não se 

reduz a nenhum ente particular. Em carta a Moses Mendelssohn, 

Jacobi, explicando o sistema de Spinoza, diz que, para este, 

o primeiro - não apenas nas coisas extensas ou nas pensantes, 
mas o que é primeiro em umas e nas outras, e igualmente em 
todas as coisas - o ser original [das Ur-Sein], o real onipresente 
e imutável que, ele mesmo, não pode ser nenhuma propriedade, 
mas do qual tudo o mais é apenas uma propriedade sua, esse 
único e infinito ser de todos os seres é chamado por Spinoza de 
Deus ou substância.16 

E continua: 

Esse Deus não pertence, portanto, a nenhuma espécie de coisas, e 

15 SPINOZA, Baruch. Ethica/Ethique. Paris: Vrin, 1977, propositio IV, demonstratio, p. 19. 

16 JACOBI, Friedrich Heinrich. Schríften zum Spinozastreit. Hamburg: Meiner, 1998, p. 99. 
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não é nenhuma coisa separada, individualmente diferente. Assim a 
ele não pode convir nenhuma das determinações que distinguem as 
coisas individuais; tampouco uma consciência ou um pensamento 
próprio e particular, ou uma extensão, figura ou cor própria e 
particular; ou o que quer que se possa nomear que não seja puro 
elemento original [Ursíqff], pura matéria, substância universal.17 

Finalmente, no que mais nos interessa, Jacobi cita um famoso 

trecho da carta L de Spinoza e o comenta: 

Determinatio est negatio, seu determinatio ad rem justa 
suum esse non pertinet. [A determinação é negação, ou seja, 
a determinação não pertence à coisa segundo o seu ser]. As 
coisas individuais portanto, na medida em que existem somente 
de certo modo determinado, são non-entia [não-entes]; e o ser 
infinito indeterminado é o único verdadeiro ens reate, hoc est, est 
omne esse etpraeter quod nullum datur esse [ente real, ou seja, 
é todo o ser, além do qual nenhum ser é dado].18 

Jacobi entende que, para Spinoza, tudo o que é fmito é 

concebido como uma limitação ou negação do infinito {determinatio 

est negatio). Só a substância infinita, que não se reduz a ente 

particular nenhum, é inteiramente positiva, não possuindo limitação, 

determinação, negação alguma. Com efeito, na carta XXXVI , Spinoza 

afirma que "uma vez que 'de terminado ' não denota nada de positivo, 

mas apenas a limitação da existência da natureza concebida como 

determinada; segue-se que aquilo cuja definição afirma a existência 

não pode ser concebido como determinado" . 1 9 Tal é a substância ou 

Deus, um ente "que é absolutamente indeterminado" . 2 0 

17 Ibidem. 
18 Ibidem, p. 99. 
19 SPINOZA, Baruch. "Epístola XXXVI". In: . Opera. Carl Gebhardt (org.). Heidelberg: 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1925, v.IV, p. 184. 
20 Ibidem, p.185. 
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É verdade que Spinoza havia explicado, no Tratado sobre a 

reforma do entendimento, que o emprego uma expressão negativa, 

como "indeterminado", para Deus ou a substância, que nada tem 

de negativo, deve-se ao fato de que "as palavras fazem parte da 

imaginação", de modo que as coisas "que só estão no intelecto, e 

não na imaginação", costumam receber denominações negativas. 

Exemplos são "incorpóreo", "infinito", e t c . 2 1 

Com razão, porém, Jacobi observa que, independentemente da 

terminologia spinozista, tal indeterminação não é concebível senão através 

da abstração - da negação - de toda determinação, de modo que o summum 

reale é, enquanto tal, o summum abstractum. Trata-se, portanto, segundo 

ele - que chegou à conclusão de que toda filosofia puramente racional 

daria no mesmo resultado - do mais puro niilismo. 

Em última análise, a razão pela qual, quando radicalmente 

ambiciosa, a filosofia é niilista, no sentido de Jacobi, é que, quando 

radicalmente ambiciosa, a filosofia busca o absoluto: o absoluto 

ontológico e/ou o absoluto epistemológico. "Absoluto" , de ab 

solutum, isto é, ab alio solutum significa em primeiro lugar o que é 

solto, livre, desligado e independente de outra coisa: o que é por s i . 2 2 

Assim é, por exemplo, a substância, segundo Spinoza, já que ele a 

define como "aquilo que é em si e é concebido por si: isto é, aquilo 

cujo conceito não precisa do conceito de outra coisa, partir da qual 

deva ser formado" . 2 3 

Deixemos Spinoza de lado por um momento . Na metafísica 

21 SPINOZA, Ibidem, p. 33. 
22 Os gregos não tinham nenhuma palavra para a latina absolutum. O mais próximo talvez seja a 
palavra anhypotheton, literalmente algo como incondicionado. Foi Nicolau de Cusa, já no século XV, 
o primeiro filósofo que tornou o adjetivo "absoluto", substantivado, uma das categorias fundamentais 
da metafísica. 
23 SPINOZA, Ethica/Ethique. Paris: Vrin, 1977, Def. III., v.II, p. 45. 
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clássica, o concei to do absoluto é obtido por diversos caminhos . 

No fundo, porém, eles não passam de diferentes versões de uma 

teologia negativa. O concei to do absoluto, consist indo no conceito 

do não-relat ivo, é obtido exatamente através da abstração de todo 

o relativo. Não é necessário fazer um grande esforço analítico para 

compreender que, necessar iamente , tudo o que é particular, tudo o 

que é cont ingente , tudo o que é temporal , tudo o que é empír ico, 

tudo o que é finito, tudo o que é definido, tudo o que é determinado 

é relat ivo; e, uma vez que comumente chama-se de "pos i t ivo" 

precisamente aquilo que é definido, determinado e t c , segue-se que 

tudo o que é posit ivo é relativo. 

Desse modo, chegamos a algo que é aparentemente - mas 

apenas aparentemente - oposto à substância de Spinoza. Se todo 

positivo é relativo, então o absoluto é negativo, ou a negatividade 

é absoluta. Não tendo nada de particular, acidental, contingente, 

temporal, empírico, finito, definido, determinado, positivo, o absoluto 

é universal, necessário, atemporal, transcendental, infinito, indefinido, 

indeterminado - e negativo. Trata-se de um absoluto negativo ou de 

uma negatividade absoluta. 

Na verdade, a oposição entre esse resultado e o de Spinoza é apenas 

aparente. Este chama o caráter absolutamente indeterminado da substância 

- do absoluto - de "absolutamente positivo", em oposição ao determinado, 

que sofre a negação; como vimos, poderíamos chamar o mesmo caráter 

absolutamente indeterminado do absoluto de "absolutamente negativo". 

Ora, é o caráter mdeteirninado, logo, inapreensível, do absoluto que 

autoriza a chamar de "niilista" qualquer das duas formulações. 

Mas quero voltar ao indeteiminado, tal como se encontra num ponto 
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muito anterior da história da filosofia. Refiro-me ao que é considerado o 

primeiro texto filosófico conhecido: a sentença do filósofo Anaximandro de 

Mileto. 2 4 Esse texto foi preservado por ter sido citado por Simplício 

nos seus Comentários sobre os livros da Física de Aristóteles.25 A obra 

de Simplício data do século V d.C. e se baseia no livro As opiniões 

dos físicos, escrito no final do século IV ou III a.C. por Teofrasto, 

sucessor de Aristóteles. Dado que o s antigos não usavam aspas, 

os filólogos discutem há muito tempo sobre o que, no parágrafo de 

Simplício dedicado a Anaximandro, pertence originalmente a este 

filósofo, o que a Teofrasto, e o que ao próprio Simplício. U m a vez 

que, no presente ensaio, Teofrasto não me interessa diretamente, vou 

ignorá-lo e citar apenas os trechos que são reconhecidos pela maior 

parte dos mais importantes fi lólogos como citação do próprio texto 

de Anaximandro. Ei-los: 

Princípio [...] dos entes [é] o ápeiron ["infinito", "ilimitado", 
"indefinido", "indeterminado"] [...]. A geração é para os entes a 
partir das coisas em direção às quais também a corrupção deles 
se gera segundo o necessário. Pois eles dão justiça e reparação 
uns aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo.26 

Substantivando o adjetivo ápeiros (emHomero, apeíron), "irmnito" 

ou "ilimitado", Anaximandro transforma-o em to ápeiron, "o iirfinito", 

"o ilimitado", "o indefinido", "o indeterminado", do qual faz o princípio 

negativo de tudo o que é peperasménon: "positivo", ' l inito", "limitado", 

24 Neste ponto retomo e recontextualizo, com pequenas modificações, um trecho do ensaio "Proteu", 
que se encontra em CÍCERO, Antônio. Finalidades sem fim. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 
p. 209-240. 
25 SIMPLICIUS. "In Aristotelis physicorum libros commentaria". In: DIELS, Hermann (org). . 
Commentaria in Aristotelem Graeca, vols.9-10. Berlin: Reimer, 1882, p. 24. 
26 DIELS, Hermann; Kranz, Walther. Die Fragmente der Vosokratiker v. I. Hildesheim: Weidmann, 
1992, fr.l,p. 89. 
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"definido", "determinado". Usarei aqui a palavra "indeterminado" 

(referente à ausência de determinação tanto quantitativa quanto qualitativa) 

como sinônimo de ápeiron. Não se trata de um princípio entre outros. Em 

fragmento citado por Hipólito, Anaximandro diz que o ápeiron é eterno 

e sem idade.27 E ainda num terceiro, citado por Aristóteles, qualifica-o de 

incorruptível.28 Trata-se de um princípio absoluto. 

Não se deve pensar que ele consista num elemento, a partir 

do qual se tenha formado o mundo. O ápeiron é simplesmente o 

indeterminado. Observe-se que a palavra "elemento" pertence sem 

dúvida a Simplício ou a Teofrasto, mas não a Anaximandro. Também 

não há por que pensar, como Simplício, que se trate de "outra natureza 

[phusis] qualquer ilimitada". Toda natureza particular é, ao menos 

qualitativamente, limitada, isto é, determinada. Não seria possível 

determinar o indeterminado sem que ele deixasse de ser o que é. 

Para Anaximandro, pois, o princípio absoluto do determinado é o 

indeterminado. O deter minado não passa de um fragmento, momento ou 

aspecto do indeterminado. 

Anaximandro foi, segundo uma tradição relatadaporDiógenesLaércio, 

"o primeiro a desenhar o perímetro da terra e do mar",29 Aproximadamente 

cem anos depois desse feito, Heródoto declarou, em suas Histórias, que ria "ao 

olhar os circuitos da terra já desenhados por muitos, e nenhum razoavelmente 

explicativo: eles desenham o oceano a correr em tomo da terra, sendo esta 

circular como se feita com um compasso, e tendo feito a Ásia igual à Europa".30 

Kirk e Raven especulam que Heródoto deve ter visto mapas 

feitos por Hecateu, a partir do modelo de Anaximandro. 3 1 De 
27 Ibidem, fr. 3, p. 89. 
28 Ibidem, 1992, fr. 3, p. 89. 
29 Ibidem, 1992, fr . l2Al . 
30 HERÓDOTO. Histoires. Paris: Les Belles Lettres, 1968, v. IV, p. 36. 
31 KIRK, G.S. e RAVEN, J.E. Thepresocraticphilosophers. Cambridge: University Press, 1963, p. 103. 
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qualquer modo, o oceano cerca a terra no escudo de Aquiles, descrito 

por Homero. Consta que, para o primeiro filósofo de que se tem 

notícia, ou seja, Tales, a terra, que é, em última análise, feita de água, 

flutua sobre o oceano. Nesse caso, o oceano está para a terra como 

o ápeiron para o peperaménos, isto é, como o indeterminado para 

o determinado. Segundo Agatêmero, 3 2 Anaximandro foi o primeiro 

a desenhar o mapa-múndi numa tabula. É provável, porém, que ele 

houvesse traçado mapas também no chão de terra batida, como, 

muito mais tarde, Arquimedes os seus círculos. Teríamos então o 

chão ilimitado como equivalente do indeterminado e o chão limitado, 

circunscrito pelo traçado, como equivalente do determinado. A 

analogia permite perfeitamente conceber como Anaximandro entende 

a relação entre o indeterminado e o determinado. O mapa pode ser 

apagado e retraçado muitas vezes, lá, onde Anaximandro o traçava, 

ou alhures. De todo modo, ele pode, enquanto determinado (dotado 

da forma F), ser modificado (passar a ter a forma F ' ) ; ele não existia r 

antes de ser traçado; ele deixará de existir um dia; ele poderia jamais 

ter sido traçado. Já o indeterminado não pode, enquanto tal, ser 

modificado (justamente por não ser dotado de nenhuma forma que 

possa ser modificada); ele sempre foi e sempre será pressuposto pela 

existência do determinado, e não há possibilidade de que não seja 

assim. Com efeito, é no indeterminado que se encontra a possibilidade 

do determinado, é a partir do indeterminado que ele vem a existir, e é 

para o indeterminado que ele passa ao deixar de existir. Em oposição 

ao determinado ou à forma, é com a não-forma, isto é, com a matéria, 

o movimento e a mudança, que ele se identifica. 

Em segundo lugar, dizer que o princípio absoluto do determinado 

32 Apud KIRK, G.S. e RAVEN, J.E., ibidem, p. 103. 
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é o indeterminado significa também que nada de determinado — 

consequentemente, nada de particular ou positivo—pode ser o princípio 

absoluto. A afirmação do caráter indeterminado ou negativo do princípio 

absoluto não eqüivale a negá-lo, ou seja, não eqüivale negar a vigência 

de todo e qualquer princípio absoluto. A negação da vigência de todo e 

qualquer princípio absoluto não passaria de um princípio absoluto do qual 

decorreria a negação da sua própria vigência, quer dizer, não passaria de 

um paradoxo estéril e autodestrutivo. Anaximandro não é sofista nem 

relativista, e tampouco se deixa embaraçar pelas aporias em que estes 

incorrem. Afirmar o caráter negativo do princípio absoluto significa 

impedir que ilusoriamente se ponha no lugar do princípio absoluto — no 

lugar do absoluto—qualquer positividade, qualquer ente (divino ou não), 

qualquer forma, idéia ou poema concebível: significa impedir, portanto, 

que se ponha, no lugar do absoluto, qualquer princípio particular ou 

positivo. Assim, dado que a fonte inesgotável e surpreendente dos entes, 

formas e poemas - fonte que também se pode chamar de poesia — é 

precisamente o ápeiron, ou o indeterminado, que é o absoluto, decorre 

daí que, em princípio, nem o conjunto de formas naturais nem o conjunto 

de formas culturais jamais podem estar fechados ou prontos.3 3 

De toda maneira, é nesse contexto que se deve entender a 

última parte do enunciado de Anaximandro. Repito-o por inteiro, 

grifando a parte em questão: 

Princípio [...] dos entes [é] o ápeiron ["infinito", "ilimitado", 
"indefinido", "indeterminado"] [...]. A geração é para os entes a 
partir das coisas em direção às quais também a corrupção deles 
se gera segundo o necessário. Pois eles dão justiça e reparação 
uns aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo. 

33 Observe-se que, entre as formas naturais e culturais, encontram-se também os atos que se reiteram. 
O ritual de acasalamento de uma drosófila é uma forma natural. Um ritual religioso, uma dança, um 
gesto convencional, um ritmo, um epos, etc. são formas culturais. 
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A maior injustiça é que algo peperasménon, ou determinado, 

usurpe o lugar do absoluto, lugar que pertence ao ápeiron, isto é, 

ao indeterminado; ou que o ápeiron, ou indeterminado, ou seja, o 

absoluto, seja reduzido a algo peperasménon, a algo determinado e 

relativo. Será preciso esperar por Bergson, Heidegger, Wittgenstein 

e pelo pós-estruturalismo para que se consiga levar a cabo a segunda 

injustiça, isto é, a redução do indeterminado ao determinado e relativo. 

Deixemos para falar sobre isso noutra ocasião. A injustiça mais comum 

— e talvez a única — a ocorrer na Antigüidade é mesmo fazer que 

algo determinado usurpe o lugar do absoluto, lugar que pertence ao 

indeterminado. Isso se cumpre de diferentes maneiras. Uma delas é 

pelo fechamento do conjunto de formas naturais ou culturais. 

Quanto às formas naturais, é claro que não é possível, senão 

ilusoriamente, fechar o seu conjunto, quer dizer, impedir a produção 

de novas formas ou a extinção de formas antigas. Não se poderia, por r 

exemplo, impedir a evolução das espécies. Entretanto, a ilusão de que 

o conjunto de formas naturais é fechado pode ser sustentada por muito 

tempo, pois, em geral, a "ordem do tempo" em que se torna perceptível 

a produção de novas formas naturais ou a extinção das antigas é lenta 

em relação à vida humana. Ademais, as novas formas se produzem 

a partir da determinação enclítica, ou melhor, parenclítica, 3 4 exercida 

pelo indeterminado sobre as formas já determinadas, de modo que 

as novas formas se apresentam imediatamente como um desvio ou 

uma perversão das já existentes. De novo, o exemplo da evolução é 

esclarecedor: a nova espécie é tomada como uma monstruosidade, 

como uma exceção que não chega a alterar o conjunto constante de 

34 Emprego essas duas palavras tendo em mente o seu sentido etimológico de "inclinação lateral". 
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formas naturais. De qualquer maneira, a maior parte das culturas 

toma as formas naturais já existentes como eternas. 

O caso das formas culturais é diferente. Normalmente, uma 

formação cultural particular, assim como cada um dos costumes, 

instituições e objetos de que ela se compõe, consiste em algo que foi 

construído e que se mantém a grandes penas, em oposição a inimigos 

naturais e humanos, externos e internos. Dado que toma as formas 

naturais como eternas, ela quer, portanto, identificar com elas as suas 

formas culturais, tentando "naturalizar" os seus costumes e instituições. 

Por isso, ela tende a tentar limitar o conjunto das formas culturais 

admissíveis àqueles que já existem, proibindo, na medida de suas 

possibilidades, a produção ou mesmo a concepção de qualquer forma 

que, não fazendo parte de suas tradições, ela não considere natural. 

Mas o fechamento do conjunto de formas naturais e culturais 

não é a única maneira de fazer que o determinado usurpe o lugar 

do absoluto, lugar que pertence ao indeterminado. Outra maneira 

é a das religiões monoteístas, como o Judaísmo e, depois dele, o 

Cristianismo e o Islã, por exemplo, que transformam um deus pessoal 

e/ou um conjunto particular de prescrições, sancionadas por uma 

casta de sacerdotes ou uma Igreja, no absoluto. O platonismo faz algo 

equivalente a isso, na filosofia. Ora, os gregos não tomavam nenhum 

de seus deuses como absoluto, nem mesmo Zeus: basta ler os poemas 

homéricos para verificá-lo. Anaximandro é capaz de conceituar o 

ápeiron porque, sendo culturalmente grego, está livre dessa idolatria 

monoteísta, mas a conhece bem, porque vive em Mileto, polis na 

costa sul da Ásia Menor, cidade comercial jônica no centro — em 

ebulição política, econômica, religiosa, artística e científico-filosófica 
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— do mundo do seu século. 

Anaximandro diz que os entes "dão just iça e reparação uns 
t 

aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo". De fato, todo 

determinado, toda forma determinada, todo conjunto de formas 

determinadas é mortal precisamente na medida da sua determinidade. 

Assim, uma cultura, uma sociedade ou uma religião se condenam 

à morte jus tamente na medida do seu fechamento, da sua tentativa 

de naturalizar e eternizar as formas de que se compõem, ou de pôr 

no lugar do absoluto, lugar que per tence ao indeterminado, algo 

determinado, logo, relat ivo, como um deus, seja qual for. M a s por 

que os entes dão jus t iça e reparação "uns aos outros"? Porque , 

enquanto determinado, qualquer ente é igualmente relativo. Logo , 

um ente que usurpe o lugar do absoluto está cometendo u m a injustiça 

não só em relação ao indeterminado, mas em relação a todos os 

demais entes determinados. A forma (ou cultura, rel igião, deus , etc.) 

determinada que ocupar o lugar do absoluto vai , por isso, prestar 

contas, em pr imeiro lugar, a outra forma (ou cultura, rel igião, deus, 

etc.) determinada que, na o rdem do tempo, seja capaz de destruí-la, 

por cobiçar o lugar em que aquela se encontra: e, que ao fazê-lo, 

estará a reproduzir a injustiça da primeira; injustiça pela qual, ao 

chegar a sua vez, na ordem do tempo, t ambém pagará. O processo 

não terá fim até que o lugar do absoluto retorne ao indeterminado. 

Em suma, por direito, o absoluto é negat ivo. 

Sendo assim, então, ao contrário do que pretende Heidegger , 3 5 

a sentença de Anaximandro , longe de revelar e resgatar uma 

experiência original do ser que tenha sido encoberta pelo pensamento 

35 Vide HEIDEGGER, Martin. "Der Spruch des Anaximander". In: . Holzwege. Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, 1950, p. 296-343. 
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metafísico, confirma que a filosofia, quando maximamente ambiciosa 

e radical é essencialmente - logo, desde o princípio - tão niilista 

quanto a metafísica moderna. 

