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Carta

Carta

Queridos leitoras e leitores da Revista Ventania ,
É com muita felicidade que lançamos a quarta edição da nossa amada revista independente! Foi com muito gosto que pudemos escolher, revisar e diagramar o conteúdo das páginas que você está prestes a adentrar.
Pudemos contar com a ilustre participação de diversos autores e artistas que muito admiramos para compor este número. Para capa e páginas do miolo tivemos a honra de publicar as pinturas belíssimas da artista plástica Camilla Monteiro. Como entrevistada da edição, temos a
talentosíssima Ana Vê, designer gráf ica e fundadora do portal de música Janelas Sonoras. Em seguida, tivemos o prazer de apresentarmos os
ensaios, resenhas e poemas dos nossos mais que especiais autores da
quarta edição: Matheus Lima, José Landim, Ligia Leite, Julia Barandier,
Tiago Sampaio, Victoria Rebello, Helena Young e Daniel Diaz. Todos os
textos são intercalados por maravilhosas obras de arte: as pinturas de
tinta acrílica de Camilla Monteiro, as colagens analógicas de Gabriela
Prestes e as fotograf ias de Isadora Macatrão.
Gostaríamos de agradecer imensamente a todos os participantes da
quarta edição que f izemos menção acima, assim como a todos os que
acompanham a Revista Ventania como leitores, entusiastas do nosso
trabalho, nossos amigos e famílias, e todos os colaboradores das edições que já passaram por nossas mãos. Sem vocês nosso projeto não
seria possível!
Dessa forma, além de explicitar nossos especiais agradecimentos a
todos que f izeram parte dessa história, é por meio desta carta que
anunciamos que nosso trabalho com a Revista Ventania será pausado
por tempo indeterminado. Nosso projeto existe desde 2019, quando
começamos a elaborar as primeiras ideias do que viria a ser aquela
semente originada da primeira reunião da nossa equipe fundadora. É
um imenso privilégio termos chegado até aqui: nossa quarta edição e
três anos de trabalho consecutivos!
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Esperamos que você, leitor, aproveite as páginas que seguirão esta
e que possa desf rutar, tanto quanto nós, dos trabalhos desse grupo
excelente de autores e artistas que nós tivemos a honra de trabalhar
conjuntamente para fazer essa edição acontecer.

Um abraço e até breve,
— Equipe Ventania
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Obras Visuais
POR CA MI LL A MON T EIRO

Camilla Monteiro é artista plástica , carioca , formada
em letras e estudante de psicologia.
Seu trabalho na pintura tem como pauta principal a criação de narrativas femininas, com uma forte presença de plantas. As plantas e as mulheres crescem juntas no desenvolvimento de seu trabalho.
Atualmente, sua criação envolve, ao máximo, as cores brasileiras: com
a ajuda de f rutas nativas do Brasil, percorre esse espaço ancestral, que
envolve a culinária, a cultura, a negritude, o tupi guarani, nosso passado
colonial, a exploração, a exportação, a agricultura e, enf im, as mulheres.
Busca retratar cenas do cotidiano, como um recorte fotográf ico de um
momento específ ico.

Obras visuais - Camilla Monteiro

Guaiaba
Acrílica sobre tela
40 x 50 cm
2021
Autora: Camilla Monteiro
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Entrevista
CO M A NA VÊ

A n a V ê é d e s i g n e r é uma das criadoras do portal de música
Janelas Sonoras (@ janelas_sonoras no Instagram e no Twitter).

E n t r e v i s ta - A n a Vê

“Em memória ao prego, obrigada por todas as inspirações, e tudo também.”
— Ana Vê

Pedro: Então, antes de perguntar sobre qualquer projeto seu, especialmente o Janelas Sonoras, a gente queria perguntar um pouco sobre a Ana Vê. Conta um pouco sobre quem é você.
Ana Vê: Se eu tivesse que dar uma resposta sobre quem sou eu, quem
é a Ana Vê fora do Janelas Sonoras, eu diria que eu sou uma pessoa
que gosta muito mesmo de música. Acho que é a coisa que mais importa pra mim há muito tempo. Uma