Toda construção intelectual faz uso da razão; porém esta não 

se reduz a nenhuma das suas construções intelectuais; a nenhum dos 

entendimentos que a tornam possível. Ela é sempre crítica também 

em relação a eles. E nesse sentido que ela exerce o papel daquilo 

que Nietzsche chamava de "niil ismo ativo", que ele próprio julgava, 

em determinado momento , representar. Esse niil ismo é sempre 

imprescindível à filosofia teórica, de modo que não tem sentido falar 

de sua "superação". Nesse ponto, Adorno tem razão quando afirma 

que "as superações, mesmo a do niil ismo, inclusive a nietzschiana, 

que, embora tendo tencionado outra coisa, deu palavras de ordem ao 

fascismo, são sempre piores do que aquilo que é superado" . 3 6 

E verdade que, como pensa Heidegger, essa grande tradição 

tratadística - que, afinal, como vimos, remonta ao primeiro texto 

filosófico da tradição ocidental - basicamente ignora o que ele chama 

de "ser". E certo que assim seja: e penso que assim mesmo deve 

ser. O ser, no sentido heideggeriano, não é assunto da filosofia ou da 

lógica, mas da vida, da poesia e da arte. Não admira que o próprio 

Heidegger cada vez mais se tenha aproximado da arte e da poesia nos 

seus últimos escritos. O trabalho da filosofia não é tratar do ser, mas 

salvaguardar a abertura do espaço em que a vida, por um lado, e a 

arte, por outro, l ivremente se dediquem ao ser. 
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O salto da índia: corpos na cultura brasileira 
A n a Crist ina Chiara 

Aqui cada palavra vive, é íntima, é profunda; nem 
faltam instâncias dolorosíssimas, havendo palavras que 
propriamente manam sangue. Sobretudo, porém sopra 
um vento de ampla liberdade; a própria dor não aparece 
como objeção.1 

Um corpo que toma de assalto o espaço de um retângulo 

e faz com que outros corpos (desejantes) se colem às paredes/ um 

corpo em transe que suga o ar deixando um vácuo irrespirável em 

torno como se o ar estivesse sendo sugado dos pulmões/ um corpo 

que se arrasta, se esfrega, grita, corre, respinga suor, excreta mijo, 

cospe/ enquanto outros corpos cujo nojo, espanto, piedade só pode 

se manifestar em músculos tesos, mãos atadas, sorrisos, em olhares 

que se desviam da manifestação de um excesso corporal que os leva 

ao estático, contidos, espremidos, na expectativa de uma queda, um 

ferimento, cacos de uma garrafa, restos de arroz e feijão, de milho 

cuspidos, restos de sidra espirrando nas roupas, um tombo por cima/ 

com um grito "get out" libertando, soltando, convocando demônios/ 

corpo-música, corpo-rítmico, corpo-singular, corpo-coletivo, corpo-

isso, corpo-aquilo, um corpo alucinado entre corpos contidos/ um 

corpo extático, envultado por entidades-multidão, "meu nome é 

legião", lugar de passagem dos gestos culturais, dos confetes da índia 

(da índia???)/ corpo macunaímico em mímicas diversas, colagem de 

máscaras, de poses, corpo perverso polimorfo, corpo-proteiforme, 

corpo-cultura, corpo-político, corpo-endemoniado contra corpos-

1 NIETZSCHE, 1984, p. 98. 
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policiados, corpos expectadores, corpos-que-não-dançam-não-

gri tam-não-fodem-não-podem-não-explodem/ corpo-convite, corpo 

que seduz, corpo que chama, corpo em chamas, corpo xamã, corpo-

desbunde contra corpos domesticados/ corpo-animal, corpo-cobra/ 

corpo tudo pode/ tudo fode, fode com tudo, corpo-deboche/ corpo-

desbunde contra corpo-social deixando exposto o código de conduta 

que se manifesta./ Ao artista é permitido pirar porque entra e sai da 

experiência, porque a conduz/ a platéia obedece às regras da não 

interferência para não pirar, não manifestar seu corpo/ eis a equação 

corporal exposta/ o teatro, a performance como "miroitemenf ' , como 

"éclat" dos corpos do público, do corpo-público? 

Trato aqui da performance O Confete da índia, com a 

concepção, direção, coreografia e execução de André Masseno, 

premiada com o Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança 2011 e 

FADA 2011 - Fundo de Apoio à Dança, da Secretaria Municipal de 

Cultura do Rio de Janeiro, e realizada em 2012 nos dias 10 a 20 de , 

setembro no Solar de Botafogo, e nos dias 05 e 06 de outubro no 

Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. 

No centro de um retângulo um corpo envolto por um saco 

de lixo, do qual só se vêem as canelas equilibradas sobre enormes 

saltos de um sapato vermelho, dança ao ri tmo da canção portuguesa 

"Milho verde" 2 ; o público está em pé , encostado às paredes. Daí por 

diante serão sucessivas coreografias com trocas de músicas, roupa, 

ingestão de bebidas, de comida: um caju, o conteúdo de uma lata de 

milho verde, arroz e feijão de uma quentinha, serão gritos, gemidos, 

respiração forte, urina e suor. Neste trabalho o corpo do artista é 

2 Canção folclórica portuguesa, recriada e adaptada por Gilberto Gil para o álbum índia, de Gal Costa 
(1973). 
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levado a extremos incômodos. Não raro se podem ver arranhões, 

esfolados na pele, num circuito de dentro (o suor, o sangue, a urina) 

para fora (a superfície da pele, poros, furos), como duplicadores de um 

exercício corpo-pensamento da cultura brasileira, seus estereótipos, 

seus clichês, ao mesmo tempo em que faz o desmonte dessas imagens 

congeladas e reatualizadas no ritual xamânico do transe cultural, de 

seus trânsitos. 

A experiência do êxtase, que nada deve à moral religiosa 

mesmo estando mergulhada até a medula em seu ambiente ( lembremos 

Santa Teresa D 'Ávi la e São João de La Cruz), será sagrada ou 

profana, ou ainda de profanação do que é tomado como sagrado 

numa cultura, podendo exercer-se de maneira desafiadoramente 

blasfema e perturbadora, como ânsia de complementaridade, de 

abarcar o todo, e o conseqüente estado de derrelição, de desamparo 

e de vazio. Cito a frase de Hilda Hilst no livro A Obscena Senhora 

D: "engolia o corpo de Deus como quem sabe que engole o Mais , o 

Todo, o Incomensurável , por não acreditar na finitude me perdia no 

absoluto infinito". 3 As leituras dos místicos podem provocar "violento 

processo de introspecção", em contraposição ao desgaste dos "usos 

do corpo" efetuados na cultura contemporânea. 

Neste caso, de O Confete da índia, a figura ambígua em cena 

(homem/mulher/animal/coisa) , embora exposta em toda a superfície 

da pele, quando nua, guarda algo como uma sede de profundezas, 

abismações, sob o saco de lixo que a envulta, sob a máscara de 

Clóvis, sob a peruca, soltando o grito gutural, por reação contrária 

ao excesso de superfície e ao superficial. O corpo da índia impõe-

3 HILST, 1986, p. 62. 
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se como necessidade de reagir à atividade intelectual frenética e/ou 

totalmente exteriorizada e banal que pode ser encontrada nas imagens 

da cultura. Este corpo quer provar o que a arte da fotografia de Arthur 

Ornar retém nas "faces que não duram mais que breves instantes". 

Assim, de um extremo total da introversão/devoração de estereotipias 

da cultura brasileira, passa-se ao movimento contrário da extroversão 

total por meio dos líquidos, dos gritos, das expressões faciais. São os 

estados gloriosos do corpo. Nesse corpo, desdobram-se os caminhos 

que vão da arte experimentação ou encenação do erótico ao campo 

da presentificação da morte (o corpo some, desaparece ao final). O 

corpo, no movimento de alçar-se e de desmaiar, arrastando-se pelo 

chão imundo, perturba todas as noções de física, contraria a ordem 

do mundo, desmente a moral que separa gozo e beatitude, excesso e 

privação, deleite e nojo. A graça aparece numa dimensão ao mesmo 

tempo divina (dos caboclos e dos orixás) e profana (dos mascarados, 

das dançarinas de dancing, dos corpos alucinados nas boates), como 

um apelo irrecusável aos sentidos, como materialização poética do 

coração de Pindorama/Brasil , como um desafio à razão, que poucos 

podem atingir. 

A experiência do público de estar espionando uma dimensão 

vedada às pessoas comuns raia o silêncio total, é incomunicável , nela 

explodem as palavras, as palavras perdem a capacidade comunicativa, 

são potências. Potência do que é dádiva, entrega total - como diz 

Bataille a propósito do sol - excede, mas também pode queimar. 

Nesta coreografia do desejo, tudo ameaça se romper, e o público teme 

tocar o nada. Junto da experiência radicalmente arrebatadora do êxtase, 
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sobrevêm as experiências da transgressão como as que encontramos 

no domínio da poderosa literatura da crueldade sadiana, com seu 

opressivo clima de violência e da vontade maníaca voltada para o 

mal, assim como da positivação do excesso erótico de um melancólico 

como Bataille em seus festins mortíferos. As releituras críticas desses 

dois clássicos são importantes no sentido de pensá-los na perspectiva 

contemporânea da cultura brasileira tal como desfiadas e desafiadas 

na desafiadora performance. Também seria necessária a retomada de 

textos basilares sobre a cultura brasileira - como o "Estilo tropical" 4 

ou "O homem cordial" de Raízes do Brasil5 - no sentido de se 

compreender o modo como a morte, a melancolia e o tédio conformam 

o estado de privação do sujeito e se inscrevem com disfarces insidiosos 

no discurso da cordialidade brasileira no corpo da cultura da alegria. 

Mas não só d ' O Confete da índia quero tratar. Falo a partir de figuras 

de corpos de índios, de negros, mas também de outros corpos, como o 

corpo da "tristura" de Mário de Andrade e o corpo ofiiscante do desafio 

de Flávio de Carvalho, sua capacidade de atravessar o corpo da cultura 

oficial, penso o corpo pensando no e o Brasil, para chegar a Itamar 

Assumpção e a ruptura do corpo negro com a situação de vítima. 

Volto a 1945, quando um poeta paulistano encosta o peito 

no peito escuro do rio Tietê. Peito com peito, abraço indissolúvel 

na densidade negra da noite, Mário de Andrade escreve "Meditação 

sobre o Tietê" 6 , um testamento-testemunho, lamento, mantra político, 

como se adivinhasse a contração fatal do coração exausto, pesado, 

devastado, contraído e enfartando. O poeta modernista mergulha rio 

4 Cf. ARARIPE JR, 2011, [1888]. 

5 Cf. HOLANDA, 1989 [1933]. 
6 Todas as referências do poema referem-se à edição de Poesias Completas, 1972, e serão indicadas 
por MT e a respectiva página. 
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adentro, em 330 versos contrariados, fluxo de palavras pesando, de 

pesar (sofrer) e de pesar, pensar, meditar, sente a dor do mundo que 

o mataria logo adiante. Neste admirável e sombrio poema, as águas 

escuras do rio preparam o mergulho do poeta heróico, do vanguardista 

da pauliceia desvairada, do poeta arlequinal, do poeta que "ouviu" 

histórias de Macunaíma, herói sem caráter, herói de nossa gente. No 

poema, se pressente a uiara, a moça do furo na nuca nas águas da 

lembrança, mergulho mortífero e contaminador. Também a índia de 

salto n'0 Confete repete os movimentos coleantes e sedutores da uiara, 

no filme Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade, no qual se podia 

pressentir o furo na nuca. Por este furo na nuca da moça, o herói foi 

tragado ao fundo do rio e despedaçado; pelo furo do negrume denso 

do rio na "Meditação...", as esperanças do poeta, no poema, esvaem. 

Se antes, na densidade negra que assomava ao final do livro 

fluvial que é Macunaíma, na densidade de negro do herói sem caráter, 

no murmúrio solene do Uraricoera, o poeta se recolhe na tristura; neste 

poema da "Meditação...", ele mergulha para morrer antes de morrer, 

mergulha no Tietê. Neste trajeto às avessas: "Meu rio, meu Tietê, 

onde me levas?/ Sarcástico rio que contradizes o curso das águas/ 

E te afastas do mar e te adentras dentro da terra dos homens" (MT, 

p. 305), movimento contrariado, na contramão do fluxo dos rios, na 

contramão do tempo dos homens, o poeta mergulha, ensimesmando-

se. A densidade e peso tornam o motivo da noite solene e agourento: 

"É noite e tudo é noite. U m a ronda de sombras,/ Soturnas sombras, 

enchem de noite de tão vasta" (MT, p. 305). 

É pelo furo da falta que o Brasil imprime na sua alma que ele 
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se deixa ir, neste atrapalho, neste fundo sem fundo de quem desalmou, 

perdeu a força revolucionária do grito de ódio ao burguês. Quando 

Mário curva seu corpo sobre o Tietê, cola seu peito às águas lutuosas 

do rio, neste momento de profundo cansaço, crispação e dor, ele se 

encontra cada vez mais colado a São Paulo, comoção de sua vida, 

como metonímia do Brasil. As luzes da cidade se refletem nas águas 

do rio, o rio inflete o reflexo das dores humanas na dor do poeta: "A me 

reconciliar com a dor humana pertinaz,/ E a me purificar no barro dos 

sofrimentos dos homens" (MT, p. 306). Adorno, na palestra "Palestra 

sobre lírica e sociedade" (2003), aponta uma corrente subterrânea 

coletiva que preside o encontro do poeta com a sociedade, num ponto 

nodal onde a subjetividade se enlaça com a crise coletiva, com sua 

presença ou falta. Afirma que não se trata da "pessoa privada do poeta", 

diz respeito, ao poeta no poema, quando o indivíduo e o coletivo 

se colam e se descolam, solvendo-se e dissolvendo-se um no outro. 

"Meditação sobre o Tietê" promove esse compartilhamento da crise da 

sociedade humana provocada por uma guerra sem precedentes, crise 

da sociedade brasileira sob um estado de exceção, crise do indivíduo 

num mundo desidentificado, sem heróis sem glória. 

Se as figuras de índio românt icas , como Iracema, foram 

revisi tadas por Már io de Andrade em Macunaíma, Masseno , ao 

coreografar O Confete da índia, revisita os anos 70, no corpo de 

Gal Costa, convocada à performance d'O Confete e reatual izada 

em trilhas musicais dance. São sobreposições difratadas de um 

corpo sem alívio, um corpo t ambém sem uma or igem certa, um 

corpo esgotado que se esvazia (em mijo e suor) sem nunca estar 

comple tamente cheio (embora entorne café e cidra sem parar, 
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embora coma, bote pra dentro, mi lho, arroz e feijão, as comidas do 

"brasi leiro", d igamos assim). 

Examino a partir de agora u m a figuração do negro na obra 

de Mário de Andrade muitas vezes citada por Silviano Santiago. Em 

carta a Carlos Drummond (1924), o poeta paulistano recorta de um 

cortejo carnavalesco a imagem de uma negra cuja alegria imprime 

forte impressão em seu espírito: "Dançava com religião. Não olhava 

para lado nenhum. Vivia a dança. E era sublime. [...] Aquela negra 

me ensinou o que milhões, milhões é exagero, muitos livros não me 

ensinaram. Ela me ensinou a felicidade" 7 O corpo da negra na dança 

se desembaraça dos códigos culturais esgotados e faz emergir uma 

aparição, ou aquilo que Gumbrecht (2010) explica como produção 

de presença. Esta figura do corpo em transe da negra afetou Mário 

e, provavelmente, o leitor dessa carta, provocando-o com o desejo e 

a inveja dessa vivência tão magnificamente plena, ao mesmo tempo 

individual (não olhava para lado nenhum) e coletiva (dançava com , 

religião). O corpo da negra contamina com a potência de perder-se 

um pouco na mult idão dos corpos. N e m à frente, para não projetar 

uma sombra onipotente e solitária à volta do poeta, nem atrás, como 

no gabinete na Rua Lopes Chaves, onde Mário de Andrade quis se 

refugiar dos ataques da crítica à sua posição político-existencial. O 

corpo da negra ensimesmado não se afoga, ele gira. 

Diferentemente do coração exausto de Mário, Flávio de 

Carvalho, artista moderno e arquiteto, criou novos modos de 

atravessamento do corpo nas multidões. Segundo Camillo Osório, 

"[...] O [seu] interesse era buscar novas maneiras de pensar a 

7 Apud SANTIAGO, 2006, p. 69. 
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subjetividade: o "eu" não como entidade autônoma, mas sim como 

algo " inventado" no embate com o outro, com a cultura e a história". 8 

É, portanto, por meio da fricção dos corpos, do atravessamento e 

do atrapalho que Flávio, em inusitadas performances, busca um 

modo de unir lírica e sociedade, e, por meio disso, provocar um 

deslocamento, do bom comportamento do rebanho. Foi assim 

que, em 1931, realizou uma performance formidável opondo seu 

corpo em movimento contrário ao deslocamento de uma procissão 

de Corpus Christi. Trata-se da Experiência n°2. Em plena voga 

do racionalismo modernista, ele buscava inventar o novo homem 

gerando uma fricção do corpo individual contra a força da manada 

obediente. Garboso, com um chapéu verde, sem deixar seu corpo 

se afogar no corpo místico, mas tendo sido quase linchado por 

causa disso, reinventa a junção do erótico, do ético e do estético: 

"caminha de forma atrevida na contramão do fluxo dos fiéis [...] o 

que interessa é a ousadia de enfrentar o estabelecido, de se colocar 

em risco, de viver o desconhecido e o inesperado". 9 Flávio tomava 

para si as ousadias dadaístas trazendo o artístico para a rua, para o 

meio da massa dos corpos obedientes, mas sem aviso prévio, sem 

autonomear-se como intervenção artística. Aparição de Flávio, como 

a contravenção crioula da negra que, no carnaval, não quer mais se 

submeter à colonização do corpo escravo e que busca nas brechas 

do desfile entrar em contato com seu ritmo, com o seu corpo e com 

o corpo recalcado da cultura negra. Outro atravessamento de Flávio 

de Carvalho dar-se-ia em outubro de 1956, depois de vários artigos 

8 OSÓRIO, 2000, p. 17. 

9 Idem, p. 19. 
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sobre vestimenta e cul tura 1 0 , o artista criou um traje tropical para o 

"novo homem". Tratava-se do New Look, uma roupa arejada com 

saia, usada por ele, num desfile pândego, nas ruas da cidade, em 

mais um confronto com os homens de terno das ruas de São Paulo. 

Segundo Flávio, em artigo, no Diário de São Paulo do dia 4 de março 

de 1956" tratava-se de "um traje em trânsito", precursor, segundo 

Luis Camilo Osório, do transe dos parangolés de Hélio Oiticica. 

Se essas experiências fazem de Flávio um contraponto à 

atitude corporal tensa e quase fixa de Mário em "Medi tação. . . " 1 2 , a 

índia de O Confete fará também da fricção uma estratégia corporal 

para a desmontagem de estereótipos, usando um saco de lixo, como 

um parangolé, dois vestidos, máscara e peruca para repensar o meio 

tropical em seus cruzamentos com a estética pop. 

Evoco - para finalizar este conjunto de corpos emblemáticos 

da cultura nacional - a presença de um negro junto à índia, ao Flávio 

e à negra. Este negro encarna no corpo de poeta Itamar Assumpção 

que surge nas noites do Teatro Lira Paulistana, em 1980, como um 

dos nomes da cena alternativa, conhecida como Vanguarda Paulista, 

cujos poetas eram chamados "mald i tos" 1 3 . Assumpção recusou-se 

a submeter sua carreira ao controle do sistema fonográfico, corpo 

que se esquivou ao sistema, este crioulo com sotaque paulistano-

10 Trata-se da série "A Moda e o Novo Homem", publicada por Flávio de Carvalho (1899-1973) em 
coluna homônima no Diário de S. Paulo, entre março e outubro de 1956. 
11 Apud OSÓRIO, 2000, p. 05. 
12 Aproveito a observação arguta de Luis Camillo Osório que, ao associar a figura de Flávio ao 
Boi de coice de João Cabral de Melo Neto - "o mais importante boi de coice de nosso modernismo" 
(OSÓRIO, 2000, p.47) - cria a imagem tradutora da diferença dos dois artistas. Se, para Camillo Osório, 
o boi de coice, com energia nova, puxa o carro do Modernismo para frente, observo que a resistência 
melancólica do Boi Paciência que figura no poema "Meditação..." de Mário torna essa energia em culpa 
e resignação solitária: "Nem siquer o Boi Paciência/ Se muda não. Vai tudo ficar na mesma, mas vai!... 
e os corpos/ podres envenenam estas águas no bem e no mal." (MT, p. 307). 
13 Junto a Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Preme (Premeditando o Breque), dos Pracianos - Dari Luzio, 
Pedro Lua, Paulo Barroso, Le Dantas & Cordeiro e outros. 
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paranaense, dicção e divisão harmônica singularíssima entre o samba, 

o soul, o jazz e outras influências afrolatinas, aproxima-se de Mário 

pela identificação com a cidade de São Paulo, metonímia do Brasil. 

Ass im como o coração de Mário de Andrade, o coração de Itamar 

ficou identificado, ligado, às veias da cidade. Na letra de "Persigo 

São Paulo", ele confessa: "Não, não/ São Paulo é outra coisa/ Não é 

exatamente amor/ É identificação absoluta". De algum modo, estes 

dois poetas encarnaram uma possibilidade tradutória da experiência 

das ruas da cidade; uma possibilidade tradutória da cultura nacional. 

Se para o modernista de 22, século XX, o herói de nossa gente é sem 

caráter, polimorfo perverso, piá com cabeça grande, consciência na 

ilha de Marapatá, para o maldito dos anos 80/90 do século XX, o 

herói é isca de polícia, Negro Dito, senha para o século XXI . Não 

se trata mais da Antropofagia Cultural, do Oswald, amigo do Mário, 

nem sequer da atual política afirmativa das cotas. Trata-se de uma 

possibilidade erótica, de sedução do outro, de (con)fusão com o 

outro, possibilidade irônica de uma transa, de tesão. 

Antes, para a geração Modernista de 22, segundo artigo "Destino: 

globalização. Atalho: nacionalismo. Recurso: cordialidade", de Silviano 

Santiago 1 4 , a questão era o corpo miscigenado, pluralidade das etnias, 

com hegemonia imposta da cultura européia, cristã e branca, o "atalho" 

para o universal, seria a construção pré-fabricada de um universalismo 

compassivo para qual Gilberto Freyre, nos anos 30, cunhara o seguinte 

emblema "No Brasil ninguém é branco" solução utópica vivida, na 

prática, com recalque da cultura indígena e afrobrasileira sob o disfarce 

do cordial conforme indica Silviano em análise mais apurada e mais de 

14 Apud DUARTE, 2001, p. 167. 
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acordo com a tese da cordialidade como em Raízes do Brasil. Como se 

sabe, para Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade não se confunde 

com amabilidade (nem com bondade), para o sociólogo paulistano essa 

característica apontava para uma ambigüidade oscilatória, uma confusão 

entre esferas do privado e do público, inclinação cultural para o arranjo 

pessoal em detrimento do legal. Para Silviano, isso quer dizer que, no 

caso dos modernistas, se o descentramento quanto à cultura européia 

permitia o ensaio de desrecalque das etnias negra e indígena, este deveria 

ser acompanhado também do acesso aos bens culturais europeus, 

abrindo: "dois buracos no cercado da europeização", o nacionalismo 

e o cosmopolitismo, a fim de não só permitir a entrada dessas etnias 

recalcadas no discurso da cultura brasileira, mas também retirar os 

brasileiros do complexo de inferioridade cultural. 

No caso dos poetas da Vanguarda Paulista, no caso de 

Itamar, este buraco passa a ser mais embaixo, não na cerca, não 

no que cerca, mas naquilo que liberta o próprio desejo e mobiliza , 

para o outro, mobil izando o outro. No corpo musical de Itamar 

Assumpção, o caminho, como para Flávio de Carvalho, não é mais 

atalho, é atrapalho e a mistura étnica, fusão globalizada. Na letra de 

"Aculturado", Itamar ironicamente aponta para a confusão cultural 

do brasileiro: "Culturalmente confuso/ Brasileiro é aculturado/ 

Líbio, libanês, árabe turco/ Acha farinha do mesmo saco/ N ã o saca 

croata, curdo/ N ã o saca iugoslavo /Nem belga, nem mameluco/ 

Não saca Platão, nem Plutarco" 1 5 . Registro o viés crítico de Itamar, 

15 Essa aculturação confusa se aproxima do conceito de avacalhado para o comportamento cultural 
brasileiro, que foi tomado de empréstimo por Silviano Santiago a Rogério Sganzerla. Silviano define 
assim a avacalhamento da cultura: "Qualifico o pensamento crítico e arte avacalhados, se for verdade 
que na etimologia do verbo avacalhar, como atesta o dicionário, está a noção de vazio, de vácuo. O 
avacalhado é aquilo que o cidadão desprovido, falto de recursos, experimenta ao buscar acesso ao que 
ambiciona" (SANTIAGO, 2011, p. 37). 
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para positivar a palavra confusão, no que et imologicamente traz 

de desrecalque e fusão. Vinda diretamente do latim confusio onis, 

"ação de juntar, reunir, misturar"; neste sentido a desordem cultural, 

o vazio avacalhado, para ser redundante, cede vez à capacidade da 

experiência do poeta de desafiar a ordem imposta, de misturar as 

influências e de atrapalhar as definições e rótulos. N ã o se trata mais 

de antropofagia, de digestão, assimilação da cultura do outro, de 

acesso ao que falta, mas de inversão de pólos, de oferecimento, de 

dádiva e de gozo. Do mesmo modo que a índia de Masseno vomita 

o excesso em pleno gozo/morte trans-antropofágicos, o que este 

negro, este preto, este crioulo tinha a dizer, por exemplo, em Berlim, 

em 1993, no Podenville, aos europeus? Disse: "Ich liebe dich", de 

modo afirmativo, de quem sabe ter feito um trabalho "às próprias 

custas" (título de um dos seus CDs, de 1989). O corpo deste herói 

pós-moderno, cibernético, peito nu, óculos espaciais, índio, africano 

ensina ao Outro o gozo diferente, gozo do diferente. E o gozo, como 

disse Marina Silva em Back2Black (27 de agosto de 2011), é a 

dimensão estética da sustentabilidade. 

Na letra de "Ir para Berl im", Itamar brinca: "Você quer por 

mar/ Ir para Berlim/ Quer mudar de ar/ Qualquer coisa assim/ Mas 

é melhor levar limão,/ Feijaozin/ Café, guaraná/ meu cuidar sem fim 

[...]". Podia ser a tópica romântica da saudade no exílio, mas creio 

que não. São outros tempos para os poetas de São Paulo. Outras 

vias, outros dutos, outros rios correndo por baixo, outro sangue nas 

veias, outra atitude. A letra da canção continua com a sedução para 

que o outro/a não se vá: "Tudo que tenho é Lou Reed/ possível que 

ce duvide/ Alzira, Zélia, Daúde/ Cássia, sua mãe e swing". Termina 
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com um dar de ombros bem humorado: "Tudo que tenho é humilde/ 

Sou do mato/ Sou mulato/ Alfiderzen". E um outro coração, não o 

coração do sacrifício do artista do poeta, não o coração transtornado, 

mas o coração-tesão: "Ich liebe dich frau /em Tubigen Munique ou 

Gerdau/ Duzist / meine gau/ genau genau". 

Silviano Santiago terminou o citado artigo com um poema de 

Adão Ventura, cuja metáfora central retomava a imagem do coração 

ferido e tumultuado de Mário na "Meditação. . .": "para um negro/ a 

cor da pele/ é uma faca/ que atinge/ muito mais em cheio/ o coração". 

Este poema traduz séculos de exclusão e lutas, unindo, no sentido 

adorniano, o individual ao coletivo; entretanto, apesar de bela e 

cortante, a imagem da faca no coração, ainda faz com que o negro 

apareça de forma vitimizada. Contra este coração exposto, crístico, 

proponho a bela metáfora da orquídea de Itamar. Assim como Tom 

Zé, que ganhou a vida como jardineiro em São Paulo durante uma 

época, t ambém como Lenine, é sabido que Assumpção cultivava 

orquídeas, essa singular, e difícil, espécime de flor, entre o selvagem 

e a jardinagem, entre a força da natureza e a ordem da cultura, flor 

que não serve para cura, não serve para os chás, só embeleza a v ida . ' 6 

Esta flor rara - a orquídea - plantada, por Itamar, numa lata de óleo 

de cozinha - fura camadas de ressentimento e melancolia, encarna o 

artístico, o bem simbólico a conquistar, cultivar e oferecer. 

O Confete da índia expõe juntos num só todos estes corpos 

como o Nu descendo a escada, de Duchamp, entre gritos de dor 

e de gozo, numa conjunção de tempos, ela atinge em cheio, como 

explosão, o coração de Pindorama. N ' ( 9 confete um corpo em espiral 

16 A banda de Itamar Assumpção composta por mulheres chamava-se As Orquídeas. 
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dança, grunhe, num reino onde se abolem as diferenças entre o alto e 

o baixo, o macho e a fêmea, o humano e o animal, subindo e descendo 

do salto. Vinda de não sei onde, a índia bamboleia, coleia, inferniza e 

some não se sabe pra onde. A índia somos nós. A índia é aqui. 
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O Sol da Liberdade 
Luiz Car los Maciel 

O sol da liberdade, em raios fulgidos, brilhou 

no céu da pátria nesse instante 

Tempos atrás freqüentei, por mais ou menos dois anos, a 

União do Vegetal, uma seita religiosa que, a exemplo de outra, 

mais famosa, o Santo Daime, dava para beber ayahuasca aos 

seus seguidores. Durante as sessões, sob o efeito do alucinógeno 

considerado sagrado, a doutrina era explicada. N u m a dessas sessões, 

um discípulo perguntou ao mestre que expunha a doutrina: 

- Mestre, o sol é Deus? 

- É - respondeu o mestre, com simplicidade. 

Fiquei sabendo que, para essa doutrina, o sol que percebemos 

fisicamente sobre nós, todos os dias, não é uma manifestação divina 

entre outras, por exemplo, mas é Ele mesmo, o próprio Deus, diante 

de nós. 

Fiquei fascinado com a simplicidade e o inegável poder da 

idéia. O Sol é Deus. 

Há alguns dias, lembrei, nem sei porque, talvez simplesmente 

por estar à toa na vida, a metáfora de Duque Estrada na letra que 

criou para o Hino do Brasil: 

O sol da liberdade, em raios fulgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
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Meu pensamento seguinte me ofuscou como um clarão. O sol 

da liberdade, quer dizer, a liberdade é um sol, o sol é a liberdade. E 

ainda sem querer, lembrei da doutrina da União do Vegetal, e cheguei 

a uma conclusão que me deixou emocionado e feliz. Não digo que se 

trate de um silogismo nem a reflexão que veio até mim, de graça, sem 

esforço, tenha alguma coisa a ver com a lógica. Pensei s implesmente 

assim: 

O sol é Deus. O sol é a liberdade. Logo a liberdade é Deus. 

Ou: Deus é a liberdade. 

Ora, Deus, dizem, é muitas coisas: o Amor, o Bem, a Beleza, 

a Sabedoria, o Poder, e t c , tudo de maneira absoluta e, portanto, há de 

ser t ambém a liberdade absoluta. Mas refleti, sempre sem querer, que 

a liberdade não é apenas um atributo de Deus, como o resto, mas é sua 

própria essência. A liberdade é a essência de Deus. 

Lembrei-me vagamente de Heidegger que, à procura do sentido 

do ser, a partir da diferença ontológica entre ser e ente, explica que o que 

chamamos de Deus não é o ser. Deus é um ente, como os outros entes, 

sua distinção é ser o Ente Supremo, o Absoluto, entre os entes. O ser é 

aquilo que faz com que Deus seja Deus. 

Conclui que o ser é a liberdade. 

Em outras palavras, esta não é uma idéia nova, nenhuma é, nunca. 

Na história das filosofias, ela surgiu, numa forma mais sofisticada, entre 

os pré-socráticos. Anaximandro diz que a realidade fundamental não é 

nem o fogo, nem a água, nem os números, nem os átomos, nem mais 

nada do que diziam seus colegas, na época. 

E o ápeiron. E o que é o ápeiron? Nada. Pode ser tudo e não é 

nada. É pura e absoluta indeterminação, ou seja, pura e absoluta liberdade. 
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Intérpretes antigos e modernos de Anaximandro, estabeleceram 

que o apeíron é Ilimitado, Infinito e tal mas, como conforme a visão 

aristotélica, que prevaleceu, ao longo da história da filosofia ocidental, 

é uma substância, uma espécie de depósito interminável, como 

diz Werner Jaeger, que gera a multiplicidade graças ao seu estoque 

inesgotável de todas as coisas. Nietzsche corrigiu esse equívoco, 

revelando que o apeíron é, antes de mais nada, o Indeterminado pois, 

só assim, é capaz de gerar o devir. Indeterminação quer dizer liberdade. 

A liberdade primordial , o caos de Hesíodo, o ápeiron de 

Anaximandro, o Sunyata dos budistas, a pura indeterminação, deu 

origem a Deus , e/ou aos deuses. O mistério dessa geração pode 

estar oculto, ainda segundo a Teogonia, na criação do primeiro dos 

deuses, Eros, porque só podemos imaginar que ela resultou do amor 

espontâneo do indeterminado pelo determinado, da liberdade por 

seus obstáculos. 

De qualquer modo, essa visão ontológica abre espaço para 

todas as visões religiosas: o monote ísmo tradicional, o politeísmo 

dos gregos, o ateísmo e até mesmo o biteísmo dos gnósticos. 

Tal conclusão, baseada numa intuição espontânea, tem raízes 

claras em meu próprio passado. A idéia da liberdade norteou não só 

a minha formação pessoal como também dominou os anos da minha 

juventude por ter sido a experiência fundamental de minha geração. O 

quest ionamento de tudo que encontrávamos diante de nós, enquanto 

crescíamos, foi a resposta ao desafio libertário. Comportamento 

compulsivo, moral tradicional, submissão a velhos padrões estéticos, 

políticos e religiosos, conformismo generalizado, tudo foi contestado 

pela visão libertária que caracterizou a melhor parte de nossa geração. 
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Posso exemplificar com três momentos decisivos do processo. 

O primeiro foi a influência da chamada filosofia da existência. 

Emmanuel Carneiro Leão expõe o pensamento de Heidegger sobre o 

que este chama "a liberdade real". Para o grande filósofo, a liberdade 

está sempre se fazendo, nunca deixa de conquistar-se. É, assim, 

sinônimo de independência, pois "a liberdade eqüivale a ter liberdade, 

ser livre de". O homem é livre porque independe, em suas decisões, 

de qualquer coação, seja de fora ou dentro, ou seja, "de qualquer 

coação simbolicamente absoluta, natural ou histórica e cultural". O 

questionamento da questão da liberdade, segundo Heidegger, exige 

de nós que conquistemos e realizemos a liberdade, pois é na vigência 

da liberdade que o h o m e m se faz homem. A liberdade se dá como 

conquista porque só existe como empenho de libertação. É como a 

própria criação que só revela sua verdade em si mesma. A liberdade é 

como a rosa, sem porquês, s implesmente floresce ao florescer. 

A liberdade é absoluta, em sua própria essência. Liberdades 

relativas, condicionadas, limitadas, etc. são falsificações retóricas 

inventadas por seus inimigos. A liberdade plena se impõe como uma 

experiência natural, espontânea, que só pode ser negada pela má fé. 

Conforme diz Heidegger, a liberdade real é tornar o homem livre de, 

não livre para - ou seja, a suposta " l iberdade" para matar, roubar, 

cercear a liberdade do semelhante, e t c , não é liberdade real, mas 

falsa; não é liberdade. 

A idéia de liberdade que oficialmente domina a nossa cultura é 

a do I luminismo de três séculos atrás. Pretende valorizar o indivíduo, 

a razão e a ciência, mas é uma idéia classista que serve às camadas 

superiores da sociedade em detrimento dos oprimidos, é uma pretensa 
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liberdade constrangida pela legislação e pelo preconceito. O homem, 

no sistema liberal, não é livre de nada, é apenas supostamente livre 

para ganhar dinheiro, explorar seu semelhante , exercer o poder 

econômico . Histor icamente essa concepção de l iberdade resultou 

em racismo, colonial ismo, guerras, desigualdade econômica e 

devastação ambiental . 

A liberdade real, de Heidegger, é mais profunda, ela se define 

pela ausência de coações de qualquer espécie. O lema libertário de 

Aleister Crowley - "Faze o que tu queres, será o todo da lei" - não 

proclama a permissividade ignorante nem o capricho egocêntrico, 

mas o domínio da vontade sobre o que Herbert Marcuse viria a 

chamar, muitos anos depois, de "dessublimação repressiva", ou 

seja, outra forma da repressão que é o oposto da liberdade. Vontade, 

aqui, deve ser entendida no sentido de Nietzsche, vontade de poder 

pessoal, como preconiza o Don Juan de Carlos Castaneda. "Amor é a 

lei, amor sob vontade", completa Crowley. 

O existencialismo de Sartre proclama que "estamos 

condenados a ser livres". Sua ontologia dualista, cartesiana, distingue 

dois reinos da realidade: o da consciência, o ser para-si, e o do mundo 

externo, o em-si. O primeiro é pura indeterminação, liberdade. O 

segundo é opacidade radical e determinação implacável. O para-si, 

diz ele, é a única aventura possível na inércia do em-si, a consciência 

é uma fenda no Ser, através dela, o Nada vem ao mundo. Há no 

em-si, na opacidade, um caráter viscoso que tenta seduzir e absorver 

a indeterminação natural do para-si, que é a fonte de toda ação, 

reduzindo-a à passividade bruta que ele é. Nosso destino é a realização 

plena de nossa liberdade essencial em face da sedução viscosa de sua 
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negação. Este sempre foi o nosso desafio e nosso projeto original. 

As conseqüências práticas dessa situação ontológica 

são decisivas. Tínhamos de enfrentar os inimigos da liberdade, 

onde estivessem. Ainda temos. O questionamento de tudo que 

encontrávamos (e ainda encontramos) diante de nós, enquanto 

crescíamos e agora, que envelhecemos, foi e ainda é nossa resposta 

a esse desafio. 

Os antagonistas se apresentavam de maneira indisfarçável. 

Comportamento compulsivo, moral tradicional, submissão a velhos 

padrões estéticos, políticos e religiosos, a farsa da organização 

mundana, tudo isso sempre foi contestado pela visão libertária que 

caracterizou a melhor parte de nossa geração. Queríamos ser livres 

de tudo isso. 

Hoje, não parece ser mais bem assim. Mais velhos, muitos 

de nós cederam, sob o peso dos anos e da aparentemente diminuição 

de energia que parece acompanhá-los, às conveniências do mundo 

organizado e, portanto, neuroticamente determinado que nos envolve. 

Acabaram preferindo tomar a pílula azul, para lembrar a metáfora do 

filme Matrix. Esqueceram que, como diz Sartre, a liberdade é infinita. 

Sartre quis dar um sentido definido a essa liberdade, sustentada 

contra o determinismo de Freud, para quem a sublimação repressiva 

é um mal inevitável, através de um compromisso político com o 

determinismo de Marx, para quem o Sistema deve ser superado. Mais 

uma vez, sua influência foi poderosa. Sua crítica da razão dialética 

procura dar uma dimensão histórica e social à liberdade existencialista. 

A dialética entre Freud e Marx, os dois grandes profetas do 

século XIX, foi levada até o limite de suas sínteses no pensamento 

Filosofia e C u l t u r a Brasi le i ra | 51 



de Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e Norman O. Brown, os grandes 

profetas do século XX. Livros como A Função do Orgasmo, Eros 

e Civilização e Love 's Body são essenciais para a compreensão das 

novas perspectivas abertas em alguns dos momentos mais luminosos 

do século passado. 

Na geração, a chamada eterna luta entre o Bem e o Mal, 

foi traduzida, em termos concretos, como a luta entre a Liberdade 

e a Repressão. O despertar para essa tomada de consciência foi 

responsabilidade de Freud, ainda no século XIX. Conforme Norman 

O. Brown explica, basta uma palavra para termos a compreensão do 

pensamento de Freud: repressão. "Sob a nova perspectiva freudiana, 

a essência da sociedade é a repressão do indivíduo, e a essência 

do indivíduo é a repressão de si mesmo . " Brown fala da "doença 

chamada h o m e m " e vimos que isso era a pura verdade. Lutamos, 

portanto, contra a repressão em todos os níveis, tanto os externos 

quanto internos. Nossa bete noir se manifestava na política, em nossas 

atividades públicas, na moral e nos chamados bons costumes, em 

nossas relações pessoais e afetivas, em nossas angústias e conflitos 

internos, por toda parte, enfim. 

Mas houve mais. A dialética entre liberdade e repressão teve 

dificuldades insuperáveis para atingir sínteses satisfatórias e - essa foi 

a descoberta fundamental - os principais obstáculos eram internos. A 

prisão e as torturas da ditadura vigente, por exemplo, eram terríveis, 

mas as perturbações psíquicas eram mais resistentes. Concluímos 

que a libertação da mente era prioritária. Era preciso alcançar um 

estado superior da consciência. 

O segundo momento do processo, na clareira aberta pela 
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liberdade, foi a descoberta espantosa de que a realização dessa 

liberdade só é efetivamente possível pela expansão da consciência. 

Na tradição que vão dos Vedas até o Zen Budismo, passando por 

outras variantes do pensamento oriental, mas também pela corrente 

esotérica do pensamento ocidental, manifestaram-se pensadores 

como Alan Watts, Timothy Leary e Carlos Castaneda, que não só 

trouxeram os antigos ensinamentos para o novo momento , como 

contribuíram para sua comunicação a um número cada vez maior de 

pessoas, graças à sua sensibilidade, sensatez e identificação com os 

novos tempos. A liberdade alargava a consciência coletiva a um nível 

profundo, espiritual. 

Leary most rou que a ingestão de certas drogas facilita 

a expansão da consciência. Alan Watts chamou a atenção 

para as tradições do pensamento oriental, pr incipalmente o 

hinduísmo vedanta e o budismo que, desde sua forma original 

até sua cristalização mais avançada no Zen, v isam a expansão da 

consciência. Castaneda é um escritor original, sobre o qual não se 

consegue definir o própr io gênero, se seus relatos são de ficção, 

como querem muitos , ou se trata de fatos reais, como ele própr io 

proclama. C o m o o h induísmo vedanta e o budismo em suas várias 

formas, o objetivo da doutrina que expõe e sobre cuja or igem afirma 

remontar à civil ização tolteca no México , t ambém é a expansão 

da consciência. De qualquer forma, suas intuições são reveladoras . 

A primeira delas é a sua equação entre consciência e percepção, 

fundamental para a real ização de manifestações mágicas tornadas 

possíveis através do domínio da consciência. 

Esses autores que tenho citado aqui, minhas "autor idades" 
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- como disse um deles - , foram importantes na evolução de um 

fenômeno histórico do século passado que ficou conhecido pela 

denominação de contracultura. Sua preocupação fundamental foi 

exatamente com a liberdade e, embora ela tenha se manifestado muito 

mais no plano prático da experiência existencial do que no teórico, 

pode-se dizer que aquilo que estamos chamando aqui de ontologia 

da liberdade, floresceu, subjacente a toda prática, como o conteúdo 

doutrinário essencial do movimento. Para nós, o que acima de tudo 

definia o ser humano era a sua liberdade e tudo o que fizemos foi feito 

em seu nome. 

O modus operandi foi a contestação socrática, o neti neti 

hinduísta ou a crítica taoista, traduzidos num contexto tipicamente 

ocidental e contemporâneo, mas com intenções planetárias, que 

colocava tudo em questão. A visão contracultural, uma subversão de 

valores de alcance nietzscheano, alvejava os costumes, psicologia, 

política, moral, filosofia, metafísica, religião vigentes, como 

construções mentais arbitrárias e reificadoras, negações opressivas 

da liberdade real. O objetivo, portanto, era acima de tudo, ser livre 

de, como diria Heidegger. Livre de que? De tudo isso. 

Naturalmente, um dos mistérios insondáveis do ser é o 

amor do indeterminado pelo determinado, a sedução do para-si 

pela viscosidade do em-si, a força da obscura gravidade que atrai 

o espírito livre para a petrificação egoica, o pecado original que 

faz do mundo o que ele é. Em face disso, a contracultura, em que 

pese o seu poderoso ideal libertário, t ambém foi obrigada a enredar-

se na paradoxal dialética entre liberdade e escravidão. O exemplo 

mais evidente refere-se aquilo que mais amplamente caracterizou 
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a contracultura dos anos 60, ou seja, as drogas em geral, tanto as 

expansoras quanto as constritoras da consciência. O uso das drogas 

ditas alucinógenas foi um ato libertário, segundo os objetivos mais 

saudáveis da contracultura, mas também degenerou num culto 

escravizador, ou vício auto-destrutivo. 

Outras áreas delicadas, na procura da liberdade real que 

caracteriza a contracultura, são as realidades do dinheiro e do sexo que 

praticamente dominam as preocupações do h o m e m dito civilizado. 

A posição mais radical diante do vil metal foi a proposta de sua 

abolição pura e simples. A invenção do dinheiro, do valor de troca 

materializado num fetiche abstrato, foi a pedra fundamental para o 

desenvolvimento do Sistema, ou seja, a teia totalitária que aprisiona 

a liberdade e, portanto, as nossas próprias vidas. O Sistema controla 

tudo, inclusive e principalmente os chamados valores - organização 

da polis, justiça, segurança, moral , costumes, etc. - , assegurando sua 

sobrevivência de modo violento e tirânico. Só a abolição do dinheiro 

corta esse mal pela raiz. 

Por outro lado, o instinto sexual é o instrumento mais 

poderoso para a ilusória cristalização do ego. Pode-se dizer que o 

prazer sexual é o Nirvana do ego e não foi sem motivo que algumas 

religiões identificaram, essa manifestação inocente da natureza 

humana com o pecado e a demonizaram. Mas o sexo é a maior fonte 

da energia básica, como o demonstra, por exemplo, o ioga tântrico, 

e consequentemente a repressão sexual tornou-se a maior fonte 

da neurose das massas e, de resto, das restantes doenças mentais. 

Cortar o mal pela raiz significa, aqui, a supressão de toda e qualquer 

repressão sexual - e esta foi a posição básica da contracultura. 
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Para os americanos Ken Goffman e Dan Joy, em A 

contracultura através dos tempos, a nossa Tropicália é uma 

contracultura. Como a contracultura americana, o tropicalismo 

enfrentou a censura política, tanto da direita quanto da esquerda, os 

preconceitos morais gerados pela repressão sexual, os cânones rígidos 

da estética tradicional, etc. - em suma, numa palavra, o establishment 

em seus traços essenciais: a alienação, a reificação e a serialização. 

A questão mais polêmica em relação à contracultura foi 

sem dúvida a das drogas. Há muitas drogas diferentes entre elas si. 

Embora as mais significativas para o projeto libertário tenham sido 

uma espécie específica (as alucinógenas), a reação a elas as "enfia todas 

no mesmo saco", tornando assim sua acusação genérica e imprecisa. 

As alucinógenas, tratadas em muitas comunidades chamadas 

primitivas como drogas sagradas, entre elas o ácido lisérgico (LSD), 

o peyote (mescalina), o cogumelo mágico (psilocibina) e a maconha 

(THC) foram as mais utilizadas no processo. Leary as chamou de 

"psicodélicas" porque expandem a mente. Entre outras conseqüências, 

elas geraram manifestações artísticas, na música, na pintura, na 

literatura e, inclusive, resultaram em livros importantes como os de 

Alan Watts - especialmente The Joyous Cosmology - , de Timothy 

Leary, assim como a adaptação do Livro Tibetano dos Mortos, e os 

livros de Carlos Castaneda, especialmente os quatro primeiros. 

No Brasil, um chá composto pela infusão de duas plantas 

(psychotria viridis, cujo princípio ativo é o DMT, e banisteria caapí), o 

ayahuasca, inspirou a formação de seitas religiosas, a maioria oriunda 

da floresta amazônica, e das quais as mais conhecidas são o Santo 

Daime e a União Vegetal, cujos ritos supõe a ingestão do ayahuasca, 
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a que se atribui o poder de expandir a consciência, a exemplo das 

plantas de poder (peyote, cogumelo mágico) que foram utilizadas 

pela contracultura americana. Aliás, dois ícones desta última, o poeta 

Allen Ginsberg e o escritor Will iam Burroughs, experimentaram o 

ayahuasca, conforme relatam nas suas Cartas do Yagé. 

Jorge Mautner enfatiza o caráter de amálgama para definir a 

própria natureza da cultura brasileira e de sua criação incessante. A 

relação entre o modernismo de 1922 e o tropicalismo de 1967, por 

exemplo, é reveladora. A Tropicália, nítido exemplo de amálgama 

superior, expressa o próprio espírito dessa cultura, sua liberdade real. 

Caetano Veloso diz que o "Manifesto do Pau Brasi l" e o "Manifesto 

Antropófago", de Oswald de Andrade, eram "uma redescoberta e uma 

fundação do Brasil". E destaca, nos textos de Oswald, a antropofagia 

como uma metáfora da devoração de toda informação vinda de fora, 

a exemplo da deglutição do bispo Sardinha por nossos índios e, 

portanto, do próprio fundamento de nossa nacionalidade. 

Os manifestos de Oswald teorizam, pela primeira vez, o 

sincretismo brasileiro, como a expressão mais plena da índole 

da cultura que estamos construindo. Ainda segundo Caetano, "a 

palavra chave para entender o tropicalismo é sincretismo". Ou seja: 

o amálgama de Mautner. Emancipado de coações naturais e históricas, 

independente em face de censuras, preconceitos e cânones, o sincretismo, 

não só o tropicalista, mas o sincretismo brasileiro em geral, é liberdade real. 

Mesmo o primeiro que se apresenta, o sincretismo religioso brasileiro, só foi 

possível graças à nossa vocação originária para a liberdade real. Aumbanda 

é uma invenção brasileira que funde orixás africanos e santos católicos, as 

seitas criadas para a ingestão do ayahuasca são outra invenção brasileira 
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que tem raízes ideológicas no catecismo católico mas transformadas por 

uma mitologia indígena. A união entre as duas correntes, no que se chama 

Umbandaime, em que giras de umbanda são realizadas tendo o daime 

como curiador, parece culminar o sincretismo religioso brasileiro. 

O avanço do processo cultural brasileiro depende, direta e 

essencialmente, do sincretismo e, portanto, da liberdade real. 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 58 

Brás e o Brasil: A filosofia da arte de Machado de Assis 
Patrick Pessoa 

há coisas de sobra que não se dizem 
há coisas que sobram no que se diz 
nossa miséria é uma alegria de palavras? 

Marcos Siscar 

A tentação de atribuir uma filosofia a um autor de ficção 

como Machado de Assis não é pequena. Afinal, sua obra é das mais 

pródigas em referências aos grandes vultos da história da filosofia e 

muitos de seus personagens nutrem a pretensão de serem filósofos. 

Será, no entanto, que o simples fato de haver muitos filósofos e 

muitas filosofias na obra de Machado de Assis nos autoriza a falar 

em uma pretensa "filosofia de Machado de Assis"? Há algo de 

paradoxal na tentativa de muitos dos críticos da obra machadiana 

de lhe conferirem maior respeitabilidade atribuindo a seu autor 

uma filiação filosófica determinada, seja aos céticos, aos moralistas 

franceses ou a Schopenhauer. Ao defenderem a idéia de que a 

grandeza de um autor de ficção está associada ao fato de possuir uma 

filosofia, tais críticos, conscientemente ou não, acabam por rebaixar 

a literatura, convertendo-a em mera ilustração da "profundidade" 

dos filósofos. Além disso, no que diz respeito aos críticos brasileiros, 

o rebaixamento da literatura com relação à filosofia não raro é 

acompanhado pelo esforço de integrar Machado de Assis em um 
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problemático "cânone ocidental". Esse esforço, evidentemente, 

tende a enfatizar muito mais o que Machado teria de universal, em 

detrimento do que inegavelmente ele tem de brasileiro. No âmbito da 

tradição da crítica machadiana, dois pensadores evitam o perigo do 

universalismo e ensinam que o respeito à autonomia estética da obra 

machadiana é indissociável de uma reflexão sobre sua singularidade 

brasileira: Roberto Schwarz, na crítica literária propriamente dita, e 

Júlio Bressane, no cinema. Partindo, cada um a seu modo, de uma 

reflexão original sobre a modernidade que caracteriza a forma do 

romance machadiano, Schwarz e Bressane realizam suas respectivas 

críticas imanentes das Memórias póstumas de Brás Cubas ancorados 

em um mesmo pressuposto: o de que, em se tratando de um romance 

escrito contra seu pseudo-autor, ele só se torna inteligível quando nele 

encontramos, no plano temático, uma crítica à ideologia das elites 

brasileiras personificadas por Brás Cubas, e, no plano propriamente 

estético, uma diluição das fronteiras que separam a literatura não 

apenas das outras artes, mas sobretudo da fi losofia. Como "forma 

simbólica suprema", o romance em geral e o romance machadiano em 

particular, de forma alguma seriam um mero reflexo de fi losofemas 

previamente existentes e de uso disseminado. Compreender "a 

filosofia da arte de Machado de Assis", pelo contrário, implica tornar 

visível porque o dispositivo literário chamado "Brás Cubas" é talvez 

a pedra angular de uma "filosofia brasileira" ainda por vir. 

Tendo em vista que, em meu livro A segunda vida de Brás 

Cubas: A filosofia da arte de Machado de Assis (Rocco, 2008), já 

empreendi uma análise detalhada da crítica imanente das Memórias 

póstumas realizada por Schwarz em seu célebre ensaio Machado 
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de Assis: Um mestre na periferia do capitalismo (Ed. 34, 2000), 

minha proposta aqui é empreender uma análise semelhante do modo 

como Bressane realiza sua leitura do mesmo romance no filme Brás 

Cubas, de 1985. M e u próprio pressuposto hermenêutico, que fique 

claro desde já, é o de que certos filmes são ensaios críticos bem mais 

radicais e modelares das obras literárias que tomam como ponto de 

partida do que um sem número de textos críticos imediatamente 

reconhecíveis como tais. 

*## 

A origem da análise a ser empreendida a seguir é o projeto A 

história da filosofia em (mais) 40 filmes, que, em suas duas edições, 

realizadas ao longo de 80 sábados entre maio de 2009 e março 

de 2012, no Teatro Nelson Rodrigues (Teatro da Caixa Cultural), 

propiciou que a exibição integral de oitenta clássicos da história do 

cinema fosse seguida por uma palestra que pretendia ser a sua "crítica ' 

f i losófica". No âmbito desse projeto, realizado em parceira com 

Alexandre Costa, tive a oportunidade de ministrar 40 palestras sobre 

filmes os mais diversos, ao longo das quais questões bastante específicas 

e outras mais amplas no que diz respeito a uma crítica filosófica de obras 

de arte cinematográficas ganharam corpo e tornaram possível pensar os 

"fundamentos para uma estética aplicada ao cinema" calcada na minha 

prática e, sobretudo, nas minhas aporias como crítico. 

A necessidade de uma fundamentação teórica mais consistente 

para o tipo de crítica que exerci naquele espaço se agravou no início 

de 2010, quando comecei a escrever o livro A história da filosofia 
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em 40 filmes, no qual minha tarefa é converter o material que usei 

nas palestras, fragmentário e voltado para a sua exposição oral, 

em um tipo de prosa ensaística que possa de algum modo ecoar as 

experiências hermenêuticas que realizei naquele espaço. 

Já ao elaborar o primeiro dos ensaios que comporão o livro, 

ficou evidente o quão dependente eu era, nas minhas análises, da 

citação das cenas que seriam o seu objeto. No Teatro Nelson Rodrigues, 

dado que os espectadores haviam acabado de assistir ao filme e ainda 

estavam sob o efeito das imagens sobre as quais eu falava, tal citação 

não precisava ser mais do que uma breve indicação, calcada em sua 

memória afetiva imediata. No livro, por outro lado, a citação das cenas 

analisadas exige uma descrição muito mais detalhada, descrição que, 

como foi se tornando claro para mim, é necessariamente seleção do 

que importa narrar, decisão e consequentemente perda. Tal perda 

não seria tão grave se, ao recortar os fragmentos mais significativos, 

eu pudesse pura e simplesmente colocá-los diante do leitor, como 

fazemos quando escrevemos sobre literatura. Ocorre que, em se 

tratando de uma obra cinematográfica, e não literária, cujo fulcro de 

forma alguma pode ser reduzido ao enredo, àquilo que se apresenta 

imediatamente como palavra, o problema da interpretação implica 

necessariamente o problema da transposição de uma l inguagem para 

outra, isto é, o problema da tradução. Como fazer jus literariamente à 

potência das imagens de um filme se, nessas imagens, quase nunca é 

o seu teor propriamente literário que garante essa potência? E como 

lidar com a incômoda sensação de que, na seleção das cenas mais 

significativas e dos elementos mais relevantes dentro de cada cena, 

talvez o que há de mais essencial na imagem sempre se perca? 

0 
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Essas duas questões me levaram a escolher o filme Brás 

Cubas, lançado por Júlio Bressane em 1985, como base da minha 

apresentação, pois poucos teóricos do cinema se debruçaram com o 

mesmo rigor sobre o problema da tradução da palavra em imagem e 

da imagem em palavra, tema central de São Jerônimo (1998) e, em 

certo sentido, de toda obra bressaniana. 

Minha fala será dividida em 3 partes: na primeira, farei uma 

breve apresentação do conceito de estética aplicada e de sua relação 

com o conceito de crítica de arte do primeiro romantismo alemão, 

fundamental tanto para pensar a tarefa assumida pelo cineasta 

Bressane quanto a tarefa que precisa ser assumida por seu tradutor, 

isto é, pelo crítico de sua obra; na segunda, mostrarei de que modo 

a interpretação de Júlio Bressane do romance Memórias póstumas 

de Brás Cubas, como obra essencialmente cinematográfica, reitera 

a visão primeiro romântica do romance como "forma simbólica 

suprema", por conter em si virtualmente todas as artes; finalmente, 

com base na exibição de fragmentos seletos do filme Brás Cubas, 

mostrarei como Bressane entende a tarefa do tradutor e transcende 

a melancolia que lhe é inerente, transformando a impossibilidade de 

recuperar o "sentido úl t imo" da obra machadiana no motor para a 

sua "transcriação luciferina" (A referência a esse célebre conceito de 

Haroldo de Campos se justifica pelo fato de Bressane não esconder 

a admiração por sua teoria da tradução, chegando mesmo a citar o 

poeta em seu fi lme. "De acordo com Haroldo de Campos" , explica 

Susana Kampff-Lages, "o caráter luciferino da tradução estaria 

em sua dessacralização do texto original e em sua reinserção da 

atividade do tradutor num âmbito humano de realizações, trazendo-o 
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para aquém da 'grande saudade ' , isto é, fazendo-o retornar, por uma 

via crítica, ao domínio necessariamente provisório e finito de toda 

empresa humana") . 

A convicção de que a filosofia da arte deve ser radicada na crítica de 

arte, isto é, na análise de obras de arte específicas, é a fonte de onde brotou 

o conceito de "estética aplicada". Essa convicção, que exige o abandono 

do estudo das estéticas tradicionais como um fim em si mesmo em prol 

de sua "aplicação" a obras específicas, remonta ao primeiro romantismo 

alemão, especialmente às obras de Friedrich Schlegel e Novalis. Se, em 

um fragmento publicado na revista Athenàum, Schlegel afirmou que 

"toda interpretação filosófica de uma obra de arte [o termo que ele usa 

é Rezension] deveria ser ao mesmo tempo uma filosofia da interpretação 

[ou das recensões]", eu diria que toda filosofia da interpretação deveria ser 

simultaneamente a interpretação filosófica de uma obra de arte. 

Se o tema central da filosofia, ao menos desde Nietzsche, 

é o problema da interpretação, logo se vê a centralidade da crítica 

de obras de arte determinadas para muitos de seus desdobramentos. 

Não por acaso, Benjamin e Adorno, mas também outros importantes 

filósofos contemporâneos, como Heidegger, Derrida, Deleuze e 

Foucault, foram grandes ensaístas e nos legaram inestimáveis críticas 

das obras de arte pelas quais se sentiram tocados, que contêm motivos 

fundamentais para a compreensão de suas respectivas filosofias. 

Ainda que válido para todos os citados filósofos, no entanto, 

o rótulo de "ensaís tas" deve ser usado com moderação, como, aliás, 

qualquer rótulo. O termo "ensaio"^/dêyonna alguma diz o mesmo 

em Benjamin e em Derrida, por exemplo. A mesma precaução deve 

ser estendida ao conceito de "estética aplicada", que guarda íntimo 

parentesco com o ensaio, entendido como forma literária de uma 

filosofia que já não pode mais prescindir da crítica de arte. 

Assim, pensar os fundamentos para uma estética aplicada 

implica pensar um conceito de crítica de arte que vá além do uso 

meramente ilustrativo ou instrumental de determinadas obras 

para reafirmar teses filosóficas previamente existentes, possível 

compreensão (ingênua e equivocada) da idéia de uma "apl icação" 

da filosofia à arte. Pensar os fundamentos para uma estética aplicada 

implica, nas palavras do célebre "Prefácio Epistemo-crí t ico" à 

Origem do drama barroco alemão, de Walter Benjamin, pensar um 

conceito de crítica de arte que torne possível que a verdade faça 

just iça à beleza, isto é, que as legítimas aspirações da filosofia à 

totalidade não acarretem a pura e simples eliminação dos elementos 

materiais, singulares, que resistem à sua integração a um pretenso 

sentido último da obra de arte analisada. 

Com vistas à fundamentação de um tal conceito de crítica, 

a tese de doutorado de Walter Benjamin, O conceito de crítica de 

arte no romantismo alemão, é a minha principal referência. Lendo os 

românticos, ele recorta dois fragmentos que dão valiosa orientação 

àqueles que não podem mais crer numa precedência do método 

com relação ao objeto: "Fel izmente", escreveu Schlegel, "ele [o 

Wilhelm Meister] é precisamente um desses livros que ju lgam a si 

mesmos . " E, concordando com Schlegel, Novalis anotou: "Recensão 

é complemento do livro. Alguns livros não precisam de recensão 

alguma, apenas de um anúncio; eles já contêm a recensão". 
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Em outras palavras: se, de acordo com a exigência mais 

fundamental da estética aplicada, em vez de explicar certas obras 

com base na filosofia que elas pretensamente refletiriam, trata-se de 

radicar a reflexão filosófica sobre a arte em obras de arte específicas, 

o caminho para realizar essa operação depende de uma exposição 

(Darstellung) - no sentido de desdobramento, intensificação ou 

potenciação - da crítica, isto é, da autorreflexividade, ou ironia 

formal, que já estaria contida na própria obra. 

Nesse sentido, ainda que, de acordo com o "credo metafísico 

(. . .) de todo real como pensante" que Benjamin identifica nas obras 

dos primeiros românticos, a princípio qualquer obra de arte, moderna 

ou antiga, e mesmo "as assim chamadas coisas da natureza" possam 

ser objeto da crítica como "intensificação do autoconhecimento na 

reflexão", na prática é inegável que certas obras se prestam melhor 

a esse conceito de crítica do que outras. Refiro-me, ainda seguindo 

Benjamin, àquelas obras em que "a ironização da forma ataca a ela 

mesma sem destruí-la", convidando a uma crítica que acabe o trabalho 

iniciado pelo artista. Dentre essas obras maximamente criticáveis, 

Schlegel cita o Wilhelm Meister, Benjamin cita as comédias de Tieck 

e eu citaria as Memórias póstumas de Brás Cubas, obra paradigmática 

para a compreensão do elogio romântico do romance como "forma 

simbólica suprema", seja pelo seu caráter irônico e retardador, pela 

prodigalidade das parábases aristofânicas que produzem cesuras em 

sua unidade e instabilidade em seu sentido, seja, finalmente, por 

sua vocação absolutista, que tende a englobar em si a "pluralidade 

das formas", estabelecendo uma "prosa entre as ar tes" que é índice 

de sua "oposição contra a forma limitada e de sua aspiração ao 
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transcendental". 

*** 

Dentre os críticos das Memórias póstumas, obra hoje 

indissociável das histórias de sua recepção, reprodução, adaptação e 

tradução, que lhe recobrem como aquele famoso manto real cheio de 

dobras recobre o corpo impossivelmente nu do rei, nenhum chamou 

a atenção de modo mais pregnante para a vocação absolutista do 

romance machadiano do que o cineasta Júlio Bressane. Ele o fez através 

de dois ensaios críticos: o primeiro, ou "original", foi o filme Brás 

Cubas, de 1985; o segundo, publicado em 2000 no livro Cinemancia, 

é um ensaio crítico sobre o romance machadiano e simultaneamente 

sobre o ensaio crítico que foi seu filme, assim contribuindo ainda 

mais para a absolutização, isto é, a " romant ização" da obra. 

Sobre a vocação absolutista, propriamente romântica, do 

romance de Machado, no qual ele reencontra a alma do cinema,' 

vocação que o seu filme desdobra e intensifica, isto é, traduz, escreve 

Bressane: 

Há, como se sabe, uma premonição extraordinária no Brás 
Cubas: o cinema e, sua alma, a montagem. A prosa capitular 
é arrastada até uma fronteira-limite onde transborda no 
procedimento cinematográfico da montagem, narrativa com 
cortes dentro da seqüência, ou mesmo em um plano-sequência 
sem cortes. Capítulos que são fades; reticências que são véus; 
o leitor-lente (curiosidade: tem por vezes o leitor grande-
angular, por vezes o leitor tele-objetiva!) 

Tem título de capítulo que é um fotograma fixo. Um ponto de 
interrogação: um close-up. Uma lápide (pintura: ready-madé): 
um capítulo. 
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O capítulo "Senão do livro" (LXXI) é um travelling de câmera 
na mão, conduzida fora da altura do olho. 

Diz Antônio Vieira: Suponhamos que diante de uma visão 
estupenda saiam nossos sentidos fora de sua esfera e inaugurem 
o ver com os ouvidos e o ouvir com os olhos. 

Tradução e contradição: circular da poesia à música, da 
pintura à literatura, do cinema a tudo, derrapando, rompendo 
barreiras, categorias, misturando as inter-relações mantidas 
pelos conhecimentos, coerência na complementaridade: isso é 
tudo e todo o movimento das contradições. 

Em sua vegetação de significações diversas, este livro, 
engenhoso e inovador, tem como um de seus perfumes o 
caráter interdisciplinar, experimental, pois se situa em uma 
fronteira-margem. É livro no limite do livro, da música, da 
pintura e do... filme! 

Para o cineasta, entretanto, a percepção do caráter experimental 

e da vocação absolutista do romance machadiano é apenas o ponto de 

partida para a questão central de sua adaptação cinematográfica das 

Memórias póstumas: a questão da tradução. Em entrevista concedida 

em 1997, Bressane afirma: 

Criou-se uma associação entre literatura e cinema de uma 
maneira incompleta, insatisfatória como tradução. De certa 
maneira, a literatura foi para o cinema sem a literatura, foi 
apenas como enredo (...). Normalmente, o que se traduz num 
filme é o entrecho. Mas o estilo, essa que é a dificuldade. 
O que você pode fazer nessa outra linguagem é sugerir um 
procedimento que remeta ao original. Este é o desafio (...). 
Tradução em cinema faz-se com luz-movimento-angulação-
montagem. Descobrir a luz, o ritmo, o fino fio de uma 
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tradição de clichês cinematográficos que, transformados, 
transvalorados, recriados, reinventados, podem, de alguma 
maneira, nos sugerir, nos remeter, dar-nos uma idéia do 
formalismo do texto, do objeto, do espírito, do humor, do mau 
humor, do original. 

Com base na fundamentação teórica acima esboçada, que 

parte do problema da autonomia da obra de arte, passa pelo conceito 

de crítica de arte do pr imeiro romant i smo alemão - correlato do 

concei to de estética aplicada que serviu de est ímulo para a criação 

da Viso: Cadernos de Estética Aplicada (www.revis taviso.com.br) , 

per iódico que edito em parceria com Vladimir Vieira - e culmina 

em uma reflexão sobre a tarefa do tradutor segundo Júlio Bressane, 

a parte final da minha fala, que não tenho como sintetizar no breve 

espaço deste texto de apresentação, será dedicada a analisar como 

Bressane efetivamente confrontou o desafio de traduzir Machado 

em seu filme Brás Cubas. Dada a enorme complexidade da obra 

de Bressane, em que idéias e l inguagens distintas se sobrepõem, 

optarei pela análise de apenas três fragmentos do fi lme que, 

evocando a célebre definição do c inema como "música da luz", 

i luminam musica lmente o texto machadiano , colaborando para a 

sua dessacral ização: o pr imeiro fragmento, t radução do prólogo 

ao leitor e do pr imeiro capitulo do romance , intitulado "Óbi to do 

autor"; o segundo, t ranscriação do romance outonal entre Brás e 

N h ã Loló; o terceiro, a interpretação bressaniana do "fecho de ouro" 

das Memórias póstumas, que ele sagazmente suprime e substitui pela 

voz do rei do baião, Luís Gonzaga. 
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*** 

Para que os espectadores possam acompanhar melhor minha 

análise da dissonante sobreposição operada por Bressane, que 

conjuga imagem, música e texto, seguem abaixo os três fragmentos 

das Memórias póstumas de Brás Cubas que ele " t raduz" em cada um 

dos trechos escolhidos para projeção no espaço da Caixa Cultural, 

seguidos pelas letras das canções que ele utiliza para amplificar 

cinematograficamente o alcance da literatura machadiana. 

(1) Prólogo ao leitor 

Texto de Machado de Assis 

Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 
cem leitores, cousa é que admira e consterna. O que não admira, 
nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os 
cem leitores de Stendhal, nem cinqüenta, nem vinte, e quando 
muito, dez. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na verdade, de uma obra 
difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um 
Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas 
rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a 
com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil 
antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente 
grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo 
que a gente frívola não achará nele o seu romance usual, ei-lo aí 
fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são 
as duas colunas máximas da opinião. 
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Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o 
primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O 
melhor prólogo é o que contém menos cousas, ou o que as diz 
de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar 
o processo extraordinário que empreguei na composição destas 
Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas 
nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da 
obra. A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-
me da tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. 

Brás Cubas 

Música "Fiz um samba" (José Borba na voz de Francisco 
Alves) 

Dos casebres da favela 
Do silêncio da capela 
Onde eu rezo com fervor 
Da luz clara do luar 
Que ilumina o céu e o mar 
E as campinas sempre em flor 
Eu fiz um samba para o meu amor (2x) 

Da noite escura sem lua 
Da chuva que cai na rua 
Aumentando a minha dor 
Do pranto dos olhos meus 
Da fé que eu tenho em Deus 
Nosso pai nosso senhor 
Eu fiz um samba para o meu amor (2x) 

*** 
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(2) Morro abaixo 

Texto de Machado de Assis (Capítulo CXXI) 

No fim de três meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os 
olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos 
que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia 
de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro que 
me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília 
desfeita em lágrimas, mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com 
outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã-Loló, terna, 
luminosa, angélica. 

Não falo dos anos. Não os sentia; acrescentarei até que os deitara 
fora, certo domingo, em que fui à missa na capela do Livramento. 
Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os 
muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo 
o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao 
descer com Nhã-Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu 
que fui deixando aqui dous anos, ali quatro, logo adiante cinco, 
de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com vinte anos 
apenas, tão lépidos como tinham sido. 

Música: Cuesta abajo (Alfredo de Ia Pera na voz de Carlos 
Gardel) 

Si arrastre por este mundo 
La vergüenza de haber sido 
Y el dolor de ya no ser 
Bajo el ala dei sombrero 
Cuantas veces embozada 
Una lagrima asomada 
!Yo no pude contener! 
Si cruce por los caminos 
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como un paria que el destino 
se empefio en deshacer 
si fui flojo, si fui ciego, 
solo quiero que comprendas 
el dolor que representa 
el coraje de querer. 

Era, para mi la vida entera 
Como un sol de primavera 
mi esperanza y mi pasión 
sabia, que en el mundo no cabia 
toda la humilde alegria 
de mi pobre corazón 
Ahora, cuesta abajo en la rodada 
Ias ilusiones pasadas 
Yo no Ias puedo arrancar. 
Sueno, con el pasado que afloro 
el tiempo viejo que Uoro 
y que nunca volverá 

*** 

(3) Das negativas 

Texto de Machado de Assis (Capítulo CLX) 

Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos 
narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a 
invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa 
da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro 
lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque 
eras a genuína e direta inspiração do Céu. O caso determinou o 
contrário; e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. 
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Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a 
celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não 
conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-
me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. 
Mais; não padeci a morte de D. Plácida, nem a semidemência do 
Quincas Borba. Somadas umas cousas e outras, qualquer pessoa 
imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente 
que saí quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este 
outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a 
derradeira negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, 
não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 

Música: Qui nem jiló (Luiz Gonzaga) 

Se a gente lembra só por lembrar 
Do amor que a gente um dia perdeu 
Saudade inté que assim é bom 
Pro cabra se convencer 
Que é feliz sem saber 
Pois não sofreu 

Porém, se a gente vive a sonhar 
Com alguém que se deseja rever 
Saudade intonce aí é ruim 
Eu tiro isso por mim 
Que vivo doido a sofrer 

Ai, quem me dera voltar 
Pros braços do meu xodó 
Saudade assim faz doer 
Amarga que nem jiló 
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Mas ninguém pode dizer 
Que vivo triste a chorar 

Saudade, meu remédio é cantar 
Saudade, meu remédio é cantar 
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Aspectos filosóficos da antropofagia oswaldiana 

Adr iany Mendonça 

O "Manifesto Antropófago" e "A crise da filosofia messiânica" 

são textos redigidos por Oswald de Andrade e separados por um 

intervalo de vinte e dois anos. O primeiro e mais conhecido data 

de 1928, pertence ainda à fase modernista de sua obra e inaugura o 

que o autor diz ser um "lancinante divisor de águas" 1 em sua vida. 

0 segundo foi desenvolvido posteriormente, depois de Oswald ter 

mergulhado no marxismo, de ter se encaminhado para a militância 

política de extrema esquerda nos anos 30, e de ter, quinze anos mais 

tarde, com o fim da Segunda Guerra, rompido com a orientação 

marxista. Afirmando o seu retorno à antropofagia, ele se aproxima 

cada vez mais da filosofia e escreve, em 1950, "A crise da filosofia 

messiânica" como uma tese com a qual pretendia concorrer à cátedra 

de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP - o 

que acabou não acontecendo, por circunstâncias um tanto obscuras 

que parecem envolver a rejeição em seu quadro docente filosófico, 

por parte da academia paulista, de um poeta contestador das estruturas 

colonialistas enraizadas nas instituições contemporâneas. 

Este segundo texto, preparado em formato supostamente 

mais adequado às exigências acadêmicas, realiza afirmativamente a 

retomada da antropofagia presente no manifesto de 1928 e a explicita 

como o filtro a partir do qual Oswald interpreta o que teria sido a 

história da filosofia e da cultura ocidentais para construir sua própria 

1 Cf. NUNES, Bene<ijta^ntropofagia ao alcance de todos". In: ANDRADE, 2011, p. 09. 
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visão filosófica do mundo. Já na abertura fica evidente a perspectiva 

diferenciada que ali é desenvolvida pela enunciação da idéia de que 

a antropofagia ritual praticada não só pelos gregos - como teria 

assinalado Homero - mas por povos da América que teriam atingido 

uma elevada cultura exprime um modo de pensar e se colocar no 

mundo: um modo que teria caracterizado certa fase primitiva e 

potente da humanidade e para o qual a deglutição e a ultrapassagem 

da perspectiva messiânica vigente e decadente apontariam. Neste 

sentido, em sintonia com gregos, astecas, maias e incas, que, ao 

comer os homens , não o faziam por fome ou gula, mas pelo desejo 

de absorver o que no outro difere de si e que o fortalece, Oswald, 

em seu tratado filosófico, propõe a antropófaga formulação acerca do 

h o m e m como problema e como realidade: o h o m e m natural como um 

primeiro termo da história da humanidade, o homem civilizado como 

um segundo termo, e o homem natural tecnizado como emblema de 

um potente futuro anunciado. O próprio título com o qual ele teria se , 

referido alternativamente ao texto - "O Antropófago - uma filosofia 

do primitivo tecnizado" - ratifica esse aspecto ao apontar para o 

resultado da deglutição e da ultrapassagem do homem civilizado pelo 

h o m e m afirmador do primitivismo. A operação que se ligaria ao rito 

antropofágico seria, segundo as palavras de Oswald a partir da leitura 

de Freud, a da "transformação do tabu em totem 2 ", a da passagem 

do valor oposto ao favorável através da devoração interessada. O 

h o m e m imbuído do seu caráter primitivo, o antropófago que come 

o outro pelo desejo do diferente, o filho da cultura do Matriarcado, 

ao absorver o que lhe fortalece da cultura tecnizada e do homem 

2 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 139. 
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civilizado gerado no âmbito do Patriarcado, reverteria sua posição 

secundária, ultrapassaria definitivamente o já decadente Patriarcado 

e reinstauraria um novo Matriarcado - aquele em que, de posse da 

tecnologia e dos ganhos que a máquina traz à vida, permitiria o 

reestabelecimento do ócio em lugar do negócio. 

Em linhas gerais, o texto de Oswald refaz a história da 

filosofia e redimensiona os pilares da cultura hegemônica em 

nossa sociedade por essa perspectiva afirmadora da antropofagia 

como o pathos mais poderoso do homem. É por esse viés que ele 

analisa o longo período que se estende desde os gregos antigos e 

das civilizações americanas pré-colombianas, passando pela Idade 

Média, pelo Renascimento e chegando aos séculos XIX e XX. 

Neste ponto, Posit ivismo, Liberalismo, o papel desempenhado pelas 

Ciências Humanas , Comunismo, Marx, Engels, Freud, os destinos 

da URSS e de sua revolução são avaliados criticamente. Ao final de 

quase setenta páginas, as teses são sintetizadas em treze itens, dos 

quais alguns são especialmente interessantes para se compreender a 

singular apropriação feita por Oswald de um vastíssimo universo de 

referências (são muitos os autores citados em sua bibliografia, que 

compreende fi lósofos, poetas, antropólogos, biólogos, historiadores). 

Ele afirma, entre outras coisas: 

Que o mundo se divide na sua longa História em: Matriarcado e 
Patriarcado; 
Que correspondendo a esses hemisférios antagônicos existem: 
uma cultura antropofágica e uma cultura messiânica; 
Que esta, dialeticamente, está sendo substituída pela primeira, 
como síntese ou terceiro termo, acrescentadas as conquistas 
técnicas; 
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Que um novo Matriarcado se anuncia com suas formas de 
expressão e realidade que são: o filho de direito materno, a 
propriedade comum do solo e o Estado sem classes, ou a ausência 
de Estado; (...) 
Que sob o aspecto dissimulado ou não da secularidade, a filosofia 
comprometida com Deus nunca deixou de ser messiânica; 
Que (...) a URSS, levada pela mística da ação, perdeu o impulso 
dialético de seu movimento, enquistando-se numa dogmática 
obreirista que lembra, em síntese, a Reforma e a Contrarreforma; 
Que isso exprime o último refúgio da Filosofia messiânica, 
trazida do Céu para a terra; (...) 
Que só a restauração tecnizada duma cultura antropofágica 
resolveria os problemas atuais do homem e da Filosofia.3 

Para além dos conteúdos propriamente ditos dessas 

conclusões, vem aos olhos, em primeiro lugar, o esforço de condensar 

o longo texto em formulações curtas que refaçam o percurso geral 

das investigações filosóficas do autor - apesar de nelas não serem 

nem mencionadas algumas questões extensamente desenvolvidas 

no interior do escrito. Em segundo lugar, chama atenção a escolha 

de uma estrutura ou forma dialética para organizar resumidamente 

suas teses. Já no início do texto, quando apresenta pela primeira vez 

a tensão entre os dois hemisférios dos quais despontam a cultura 

antropofágica e a messiânica, a estruturação e apresentação do 

conflito entre o homem natural e o homem civilizado obedecem a 

uma organização de caráter dialético explícito: o homem natural, 

como primeiro termo da equação histórica, é apresentado como tese, 

enquanto o homem civilizado surge como a sua antítese, e, finalmente, 

a imagem do h o m e m natural tecnizado emerge como a síntese. Neste 

sentido, ao mencionar uma oposição entre Matriarcado e Patriarcado 

e fazer alusão ao resultado desta oposição, e dado o caráter central 

3 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 204-205. 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 79 



desta hipótese no conjunto geral do texto, a presença do hegelianismo 

parece saltar das páginas deste escrito como a referência filosófica 

mais importante. 4 

Contudo, a despeito desse formato dialético que a escrita 

de Oswald traz consigo e mesmo da suposta influência que a 

perspect iva de uma filosofia da história levada a cabo por Hegel 

exerceria no texto em questão, o pacto mais forte que talvez se 

estabeleça, e que poderia ser identificado não só nos momentos 

em que há convergência temática entre os autores, mas que estaria, 

sobretudo, no plano das estratégias de construção da obra e de 

consti tuição de um pensamento , ao m e s m o tempo crítico e criativo, 

seria entre Oswald de Andrade e Nie tzsche. 

Citado explicitamente em "A crise da fi losofia messiânica", 

o nome de Nietzsche não soa apenas como mais uma das influências 

ou vozes acrescentadas ao caldeirão antropofágico de Oswald. A 

força de Nietzsche transcende as várias referências nominais e as 

muitas páginas redigidas sob o signo da perspectiva crítica radical 

que ele desenvolve em relação à tradição de pensamento hegemônica 

na cultura ocidental . Para se ter uma idéia um pouco mais precisa, 

guardadas as proximidades formais da apresentação do texto de 

Oswald tratadas acima, a referência explícita a Hegel e a Kant não 

ultrapassa um pequeno paragr^fo em cada caso. Ao marx ismo e seus 

desdobramentos messiânicos no mundo comunis ta são dedicadas sete 

páginas aproximadamente . À filiação das correntes contemporâneas 

4 Benedito Nunes, em seu texto publicado no volume das obras completas que traz o "Manifesto 
Antropófago" e "A crise da filosofia messiânica", reforçando a proximidade entre Oswald e Hegel, 
afirma que o poeta brasileiro adota "o ponto de vista da totalização simultânea do pensamento e da 
realidade, típico da filosofia hegeliana da História". NUNES, Benedito. "Antropofagia ao alcance de 
todos". In: ANDRADE, 2011, p. 43. 
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do pensamento - Psicanálise, Exis tencial ismo, Epis temologia - ao 

Patr iarcado são dedicadas não mais do que duas ou três páginas. 

No caso de Nietzsche, tudo se dá de forma bem diferente. A 

primeira referência nominal feita a ele por Oswald aparece já na 

sét ima página do texto, e vai em direção às críticas mais ácidas 

de Nietzsche contra o cris t ianismo. Incorporando a virulência da 

escrita nietzschiana, Oswald se apropria das análises desenvolvidas 

em Genealogia da moral e O Anticristo para caracterizar a história 

do Patr iarcado como a fonte de onde se al imenta incessantemente 

a moral de escravos. As ordenações , princípios e máx imas dos 

velhos livros rel igiosos pelos quais o sacerdócio teria dado seus 

tes temunhos consti tuir iam, nas palavras de Oswald inspirado por 

Nie tzsche , a "Cart i lha do Escravo Perfei to". 5 

Apenas ao papel de Sócrates na consolidação da perspectiva 

patriarcal na cultura grega são dedicadas pelo menos nove páginas. As 

referências implícitas ao primeiro livro publicado por Nietzsche, O , 

nascimento da tragédia, em que as críticas à tradição de pensamento 

ocidental se dão pela rejeição do racionalismo socrático, são muitas. 

Nietzsche trata Sócrates como o antípoda da arte trágica grega e 

como o representante maior de uma tendência decadente que aflora 

na Grécia, através da qual as pretensões racionais de guiar a vida 

em todos os seus meandros coloca abaixo a afirmação artística da 

existência empreendida pela cultura trágica. Oswald corrobora 

Nietzsche: "Bem antes de Tolstói, Sócrates é o animador da censura, 

é o patrono da literatura dirigida. Nas suas mãos morrem a poesia e 

a arte na Grécia". 6 Demonstrando uma afinidade ainda maior com 

5 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 144. 

6 Idem, p. 158. 
^ 
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o gesto nietzschiano de recusa da cultura ocidental em suas raízes 

e desdobramentos, já tendo se colocado contra o cristianismo e 

sua moral de escravos, Oswald remonta a associação presente em 

Nietzsche entre o socratismo e o cristianismo, e ratifica a hipótese 

nietzschiana de que Sócrates seria o primeiro representante de um tipo 

de moral idade fraca que teria se tornado hegemônica com a vitória 

da moral escrava empreendida pelo cristianismo: "De Sócrates sai 

o esquema do perfeito boneco humano, longamente exaltado pelas 

classes dominantes, a fim de se conservar, domado e satisfeito, o 

escravo. É o 'p iedoso ' , o ' jus to ' , o 'cont inente ' , o 'prudente ' . Nele 

refulgem as virtudes do rebanho". 7 

Mas essas evidências de proximidade estão longe de esgotar 

as formas pelas quais Oswald demonstra estabelecer seu forte elo 

com Nietzsche. Mais que isso, não parece ser nessas referências 

em que há explicitamente uma convergência temática entre ambos 

que a ligação mais potente entre eles se faz. A própria noção de 

antropofagia, tal como é colocada por Oswald em seu "Manifesto 

Antropófago" e retomada em "A crise da filosofia messiânica", no 

momento mesmo em que se delineia, o faz pela apropriação de meios 

e estratégias colocadas em jogo por Nietzsche na constituição de seu 

próprio pensamento, aoririesmo tempo afirmador e destruidor; o faz 

incorporando em si os_dispositivos de funcionamento que Nietzsche 

identifica a um pathos forte, afirmador por excelência, nobre. 

Benedi to Nunes , referindo-se ao modo como Oswald 

trabalha a antropofagia ritual, a t ransformação do tabu em totem, 

evidencia a relação entre a purgação do primit ivo aqui existente e 

7 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 158-159. 
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a or igem da saúde moral tal como é colocada por Nietzsche em sua 

Genealogia da moral, a partir da imagem "do h o m e m como animal 

de presa que (...) assimila e digere, sem resquício de ressent imento 

ou de consciência culposa espúria, os conflitos interiores e as 

resistências do mundo exterior". 8 

Esta relação estabelecida de forma um tanto enigmática e 

sem maiores comentários por Benedito Nunes nos faz pensar, em 

primeiro lugar, na argumentação de Nietzsche desenvolvida na 

segunda dissertação da Genealogia da moral, em que ele trata do 

esquecimento como uma "força inibidora, ativa, positiva no mais 

rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, 

vivenciado, em nós acolhido, não penetra mais em nossa consciência, 

no estado de digestão (ao qual poderíamos chamar 'assimilação 

psíquica ' ) , do que todo o multiforme processo da nossa nutrição 

corporal ou 'assimilação física'". 9 O esquecimento seria essa força 

que atua plenamente, sobretudo nas naturezas afirmativas, permit indo p 

ao h o m e m digerir suas vivências e manter assim uma salutar relação 

com a vida, livre dos ressentimentos que envenenam facilmente 

aqueles que não conseguem processar e digerir suas experiências. 

Não é à toa que, na seqüência da argumentação, e retomando temática 

primeiramente explicitada no Zaratustra segundo a qual "o espírito 

é es tômago" 1 0 , Nietzsche associa a alegria e a saúde - física e moral 

- à ação ativa do esquecimento, afirmando que o homem ressentido 

"pode ser comparado (e não só comparado) a um dispéptico". 1 1 

8 NUNES, Benedito. "Antropofagia ao alcance de todos". In: idem, p. 28. 

9 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, II, § 1. 

10 "De velhas e novas tábuas". In: NIETZSCHE, 1998a, p. 197. 

11 N I E T Z S C H E , Friedrich. Genealogia da moral, II, § 1 . 
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Se, no que diz respeito aos "conflitos interiores" do homem 

moralmente sadio aludidos por Benedito Nunes, somos levados à 

segunda dissertação da Genealogia, no que se refere às "resistências 

do mundo exterior" com as quais as naturezas moralmente fortes têm 

de lidar, a primeira dissertação nos serve perfeitamente. Ao descrever a 

fábula das ovelhas e das aves de rapina, Nietzsche nos permite distinguir 

claramente os universos morais entre nobre e escravo, e perceber como 

afirmação e negação estariam implicadas no modo como tanto as ovelhas 

como as aves de rapina se relacionam com a alteridade. 

Referindo-se rancorosamente às aves de rapina, as ovelhas, 

animais de rebanho, diriam entre si: "Essas aves de rapina são más; e 

quem for o menos possível ave de rapina e sim o seu oposto, ovelha 

- este não deveria ser bom?" . 1 2 O modo fraco e ressentido pelo qual 

as ovelhas erigem seus valores e se relacionam com o outro, parte 

necessariamente da negação desse outro para, em segundo lugar, 

por meio de deduções lógicas, chegar a uma pálida e impotente 

afirmação de si. Este funcionamento típico do ressentimento - que 

não prescinde da negação da alteridade para poder se afirmar - estaria 

sempre apoiado na operação de redução do outro, do diferente, ao 

campo do mesmo, da identidade. O recurso a valores transcendentes 

e a ficção do livre arbítrio seriam indispensáveis para que o fraco 

consiga imputar a culpa em seu oponente como meio de enfraquecê-

lo e tentar reduzi-lo à mesma condição miserável em que se encontra, 

e para a qual apenas no além se pode encontrar um alento. 

A entrada em cena das aves de rapina na fábula contada por 

Nietzsche desloca por completo o registro em que o rancor submete 

12 Idem, I, § 13. 
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0 diferente ao mesmo por uma ação que se fundamenta na rejeição 

do outro. Com um ar zombeteiro e acima de tudo alegre, as aves de 

rapina assistem ao teatro impotente das ovelhas e dizem entre si: "nós 

nada temos contra essas boas ovelhas, nós as amamos: nada mais 

delicioso do que uma tenra ovelhinha" 1 3 . O que pauta a relação da ave 

de rapina com o seu oponente passa longe da negação primeira que 

rege o universo dos fracos. Com humor, do alto de sua autoafirmação, 

a ave demonstra um desejo de comer o outro. Não há diálogo possível 

que se estabeleça no plano da racionalidade e das estratégias de 

rebaixar o outro à condição do mesmo. A ave de rapina não se deixa 

aprisionar - seja por dispositivos internos, psíquicos, seja pela ação 

de afastamento à qual as ovelhas a induzem. A diferença não repele e 

não ameaça. Antes, atrai pelo desejo da devoração que suscita. 

E o que faz o antropófago colocado em jogo por Oswald senão 

lançar-se também em direção ao diferente para operar a transformação 

do valor oposto em valor favorável? Em seu tratado filosófico, ele <• 

não deixa dúvidas: "a vida é devoração pura" . 1 4 No "Manifesto 

Antropófago", assim como na tese que o retoma, a antropofagia é 

evidenciada em primeiro plano como a única força que nos une -

socialmente, economicamente , filosoficamente. A lei do h o m e m e do 

antropófago é enunciada logo em seguida: "Só me interessa o que 

não é meu" . 1 5 A negação que se efetua aqui t ambém escapa, como 

no caso das aves de rapina, à lógica ressentida da negação e redução 

do diferente à identidade. A referência ao que "não é m e u " se faz em 

função de um interesse que é despertado, está muito mais a serviço de 

uma curiosidade e de um desejo pelo que difere. Soma-se a isso o ar 

13 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, I, § 13. 
14 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 139. 
1 S "Manifesto Antropófago". In: idem. p. 67. 
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zombeteiro e irônico que perpassa todo o texto do manifesto e que é 

invocado através da repetição da formulação emblemática da postura 

afirmativa por excelência de Oswald: "a alegria é a prova dos nove". 1 6 

Pela perspect iva antropófaga, o di lema de Hamlet -

que, em "A crise da fi losofia messiânica" , ao lado da eclosão da 

vindita e/tto ressent imento presentes na obra, é apontado como o 

cl ímax ao^Patr iarcado - é devorado e recriado ironicamente: os 

quest ionamentos acerca do "ser" e do "não-ser", que habitam as 

temáticas fundadoras da cultura e da filosofia tradicionalmente 

metafísicas, são metamorfoseados e revertidos da condição de 

tabu à de totem. Reivindicando a vigência do alegre e afirmador 

Matr iarcado de Pindorama, Oswald em um gesto tipicamente 

nietzschiano, de ave de rapina, se lança em direção ao interdito para 

digerir os di lemas e devolvê-los convert idos em valores favoráveis: 

"Tupi or not tupi - that is the question " . " 

Deleuze, em um texto redigido como uma carta em resposta a 

quem chama de "um crítico severo", refere-se à maneira peculiar pela 

qual Nietzsche gera a sua filosofia, ao tratamento que este reserva 

aos mais variados nomes da história do pensamento metafísico, e ao 

modo como, graças a Nietzsche, o próprio Deleuze teria passado a se 

relacionar com a "história da filosofia": 

Ele dá um gosto perverso (que nem Marx nem Freud jamais 
deram a ninguém, ao contrário): o gosto para cada um de 
dizer coisas simples em nome próprio, de falar por afetos, 
intensidades, experiências e experimentações. Dizer algo em 
nome próprio é muito curioso, pois não é em absoluto quando 
nos tomamos por um eu, por uma pessoa ou um sujeito que 

16 Ibidem, p. 73. 

17 "Manifesto Antropófago". In: ANDRADE, 2011, p. 67. 
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falamos em nosso nome. Ao contrário, um indivíduo adquire 
um verdadeiro nome próprio ao cabo do mais severo exercício 
de despersonalização, quando se abre às multiplicidades que o 
atravessam de ponta a ponta.18 

Deleuze aponta Nietzsche como alguém que submete os 

personagens consagrados pela história da filosofia a um tratamento 

singular. Tratamento que desembocaria na desmistificação e na 

derrocada dos principais sustentáculos do pensamento metafísico, 

tendo em vista a construção de uma nova imagem para o pensamento -

imagem que, por sua vez, se encontra muito mais ligada aos discursos 

artísticos em contraposição ao discurso racional fundado, sobretudo, 

no apelo a valores de ordem moral. Para levar adiante seus objetivos, 

Nietzsche submete os personagens da história da filosofia a seus 

próprios interesses, torcendo e distorcendo suas imagens consagradas, 

aproveitando-se do fato de eles terem dito isto ou aquilo para fazê-los 

dizer outra coisa, e criar, assim, polemicamente, uma outra história para 

o que teria sido essa história da filosofia - o que teria levado Deleuze a 

estabelecer um outro tipo de relação com Nietzsche: 

Quanto a mim, "fiz" por muito tempo história da filosofia, li 
livros sobre tal e tal autor. Mas eu me compensava de várias 
maneiras. Primeiro, gostando dos autores que se opunham à 
tradição racionalista dessa história (...). O que eu mais detestava 
era o hegelianismo e a dialética (...). Mas minha principal 
maneira de me safar nessa época foi concebendo a história da 
filosofia como uma espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, 
de uma imaculada concepção. Eu me imaginava chegando pelas 
costas de um autor e lhe fazendo um filho, que seria seu, e, no 
entanto, seria monstruoso. Que fosse seu era muito importante, 
porque o autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que 
eu lhe fazia dizer. Mas que o filho fosse monstruoso também 
representava uma necessidade, porque era preciso passar por 

18 Cf. DELEUZE, Gilles. "Carta a um critico severo". In: . Conversações, 1998, p. 15. 
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toda espécie de descentramentos, deslizes, quebras, emissões 
secretas que me deram muito prazer (...). Foi Nietzsche, que li 
tarde, quem me tirou de tudo isso. Pois é impossível submetê-lo 
ao mesmo tratamento. Filho pelas costas é ele quem faz." 

O tratamento dado pelo antropófago Oswald de Andrade 

ao que teria sido a história da cultura e da filosofia ocidentais 

parece bastante alinhado com o que Deleuze descreve como sendo 

a postura adotada por ele próprio em relação aos diversos autores 

que compõem a história da filosofia. A devoração antropofágica 

de Oswald estaria, assim, em perfeita sintonia com a "enrabada" 

ou "imaculada concepção" de Deleuze. Mas no que diz respeito a 

Nietzsche, como afirma Deleuze, este tipo de t ratamento já não 

seria possível . Segundo esta argumentação, ao devorar Nietzsche, o 

antropófago Oswald estaria, ao invés de fazendo-lhe um filho pelas 

costas, sendo devorado ele próprio por Nietzsche. O pensamento 

nietzschiano, afirmativo e corrosivo ao m e s m o tempo, destrutivo 

da tradição e conclamador da criação de novos valores, tomaria a 

palavra através da voz daqueles que se pretender iam devoradores 

de Nietzsche. 

E como decifrar as relações antropofágicas no caso da relação 

Nietzsche/Oswald? Quem devora quem? Quem faz filho pelas costas 

J de quem? Qual dos antropófagos devoradores e destroçadores de 

filósofos prepondera? That is the question ... 

19 DELEUZE, 1998, p. 15. 
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Filosofia e cultura popular 
Alexandre Mendonça 

(...) o povo é o inventalínguas (...) 

Haroldo de Campos 

Tendo nascido de forma múltipla e heterogênea, pulverizada 

pela variedade de escolas que então proliferavam, a filosofia surge 

como uma das mais cintilantes novidades trazidas pela série de radicais 

transformações pelas quais a cultura grega teria passado no período 

compreendido entre os séculos VII a.C. e V a.C. Se podemos pensar que 

entre o discurso que tem voz através dos primeiros filósofos e a poesia 

de origem popular - em especial, a emergente poesia dramática - a 

relação seria de sintonia e complementaridade, a aparição de Sócrates 

e o sentido impresso a esta aparição pelos diálogos de Platão parecem 

tornar essa relação problemática. Na medida em que a filosofia passa 

a forjar para si certa unidade, certa identidade e, sobretudo, um lugar 

de superioridade, identificando-se à imagem da verdadeira sabedoria, 

deflagra-se um processo de cisão entre o que poderíamos considerar 

como o campo da cultura popular e aquele próprio ao exercício do 

P^ns^mento filosófico. Processo que se intensifica ao longo do que se 

tornou a história do pensamento ocidental. 

Contudo, a passagem do século XVIII ao XIX d.C„ traz à 

tona uma série de vozes que contribuem para o abalo da suposta 

autoridade conquistada pela filosofia e apontam para a reversão do 

gesto que teria inaugurado a cisão entre filosofia e cultura popular. 

Essa tendência se dissemina e nos deixa como legado inusitadas 
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perspectivas de problematização. Nesse sentido, o pensamento de 

Nietzsche se destaca e marca a contemporaneidade pela virulência 

de seus ataques à tradição de origem socrático-platônica, pelos seus 

esforços para suspender, pelo menos em seus escritos, as fronteiras 

que separariam a filosofia da poesia, e pela surpreendente reavaliação 

da importância atribuída à cultura popular. 

Já em sua primeira publicação, O nascimento da tragédia, 

chama a atenção o apreço que Nietzsche parece nutrir por elementos 

que atestariam a riqueza e a força da cultura popular na Grécia Antiga. 

Suas teses sobre o nascimento da tragédia a partir da música, do teatro 

a partir dos rituais dionisíacos, e toda a sorte de elogios dedicados à 

arte trágica - interpretada como máxima expressão da saúde da cultura 

grega - são evidências desse seu posicionamento. Posicionamento 

que se desdobra no diagnóstico de que o acontecimento Sócrates 

seria signo de um processo de corrupção e decadência da cultura, 

que pouco a pouco teria se aprofundado, difundido e generalizado, r 

aniquilando a cultura trágica e fundando as bases de um racionalismo 

ainda presente de modo hegemônico no cientificismo moderno, do 

qual nossas instituições de ensino e boa parte dos dispositivos que 

ju lgamos produtores e difusores de cultura seriam tributários. Criando, 

nesse momento e a seu modo, alianças com Kant, Schopenhauer e 

Wagner, Nietzsche parece ter a intenção de contribuir para a reversão 

desse processo, para o aniquilamento do racionalismo socrático, para 

o renascimento de uma cultura trágica. Se aqui reverbera a oposição 

entre uma instância acadêmica - qualificada por Nietzsche como 

falsamente erudita - e outra ligada aos saberes, valores e discursos 

que provêm do povo, isto se dá em proveito de uma retomada das 
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possibilidades de valorização do que o autor entende como autênticas 

expressões da cultura popular. 

Em seus escritos imediatamente posteriores, redigidos quando 

ainda atuava como professor na Universidade da Basiléia, Nietzsche 

leva esta proposta adiante. Nesses que ficaram conhecidos como 

seus Escritos sobre educação - e que incluem tanto a série de cinco 

conferências intitulada Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de 

ensino quanto a consideração extemporânea Schopenhauer educador 

- , Nietzsche parece ser bastante sensível a uma distinção entre o que 

seria a cultura popular genuína e aquilo que se poderia chamar de 

cultura de massas. Longe de atribuir qualquer traço de vulgaridade à 

cultura popular, longe de pensá-la como algo da ordem do homogêneo, 

ele concebe sua constituição como plenamente heterogênea, rica em 

variações e estilizações. À cultura popular é conferida certa nobreza: 

tratar-se-ia de um terreno acolhedor, produtor e disseminador da 

diferença em estado bruto, não domesticada, não submetida a 

padronizações e modelos de identidade prévios. Mais que isso, 

aparece em tais textos a idéia de que seria justamente a riqueza viva 

e exuberante da cultura popular que tornaria possível o surgimento 

do que quer que possa ser chamado de cultura superior. Estabelece-se 

assim uma relação de dependência entre a força, a saúde da cultura 

popular e a possibilidade de emergência de uma cultura superior, da 

qual o gênio seria a expressão máxima. A cultura popular como mãe 

do gênio, como aquela que se deixa fecundar, como aquela que gera, 

dá à luz e cria o gênio. 

Cur iosamente , a paternidade do gênio é lançada para o campo 

do não-identificável. Nietzsche chega m e s m o a colocar em j o g o a 
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tese de que o pai seria de or igem metafísica. Se por um lado aqui 

ressoa algo da herança românt ica de Nietzsche e isso hoje pode soar 

anacrônico, ou pior, inoperante e pouco produt ivo, nada nos impede 

de seguir o própr io encaminhamento que é dado ao seu pensamento 

em seus escritos seguintes. C o m isso, podemos tentar desfazer 

os inconvenientes do uso de u m a terminologia pouco apropriada, 

colocada em j o g o num momen to em que o autor, como sugerem 

seus próprios textos autocrí t icos, ainda não teria desenvolvido uma 

l inguagem própria para pensamentos tão próprios. Podemos ainda 

reter e levar adiante aquelas que talvez sejam suas contr ibuições 

mais inquietantes. 

Não precisamos nos afastar por completo desses primeiros 

escritos para encontrar pistas que apontem nessa direção. Em 

algumas passagens de suas conferências sobre o futuro de nossos 

estabelecimentos de ensino, Nietzsche empresta um sentido ao termo 

"gên io" que prescinde de qualquer implicação metafísica. Nelas , ô  

gênio é identificado àquele que reúne tudo aquilo que está disperso 

na heterogeneidade da cultura popular, explora suas relações e nos 

apresenta o resultado de uma elaboração sintética, mais adensada e 

cintilante: a imagem produzida por um espelho transfigurador, onde a 

cultura pode ver a si própria, porém mais nítida, clara e intensamente. 

Por outro lado, a idéia de se atribuir ao gênio uma paternidade 

metafísica pode ser interpretada como uma primeira estratégia para 

se preservar o enigma e o mistério que acompanham o nascimento de 

tudo o que nesses textos é qualificado como superior. Talvez se trate 

de uma primeira solução para se driblar a tendência socrática de tudo 

querer decifrar, de tudo querer controlar, de tudo querer traduzir por 
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relações de causa e efeito identificáveis. Assim, podemos entender 

que, se a origem do gênio é misteriosa, isso se dá não porque ela 

se encontra em uma esfera transcendente, mas sim por ela estar na 

própria história, por estar nos acasos que constituem a história e 

que escapam a uma lógica de compreensão baseada na causalidade 

linear, contínua e teleológica - esta sim, idealista e ( im)propriamente 

metafísica. 

Por essa perspectiva, a existência de uma cultura superior 

dependeria da saúde da cultura popular, mas dependeria ainda 

do acaso. Sim, seria preciso cuidar da cultura popular, investir 

no seu fortalecimento. Mas se isso implicasse, necessariamente, 

acolhimento, cultivo, produção e disseminação da diferença, ainda 

assim nada nos garantiria a linha reta e ascendente como via de 

acesso a uma cultura superior. Tal observação pode funcionar como 

um perturbador e salutar estímulo para que se repense o que hoje 

chamamos de políticas culturais e educacionais, para que se discuta o 

valor dos próprios critérios aos quais nos submetemos na avaliação de 

nossas intervenções. Quanto à cultura de base científica e cientificista, 

disseminada pelas instituições de ensino modernas, estes primeiros 

escritos não deixam dúvidas em relação à posição de Nietzsche: a 

cultura moderna é decadente e vulgar, não é popular nem superior 

^ e r h b o r a forje certa imagem de "superioridade" para si. Se, nesse 

momento de emergência do capitalismo industrial e constituição do 

Estado burguês, o que estava em jogo era principalmente a produção 

em massa da subjetividade do trabalhador/consumidor, as instituições 

de ensino cumpriam o papel de legitimar e difundir valores e saberes 

comprometidos com um novo modo de organização da vida social. 
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Elas estavam a serviço da necessidade de geração e ampliação do lucro. 

Nesse sentido, a cultura moderna parece exigir e realizar a 

instauração de um modelo de saber que só se constitui como superior 

e universal a partir da negação da multiplicidade de saberes, valores 

e modos de viver que compõem a heterogênea cultura popular. E 

a partir da negação da cultura popular que se forja a ignorância do 

povo. Ignorância que é forjada, mas que passa a ser naturalizada e 

tomada como um dado óbvio. Em contraposição à ignorância forjada 

e pressuposta se ergue então o modelo de saber a ser legitimado e 

difundido pelas instituições de ensino. O que hoje chamamos de cultura 

de massas não seria senão o efeito de um processo homogeneizante 

produzido por toda a sorte de dispositivos próprios da decadente 

cultura moderna. Processo que teria por base a promoção da ruptura 

entre o povo e o regime poético através do qual ele estabeleceria uma 

relação direta e autêntica com o mundo que o cerca. 

Encontramos aqui, nesse modo pelo qual a cultura moderna 

opera a desqualificação da cultura popular, nessas art imanhas para 

forjar sua suposta superioridade, todos os traços fundamentais pelos 

quais Nietzsche, em obras posteriores como Além do bem e do mal 

e Genealogia da moral, identifica um modo vil e vulgar de valorar: 

a preponderância do pathos negativo, a intolerância para com a 

alteridade, a negação da alteridade como condição para a afirmação da 

identidade do que se pretende superior, a conversão desta identidade 

em modelo universal. 

Tendo em vista tal diagnóstico, podemos intuir por que Nietzsche 

acabou por se afastar da vida acadêmica, abandonando suas at ividades 

de professor na Univers idade da Basiléia. Também encon t ramos 
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aí p is tas para compreender por que a radica l ização de seu 

pensamen to e o desenvo lv imento da s ingular idade de sua filosofia 

levaram adiante u m a valor ização cada vez mais pecul iar da arte. 

A al iança que o autor es tabelece desde seu pr imei ro escri to com a 

arte t rágica e, pos te r io rmente , aquela que passa a es tabelecer com 

a poes ia provença l , chegando m e s m o a se referir à sua própr ia 

f i losof ia por vezes como "filosofia t rágica" , por outras como "gaia 

c iênc ia" - t e rmo pelo qual se des igna a sabedor ia própr ia dos 

t rovadores p rovença is - são marcas impor tantes desta in tervenção 

pela qual Nie tzsche procura reconduzi r a filosofia ao solo fértil da 

cul tura popular . 

N ã o é de se es t ranhar que sua filosofia tenha encont rado e 

a inda encont re res is tência em cí rculos es t r i tamente acadêmicos . 

Ou que , nesses ambien tes , ela hoje tenha sua vi rulência a tenuada, 

sendo conver t ida em objeto de es tudo por par te de especial is tas 

que d i spu tam a posse da "verdade i ra in terpre tação" . Por 

outro lado, t a m b é m não é de se espantar que mui tos de seus 

pensamen tos t enham chegado ou cheguem a nós , m e s m o que 

sem a marca de seu n o m e , disfarçados, t ransf igurados, mas ainda 

ass im potenc ia l izados por artistas que ins is tem na força da cul tura 

popular. 

Nie tzsche devora a cul tura popular . A cul tura popular 

devora Nie tzsche . 

Oswald Andrade e a Antropofagia . Zé Celso e o Teatro 

Oficina. Hél io Oit ic ica e a Tropicál ia . A Tropicál ia . A Tropicál ia 

e Cae tano Veloso. Cae tano Veloso e a seqüência de d iscos : Outras 

palavras, Cores e nomes, Uns. Paradas de sucesso . Mar ia Bethania 
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can tando Diamante verdadeiro. Es ta canção tocando alto em todas 

as rádios, em todas as vitrolas, em todas as casas da vizinhança, 

quando eu era criança.. . 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 97 



A Família do Barulho na Belair de Júlio Bressane 

Rosa Dias 

Em 1970, dois jovens cineastas brasileiros fundam a Belair 

Filmes. Rogério Sganzerla e Júlio Bressane realizam sete filmes 

de longa metragem em apenas cinco meses, mais precisamente, de 

janeiro a maio de 1970. 

A Família do Barulho 

Carnaval na Lama 

Barão Olavo, o Horrível 

Copacabana, mon amour 

Cuidado, Madame 

Sem Essa Aranha 

A Miss e o Dinossauro 

Esse movimento cinematográfico tão importante quanto o 

movimento tropicalista no final dos anos sessenta, pelo seu perfil de 

ruptura com os padrões e clichês existentes, precisa ser reconstruído. 

A Belair é um caso único no cinema brasileiro. É uma peça da 

engrenagem do cinema moderno que ainda não está devidamente 

estudada. Para um importante crítico italiano Roberto Turigliatto, 

autor dos livros Nouvelle Vague, Júlio Bressane e Manoel de 

Oliveira entre outros, a Belair representa para o cinema moderno o 

"dépassement de la nouvelle vague" francesa. 
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Júlio e Rogério, já tendo feito filmes importantes no cinema 

brasileiro, como Cara a Cara, Matou a família e foi ao cinema, O 

anjo nasceu, O Bandido da Luz Vermelha e Mulher de Todos (estes 

dois últimos filmes de Rogério), se reúnem para produzir filmes de 

baixo orçamento com objetivo de democratizar o cinema, de fazer 

filmes experimentais e de apelo ao público. 

Esses dois diretores se encontram no Festival de Brasília 

de 1969, por ocasião da exibição dos filmes O Anjo Nasceu (Júlio 

Bressane) e Mulher de Todos (Rogério Sganzerla). Para realizar um 

cinema de invenção, fazem um desenho de produção que corresponde 

à necessidade de criação dos filmes. Ensaiando uma imagem diferente 

daquela veiculada pela ditadura militar, estes cineastas buscam trazer 

para as telas uma nova proposta de dramaturgia, de captação da luz, 

de música e de montagem. Recriam e inventam uma imagem onde 

a tradição e a experimentação fazem uma intersecção e uma dobra. 

Porém os filmes, antes mesmo de ficarem prontos, são p 

considerados, pela ditadura militar brasileira, subversivos e 

patrocinados por uma rede de terrorismo que pertencia a Carlos 

Marighela. Embora tudo isso não fosse verdade, pois eles foram 

produzidos por Júlio e Rogério, os filmes estavam em sintonia com a 

ação política descrita no Manual do Guerrilheiro Urbano, de Carlos 

Marighela. A organização de emergência, a mobil idade, o dinamismo 

e a economia do mínimo estruturam o desenho de produção criado 

para dar conta da feitura dos filmes. Um aspecto a acrescentar a esse 

respeito é que Rogério, no exílio, tinha como projeto filmar O manual 

do guerrilheiro Urbano, de Marighela. 

Todo esse movimento impregnado de sua época e contra a sua 
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época, refletia uma manifestação de rebeldia e inconformismo. Ele era 

a imagem inconsciente daquele tempo. Assim, para compreendermos 

a Belair, é preciso refletirmos sobre o momento em que ela surge: 

de dezembro de 1969 a maio de 1970. Nessa época, no Brasil, havia 

uma situação de luta armada, de clandestinidade, de polícia nas ruas, 

tudo isso se degenerou rapidamente em uma situação de terror. Havia 

um movimento hippie forte que trazia consigo o rock moderno e 

as drogas, e uma crescente onda de orientalismos que compunham 

naquela época o que se chamava de comportamento louco. 

A família do barulho, filme inaugural da Belair, colocava a 

imagem do louco, o comportamento louco, o olho do louco como 

prato do dia. Contrastava uma família pequeno-burguesa, militar, 

com uma família desestruturada composta de dois vagabundos, de 

uma prostituta e de uma odalisca. 

Talhado para a radicalização da l inguagem e para a 

experimentação, esse filme foi realizado em 04 ou 05 dias. Tal como 

(TĴ ) a prática da guerrilha urbana, o pequeno núcleo cinematográfico 

tinha de ser logo desfeito para surgir em outro lugar. Naquela época, 

demorar mais do que um curto período de tempo em alguma coisa 

criativa era correr o risco de não poder realizá-la. Assim, em mais 

ou menos 20 dias, Júlio tinha o filme rodado em 35 mm, montado e 

dublado, enquanto Rogério terminava o Carnaval na Lama. 

Com um roteiro de pouco mais de oito páginas, A família 

do Barulho começa com uma citação de Oswald de Andrade. Esse 

escritor modernista, a poesia concreta e o paideuma poético-cultural 

introduzido pelos poetas concretos estão presentes nesse filme como 

elementos que estruturam a experimentação, no que diz respeito 
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ao enquadramento da imagem. O elemento "verbivocovisual" está 

traduzido e reproduzido no jogo do focar e do desfocar o fotograma, 

alterando e expandindo o limite de sua visibilidade, na utilização 

das partes não utilizáveis nas seqüências filmadas, nas repetições do 

gestual que funcionam como curvaturas do filme sobre si mesmo. Os 

atores, com seus gestos sobreviventes, cristais de memória histórica, 

a música da luz em campo de força máxima, a exposição de todo 

material revelado, a repetição das cenas e suas diferenças entendidas 

como modalidades de pathos inconsciente, são indícios de um 

pensamento por imagem, conceitos visuais que chegam à tela-olho. 

Desse modo, para construir uma imagem não identificada com 

aquele momento , foi preciso um grau de envolvimento muito grande 

dos atores. Para compor um comportamento louco contrastado como 

os gestos de uma família pequeno-burguesa, os atores encenam 

sempre a improvisação. Embora t ivessem sido ensaiados e t ivessem 

texto para representar, procuravam desconstruir a dramaturgia -

tradicional com uma improvisação espontânea. Um exemplo desse 

procedimento é encarnado pela personagem de Helena Ignez, que 

aparece constantemente produzindo um ruído de uma fera com os 

dedos curvados prontos para o ataque, de modo a fazer desaparecer 

da tela a imagem da bela j ovem de classe média brasileira. 

Fotografia 

A família do Barulho foi fotografada por Renato Laclete. Este 

criou para o filme, em preto e branco, uma imagem fantasmática. 
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Controlou cada plano, cada improviso com grande percepção de luz, 

já que para cada plano era necessário uma captação de luz diferente. 

Cada plano era um filme. O grau de improvisação dos atores era tão 

grande que Renato percebeu que tinha de fazer parte da cena e não 

só de iluminar. 

Um dado interessante a salientar é que esse fotógrafo não 

usava um fotômetro, mas sim uma câmera para medir a luz. Através 

dela ele lia a luz. O resultado disso era preciso, mas também dava 

margem a uma imprecisão, que proporcionava uma leve variação 

na exposição. Esse recurso já era conhecido de certo cinema mudo, 

principalmente pelos filmes do ciclo do Recife: Aitaré da Praia, de 

Gentil Roiz, e Fragmentos da Vida, de Antônio Medina, este realizado 

em São Paulo, em 1930. Além disso, foram utilizadas muitas fotos 

no fi lme. Todas elas são imagens-movimento, produzem um jogo de 

perspectivas entre as fotografias. 

Montagem 

A montagem joyciana, com blocos indo e vindo, feixes e fluxos 

de diversas linguagens, tinha como princípio utilizar todo o material 

filmado, as repetições, os véus, os enganos, os engasgos da câmera. Tudo 

era utilizado. Tudo isso dava o limite e o deslimite da montagem. 

Então, como um dos princípios da montagem era aproveitar todo 

o material filmado e fazer com que cada fragmento de filme significasse 

o todo, foram utilizadas os fotogramas velados (a entrada de luz que 

anulava a imagem) e as pontas pretas como imagens dentro do filme. 

Ponta preta que anula a imagem e deixa permanecer o som. Tudo isso 
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tinha um propósito de levar o cinema até os limites de sua possibilidade, 

de modo que ele pudesse sair dele mesmo, mas através dele mesmo. 

A trilha sonora 

A trilha sonora também foi um lugar de experimentação. Uso 

do som, autonomia do som fora da sintonia absoluta da imagem. Foi 

utilizado um recurso que já existia nos filmes de Robert Bresson. O 

som dissociado da imagem. Cacos de som, de rumores e de ruídos 

eram utilizados para compor os fragmentos do filme, da música, do 

silêncio e dos rumores. Entradas abruptas possibilitavam o recurso de 

dessincronização da imagem. 

Na trilha de A família do Barulho não tem ruído de cena. O 

filme foi dublado, tal como na chanchada brasileira, parodiada nesse 

filme. Compõem ainda, esse filme, as marchinhas de Lamartine Babo, 

João Gilberto - "O trevo das quatro folhas", clichês de música sinfônica 

(Berlioz, a música do espetáculo sobre uma imagem escura, música 

de espetáculo sem espetáculo). As marchinhas são colocadas inteiras 

como um disco inteiro para ser ouvido. Não era música para fazer um 

comentário musical. Ela estava junto da imagem e muitas vezes distante 

ou fora dela. O filme passa pela voz de Mário Reis cantando Lamartine. 

Geografia do filme 

Outro aspecto importante para observamos nesse filme é o fato 

de ele ter sido rodado no fundo de um quintal. A corda com roupas 

dependuradas é um elemento de cena constantemente privilegiado 
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pela cenografia. É nesse fundo de quintal que o ator Guará busca com 

uma faca retirar do cimento o petróleo brasileiro. Ele grita "o petróleo 

é nosso! O petróleo é nosso!". O filme foi rodado no Rio, mais 

precisamente no Leblon. Traz dentro dele uma terra incógnita, que 

tem aqui e ali alguns vestígios do solo encoberto anterior à cultura 

burocrática européia. Dentro de A família do barulho a presença da 

Pedra da Gávea, dos Dois Irmãos, das Ilhas Cagarras, da Favela da 

Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, trazem para o plano da 

experimentação a pré-história que circunda o Rio de Janeiro. Só a 

própria luz faz alusão a esse mundo desaparecido. Foto contraluz, 

câmera oscilando, t remendo. Tudo isso produz a cidade mítica do 

Rio de Janeiro. 

Para finalizar, é preciso dizer que A família do Barulho frustrou o 

projeto Belair. Ele foi interditado pela censura. Com isso Severiano Ribeiro, 

o exibidor dos filmes naquela época que havia exibido O matou a família 

e foi ao cinema, que apoiava a produção do filme, se retirou. Esse era o 

grande problema que os filmes de invenção tinham que enfrentar naquela 

época: censura e dificuldades de ganhar o certificado de qualidade. O 

critério de qualidade padronizado excluía todo o formalismo. Tudo que era 

experimentado fora do padrão de qualidade era vetado. Desde Cara a Cara, 

Matou a Família, O anjo nasceu, Júlio teve problemas com o certificado de 

qualidade obrigatório para a exibição dos filmes. Fora da imagem padrão, 

era comum negarem o certificado de qualidade para os filmes. 

A família do Barulho acabou conseguindo o certificado de 

qualidade porque Severiano Ribeiro intercedeu para que dessem ao filme 

a sua identidade de qualidade. Corria o boato que Júlio tinha feito o filme 

com o negativo vencido. Isso porque utilizou os véus no filme. Mas, 
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mesmo tendo conseguido o certificado de qualidade, através do patronato 

do Severiano Ribeiro, foi interditado pela censura. 

Com a interdição de A família do Barulho, a Belair começa a 

se desfazer. 

Vida curta da Belair. Fulgurante, mas breve. 
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Amálgama do Brasil Universal 

J o r g e Mautner 

Recentes descobertas e confirmações científicas nos asseveram 

que na Serra da Capivara no atual Piauí, nasceu um homem original 

do Brasil, um hominídio brasiliensis durante a nossa pré-história. Há 

dois anos, antropólogos boquiabertos ficaram quando viram os índios 

Curucuius lá no alto Xingu mostraram a eles leitos secos de canais 

de irrigação e de navegação que se estendiam por quilômetros sem 

fim floresta verde-esmeralda adentro. Concluiu-se que a fertilidade 

da Amazônia se deve ao fato de ser um jardim e pomar plantados e 

fabricados pelos nossos ancestrais indígenas. Mais ainda: em estudos 

sobre migrações usando o D N A constatou-se que, além das três 

correntes migratórias da Ásia que são os nossos índios, temos duas 

espantosas migrações em nossa pré-história: uma vinda diretamente 

da África, e outra da Austrália. Claro que são os aborígenes! 

A alegada preguiça dos índios, nada mais é do que a 

constatação errada e racista da prática daquilo que vai se tornar o Wu-

Wei do taoísmo, isto é: a ação da não ação do taoísmo, pois nossos 

ancestrais indígenas, vindos da Ásia, estão na época Histórica da 

elaboração deste Taoísmo, sendo, portanto, pré ou proto toda cultura 

da índia e da China que surgirá. Esta atitude de meditação em estado 

de imobilidade, seus mitos, suas técnicas de acupuntura através de 

espinhas de peixe (descobertas também recentes na bacia do Rio 

da Prata), seus cânticos, suas lutas que precedem o que vai resultar 
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no Sumo ou no Pa-kua (que consiste em circular ao redor de uma 

árvore durante longo tempo modificando apenas sutilmente o pisar 

do pé ora pressionando mais a parte da frente, depois a parte de trás 

e finalmente as duas ao mesmo tempo, este Pa-Kua vai ser origem 

do Tai-chi-chuan e de outras artes marciais asiáticas), esta visão do 

mundo se reflete na inacreditável arte plumária que inclui e expressa 

a flutuação e os instantes em ondulante aparição conduzidas pelo 

destino do sopro do vento, e já incluem noções de simultaneidade 

dos acontecimentos entrelaçados e quânticos! 

Não é preciso acrescentar que a profundidade e abrangência 

de significados eternos dos mitos indígenas, ecoam uma apaixonada 

e fervilhante emoção perante a sacralidade da vida jus tamente por 

causa dos mistérios que são ali exaltados e vivenciados! O que 

dizer da arte pré-helênica da ilha de Marajó? As suas exuberantes 

linhas geométricas e a sutilidade de combinações expressas nas suas 

cerâmicas atestam a capacidade de harmonias e soluções dentro de 

um universo Apolíneo que lembra o nascimento da cultura helênica. 

Mas aqui o ponto central é o que afirma o grande escritor e 

historiador Jorge Caldeira; ele nos informa que, em todas as outras 

culturas de outros povos de toda a História da Humanidade neste 

planeta, qualquer estranho, forasteiro, desconhecido, diferente, que 

chegasse perto de uma tribo que não fosse a sua, era, no mínimo, 

para ser enxotado, considerado inimigo, na maior parte dos casos 

simplesmente morto, assassinado; mas aqui no Brasil, se deu o 

fenômeno mais inacreditável de todos os tempos! Os índios tupi-

guaranis que vieram lá do sul das paragens da atual Patagônia, e 

t inham como lenda principal a crença de que tudo é mistério e de 
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que eles, os índios tupi-guaranis, foram criados para justamente 

desvendarem e revelarem o mistério, conquistaram todo o litoral até 

a Amazônia , não expulsando através de guerra os índios do litoral; 

mas como este índios do litoral eram pessoas desconhecidas, então 

eram para ser amadas, desvendadas em seus mistérios - pois não 

fora para isso que os tupi-guaranis foram criados? Então era através 

do amor e das relações amistosas e de entrega aos mistérios do 

desconhecido que se efetuou a rápida conquista amorosa do nosso 

litoral, assim também aconteceu mais tarde, quando os marinheiros 

brancos desciam de suas caravelas para pisar em terra firme, eram 

aguardados por índias jovens e lindas, apenas esperando a hora de 

abraçá-los e beijá-los e amá-los para desvendarem os mistérios destes 

Jnovos forasteiros desconhecidos! 

Assim foi com Caramuru, assim foi com João Ramalho! Por 

isto, até hoje, qualquer novidade do estrangeiro, mesmo que sejam 

bandas de rock daquelas que nos seus países de origem ninguém mais 

as ouve, aqui haverá sempre multidões ansiosas para receberem os 

mercenários de braços abertos e o coração palpitando! Tão generoso 

é este povo brasileiro, que nem lhe passa pela cabeça que a recíproca 

não é verdadeira, atreva-se qualquer músico brasileiro a tocar nos 

países deles e verá como será tratado! 

Cabe ainda ressaltar que a expedição dos tupis-guaranis pelo 

litoral do continente Brasil obedecia a um impulso fundamental que 

brotava da sua mitologia de Mistério a ser continuamente desvelado 

e que tinha como meta a descoberta da Terra sem Males , onde 

haveria a incrível Palmeira Azul! Vê-se que também deste ângulo a 

predestinação do Brasil como lugar sagrado precede a outras visões 
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semelhantes que surgirão continuamente de Portugal com os nossos 

primeiros dois nomes após a descoberta de Vera Cruz e Santa Cruz, 

dos sebastianismos, e de projeções de um lugar de salvação geral de 

todos os povos e culturas para cá emigrados e estabelecidos, refugiados 

e acolhidos, desde as obras e pregações do padre Antônio Vieira, até 

"Brasil país do Futuro" de Stefan Zweig, e tudo que virá com a arte 

moderna e o Tropicalismo de Gilberto Gil e Caetano Veloso. 

Portugal nasce do som e da poesia das Canções de Amigo e 

Del Rey dos trovadores, e vai ter importância na História Mundial 

pelo fato de ter acolhido os Templários, que estavam sendo queimados 

vivos na frente das Igrejas da Europa acusados de heresia absoluta. 

Estes Templários haviam sido os heróis e o poder máximo até aquele 

momento da história medieval, mas com o surgimento do poder nacional 

da França - com Philipe, o Belo - , transformaram-se de heróis em 

heréticos e supremos traidores da Cristandade! E nesta condição que os 

Templários chegam a Portugal, humilhados, ofendidos e aterrorizados, , 

e são salvos pelo rei de Portugal com a única concessão de mudarem seu 

nome de Templários para Cavaleiros de Cristo. Assim começa a Escola 

de Sagres onde, sob o comando do rei Dom Henrique Portugal, começa 

seu caminho de potência mundial determinante. Todos os navegadores 

serão Cavaleiros de Cristo, e vão com suas informações conquistar 

os mares! As informações que os ex-Templários trazem consigo são 

fundamentais: pontos de contato na África, índia e China, informações 

das culturas pagas, filosofia grega, técnicas de navegação que incluíam 

desde a vela com capacidade de utilizar ventos que sopram em direção 

contrária, até técnicas de construção e de navegação, e conhecimentos 

de culturas pagas proibidas, contatos com o Islã. 
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Abre-se assim um imenso leque de misturas e miscigenações 

de idéias, sentimentos e ações concretas. E neste panorama que 

surgirá um São Francisco Xavier e um Padre Antônio Vieira! O 

Brasil será realmente concretizado com a chegada dos Jesuítas que 

conseguem um fato original, dentro de todas nossas originalidades, 

que é o de conseguirem acabar com a antropofagia e converterem os 

índios ao cristianismo (sempre eclético e amalgamante) através da 

música e do teatro musical com o som do cururú e do cateretê, que 

são duas formas de ritmo de samba indígena antes da chegada do 

zemba africano! 

Agora vem os que fizeram e fabricaram o Brasil de sul-

norte-leste-oeste, todas as cidades, vielas, casas, estradas, igrejas, 

prisões, mansões , engenhos, e toda a superestrutura cultural, 

religiosa da suprema amálgama de Jesus de Nazaré com os tambores 

do candomblé, a mão da doçura e o consolo da gente, a dimensão 

da dadivosidade e da alegria superando os sofrimentos e terrores, 

reinaugurando sempre a inocência da poesia com a infinita sabedoria 

do Ifá! e a imensa solidariedade do mutirão do pensamento mais 

profundo que vem do coração. 

Os escravos trazidos da África ao chegarem aqui reinterpretam 

suas crenças religiosas e criam o nosso candomblé que, em primeiro 

lugar, transforma os Orixás que, em sua origem, são de determinados 

lugares geograficamente determinados como, por exemplo, Oxóssi: 

lança sua flecha e onde ela cai funda a nação de Keto. Oxum, da 

beleza e da riqueza, tem o seu reinado em um determinado rio, para 

reunificar aqui os diversos ramos da etnia e cultura nagô; Oxóssi 

reina em todas as matas e florestas; Oxum reina em todas as águas 
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doces. Os orixás se transformam em arquétipos de várias conexões e 

novos significados em velocidade quântica. Além do jogo de búzios, 

onde entra o acaso e a emoção de quem os joga e interpreta, e cujo 

critério e conteúdo são iguais e paralelos ao princípio e estrutura do 

cálculo da incerteza matematicamente elaborado por Heisenberg. 

Ainda tem o Ifá, que na verdade é igual ao I-Ching do Tao-

Te-King, com as varetas e as interpretações de cada instante e do que 

seria melhor fazer e como se comportar. E b o m notar que, quando 

os Orixás são transfigurados em arquétipos de abrangências muito 

vastas, pode ter havido aí neste processo a influenciada índia. Gilberto 

Freyre em seu livro China Tropical, escrito na época do encontro 

dele com Rabindranath Tagore, revela que o Brasil nos séculos XVI 

e XVII era totalmente hindu! Isto tem imensa relevância nas raízes de 

atualidades da nossa Amálgama! 

Dos tambores do candomblé surgem os maracatus, sambas, 

batuques e a capoeira, e da mescla com mitos e religiões indígenas, 

nasce a Jurema; em contato com o espiritismo, e sincretizando-se 

em velocidade da luz também com o catolicismo, surge a Umbanda! 

É tão avassaladora e inexorável a criatividade da Amálgama em 

permanente efervescência que em São Paulo, no final da década dos 

sessenta, por causa da imigração japonesa as umbandas lá no bairro 

da Liberdade criaram um Orixá Samurai! 

Essa formidável absorção do outro em plenitude de dignidade 

resplandecente é a característica do povo brasileiro! Chineses, 

japoneses , judeus , sírio-libaneses, e todos os seres humanos de todas as 

culturas e povos do planeta têm aqui os seus parentes e descendentes, 

e trazem todas as suas culturas para cá e imediatamente se sentem à 
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vontade e com imensa vontade de se misturar e se miscigenar neste 

redemoinho de sensações de plenitudes que vem dos mistérios de 

Macunaíma, e a disposição absoluta de abraçar e amar o próximo 

porque o próximo é o mistério para ser eternamente desvelado, 

porque somos todos também tupis-guaranis e nossa mitologia vem 

do mistério e o nosso destino e missão são se apaixonar por tudo que 

é estranho, novo, diferente, estrangeiro, forasteiro, desconhecido, e 

este impulso também vem lá de Portugal, dos navegantes arrostando 

os mares abissais, impulsionados por Henrique de Sagres e os 

Templários agora Cavaleiros de Cristo! 

Para encerrar este texto que, se for pela extensão dos 

significados e de minha vontade não teria um fim, mas como o 

fim é necessário, tenho que finalizá-lo; mas antes quero acentuar 

a importância de que, no candomblé, você tem no mínimo três 

cabeças, isto é, três cérebros que são e não são simultâneos ao mesmo 

tempo, e isto corresponde às mais recentes descobertas no campo 

da neurociência, declarando que a inteligência é totalmente emoção, 

e que os nossos neurônios em suas sinapses e pensamentos fazem 

com que se possa dizer que temos vários cérebros que fingem ser 

um só, e isto você já tem como informação em plenitude na nossa 

Amálgama por causa da genialidade dos candomblés, e que, diga-se 

de passagem, fizeram com que nascesse o presidente Barack Obama; 

segundo a sua própria biografia, em que narra que a sua mãe, uma 

intelectual filósofa, como todos os poetas e filósofos queria saber 

como era a Grécia Antiga, e até então nem havia sonhado em casar 

com um homem de outra etnia que não fosse branca, até o dia em 

que entrou no cinema e viu o filme Orfeu Negro, do poeta Vinícius 
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de Moraes , o branco mais negro do Brasil, e Tom Jobim, em que a 

Grécia Antiga é o morro das favelas cariocas, é negra, é das Escolas 

de Samba; e foi por isso que a mãe de Obama, dias depois de assistir 

a este Orfeu Negro, ao se encontrar com um filósofo do Kenya se 

apaixona e casa com ele. 

Foi esta emanação poética da Amálgama quem fez nascer o mais 

arrebatador e brasileiro de todos os presidentes dos Estados Unidos! 

A atualidade da nossa amálgama é absoluta, ou o mundo se 

brasilifica ou se tornará nazista, esta afirmação está o tempo todo 

em minha obra e especificamente no disco Eu Não Peço Desculpa, 

meu e do Caetano, em que esta frase é constantemente pronunciada; 

é t ambém todo o Cinema Novo , toda a nossa literatura e também 

está expressa na música com Gilberto Gil Outros Viram, e também 

nos shows que fiz ao lado de Gilberto Gil que se intitulavam Figa 

Brasil. O assassino terrorista nazista na Noruega que assassinou mais 

de 70 pessoas, sendo a maior parte delas crianças que estavam em u m 

evento do Partido Trabalhista Norueguês , deixa mais do que claro em 

sua tese, aliás minuciosa e detalhista, que a culpa é totalmente deste 

medonho país chamado Brasil com o seu multiculturalismo. Ele não 

sabe que nós somos a amálgama, muito além da diversidade cultural 

e do multiculturalismo, mas não importa, a clareza da declaração do 

nosso inimigo mortal é absoluta. O mundo precisa, para que haja a 

sobrevivência da espécie, que todos os povos e culturas absorvam e 

reinterpretem esta amálgama de José Bonifácio de Andrada e Silva, 

se não o nazismo e o fim do mundo virão. 

Jesus de Nazaré inventou o Romant ismo, a Democracia 

dos Direitos Humanos incluindo a desobediência civil pacífica e 
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pacificante, o socialismo e o liberalismo, mas a plenitude de sua 

mensagem é a Amálgama do Brasil Universal que inclui a vastidão 

das culturas indígenas e os candomblés. A simultaneidade quântica já 

faz parte da nossa alma, e como dizia Benedito Valadares: na prática, 

a teoria é outra. 

O maior escritor brasileiro é Machado de Assis, de etnia negra. 

Em Santa Catarina, onde a maior parte da população é de origem 

européia, o maior poeta é Cruz e Souza, de etnia negra. No candomblé, 

Exú não é o Mal, é o burburinho do mundo, é Hermes Trimegisto, é o 

mesmo caos que Nietzsche proclama dizendo: "somente quem tiver 

o Caos dentro de si poderá dar luz à grande estrela bailarina". 

A importância e presença do juda ísmo no Brasil vem de forma 

fulgurante na figura de Padre Antônio Vieira, o amigo dos hebreus 

e por isto quase eliminado pela Inquisição, assim como desde o seu 

descobrimento pelos judeus recém-batizados de católicos, por judeus 

Sefaraditas. E também é importante citar a influência muçulmana, 

especificamente no episódio da revolução dos M a l e s , assim como 

pela importância mundial do Islã pela criação de todo este mundo 

amai da cibernética e da energia atômica, por causa do Califado de 

Bagdá, onde, por intermédio das caravanas árabes que iam e voltavam 

da índia, t rouxeram consigo em sua volta a novidade do número 

zero, sendo que isto resultou na criação dos números negativos, na 

álgebra e na trigonometria, e sem isto não chegaríamos ao universo 

quântico! Além dos seus Alquimistas, que disseram séculos antes 

tudo aquilo que a filosofia alemã vai dizer, notadamente com Hegel, e 

toda a literatura em todos os futuros estilos de literatura que virão, do 

naturalismo ao romantismo, do realismo ao realismo fantástico, etc. 
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Mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança, 
o amor continuará a resplandecer no universo. 

São Paulo 

O amor não quer se mostrar, o amor não tem vaidades 
porque o amor é para sempre. 

Jesus de Nazaré 

OUTROS VIRAM 
{música de Jorge Mautner e Gilberto Gil) 

O que Walt Whi tman viu 
Maiakóvski viu 
Outros viram também 
Que a humanidade vem 
Renascer no Brasil! 

Teddy Roosevelt sentiu 
Rabindranath Tagore. 
Stefan Zweig viu também 
Todos disseram amém 
A essa luz que surgiu! 

Roosevelt que celebrou nossa miscigenação 
Até a considerou como sendo a solução 
Pro seu próprio país 
Pra se amalgamar 
Misturar "melt ing pot" feliz 
Não conseguiu pois seu Congresso não quis! 

Rabindranath Tagore também profetizou 
Ousou dizer que aqui surgiria o ser do amor 
Um ser superior, civilização da emoção, da paixão, da canção 
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Terra do samba sim e do eterno perdão! 

Maiakóvski ouviu 
A sereia do mar 
Lhe falar de um gentio 
De um povo mais feliz 
Que habita esse lugar! 

Esta terra do sol 
Esta serra do mar 
Esta terra Brasil 
Sob este céu de anil 

(^db^a luz do luar! 

HINO DA INDEPENDÊNCIA EM RESSURREIÇÃO 
PERMANENTE 
{Composição de Jorge Mautner dedicada ao jornalista Rodrigo Fonseca) 

O mundo não bebe água, não come e nem respira sem o Brasil. 
Mas o mais importante é o povo brasileiro, 
a quem José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da Independência, 
em 1823, definiu dizendo: 
Diferente dos outros povos e culturas, nós somos a amálgama, 
esta amálgama tão difícil de ser feita. 
Neste século XXI, para haver a continuação da espécie humana, 
o planeta tem que se brasilificar, amalgamar pelo coração. 

Isto é muito além do multiculturalismo ou da diversidade cultural, 
é um salto de qualidade onde a emoção daquele abraço envolve e comanda 
o ser humano na paisagem da suprema tolerância, irmandade e mutirão. 
Solidariedade! 
O dia-a-dia da democracia proclama com voz tamanha 
os direitos humanos que vieram do sermão da montanha. 
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Nenhum outro país tem este dom nem este som, 
nem tem um marechal que é índio e que se chama Rondon, 
e que disse matar jamais , morrer se preciso for. 
E quem inventou o avião foi mesmo Santos Dumont . 

País-continente com muitos nomes cheios de amor 
Terra dos Papagaios 
Terra dos Relâmpagos 
Pindorama 
Vera Cruz 
Santa Cruz 
Brasil 

E o século XXI, que felicidade!, 
vem com a beleza, riqueza e doçura de Oxum e os ebós 
para toda a humanidade e para cada um de todos nós. 
com muito axé, 
Jesus de Nazaré 
e os tambores do candomblé! 

Vem com a beleza, riqueza e doçura de Oxum e os ebós 
para toda a humanidade e para cada um de todos nós. 
com muito axé, 
Jesus de Nazaré 
e os tambores do candomblé! 

Com muito axé, 
Jesus de Nazaré 
e os tambores do candomblé! 

| 
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formas no conjunto das transformações culturais contemporâneas. 

Autora dos livros Pedro Nava: um homem no limiar (EDUERJ, 

2001) e Ensaios de Possessão (Irrespiráveis) (Caetés, 2006), e do 

inédito Teoria em Transe. Participa do GT A N P O L L de Literatura 

Comparada. Coordena o GPESq Corpo & Experiência (http:// 

gpcorpoexperiencia.blogspot.com). 

ANTÔNIO CÍCERO 

Poeta e ensaísta. Autor dos livros de ensaios filosóficos O mundo desde 

o fim (Francisco Alves, 1995), Finalidades sem fim (Companhia das 

Letras, 2005) e Poesia efilosofia (Record, 2012), bem como dos livros 

de poemas Guardar (Record, 1996), A cidade e os livros (Record, 

2002) e Porventura (Record, 2012). Organizador do livro de ensaios 

filosóficos Forma e sentido contemporâneo (Editora da UERJ, 2012) 

e, em parceria com o poeta Waly Salomão, O relativismo enquanto 

visão do mundo (Francisco Alves, 1994). Em parceria com o poeta 

Eucanaã Ferraz, organizou a Nova antologia poética de Vinícius de 

Moraes (Companhia das Letras, 2003). É também autor de diversas 

letras de canções, tendo parceiros como Marina Lima, Adriana 

Calcanhoto, João Bosco e José Miguel Wisnik. 

JORGE MAUTNER 

Prêmio Jabuti em 1962 pelo livro Deus da Chuva e da Morte. Vencedor 

de dois Grammys pelo CD Eu não peço desculpa (em parceria com 

Caetano Veloso) e pela música "Todo Errado", incluída no mesmo 

álbum. Ordem do Mérito Cultural do governo brasileiro. Cruz de Honra 

da Ciência e da Cultura do governo da Áustria. Comenda da Câmara de 

vereadores de São Paulo. Comenda da Câmara de vereadores do Rio 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 1 2 0 

de Janeiro pelas atividades pioneiras sobre Ecologia e Meio Ambiente, 

em toda a obra literária e musical, descrita em destaque nos livros 

Fragmentos de Sabonete (1973) e Panfletos da Nova Era (1978). 

Recebeu o Prêmio Orilaxé do Afro-Reggae. 

LUIZ CARLOS MACIEL 

Escritor, jornalista, diretor de teatro, roteirista de cinema e televisão 

e professor. Bacharel em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia 

da Universidade do Rio Grande do Sul. Estudou direção teatral e 

playwriting no Carnegie Institute of Technology, em Pittsburgh, USA. 

Assinou artigos e colunas sobre artes e espetáculos em vários jornais 

e revistas, como Última Hora, O Jornal, Tribuna da Imprensa, O 

Globo, Jornal do Brasil e Veja. Foi um dos fundadores do lendário O 

Pasquim, onde foi editor das páginas do Underground, que divulgou 

a contracultura no Brasil. Publicou os livros: Samuel Beckett e a 

Solidão Humana (IEL, 1960), Sartre: vida e obra (Paz e Terra, 1967), 

Nova Consciência (Eldorado, 1972), Morte organizada (Global, 

1975), Negócio Seguinte: (Codecri , 1978), Anos 60 (LPM, 1 9 8 7 ) % 

Geração em Transe (Nova Fronteira, 1996), As Quatro Estações 

(Record, 2002) e O Poder do Clímax (Record, 2003). 

PATRICK PESSOA 

Professor adjunto do Departamento de Filosofia da UFF e do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFF. Integrante do 

CEFA (Centro de Estudos em Estética e Filosofia da Arte da UFF) , é 

t ambém co-editor do periódico VISO: Cadernos de Estética Aplicada 

(www.revistaviso.com.br). Publicou A segunda vida de Brás Cubas: 

A filosofia da arte de Machado de Assis (Rocco, 2008). Atualmente 

dedica-se a finalizar, em parceira com Alexandre Costa, o livro A 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra 1121 

http://
http://gpcorpoexperiencia.blogspot.com
http://www.revistaviso.com.br


História da Filosofia em 40 Filmes, e trabalha como dramaturgista, 

tendo co-traduzido e adaptado as peças Na selva das cidades, de 

Bertolt Brecht (direção: Aderbal Freire-Filho), e Oréstia, de Esquilo 

(direção: Malu Galli e Bel Garcia). 

ROSA DIAS 

Professora do Departamento de Filosofia da UERJ. Autora dos 

livros Nietzsche educador; Nietzsche e a Música; Amizade Estelar: 

Schopenhauer, Wagner e Nietzsche; Lupicínio e a Dor de Cotovelo 

e Nietzsche, vida como obra de arte. Organizadora dos livros Arte 

brasileira e Filosofia; Assim falou Nietzsche III: para uma filosofia 

do futuro e Leituras de Zaratustra. 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 1 2 2 



Filosofia e Cultura Brasileira 

Curador ia e Organização: André Masseno e T iago Barros. 

Palestrantes: Adr iany Mendonça , A lexandre Mendonça , Ana Crist ina Chiara, 
Antôn io Cicero, Jorge Mautner, Luiz Car los Macie l , Patr ick Pessoa, Rosa Dias. 

Admin is t ração e Produção: Verônica Prates. 

Equipe de Produção: Cami l la Camuso , Maria Mendes . 
Ij 

Programação Visual: Karin Palhano. 

Real ização: Quintal Produções. 

Agradec imen tos : Freder ico Coe lho, Rafael Saar. 

CAIXA Cultural Rio de Janeiro 

Avenida A lmi rante Barroso, 25 

Centro, Rio de Janeiro 

CEP 20031-003 

(21 )3980-3815 

caixacultural.r j@caixa.gov.br 

www.ca ixa.gov.br /ca ixacul tura l 

mailto:caixacultural.rj@caixa.gov.br
http://www.caixa.gov.br/caixacultural

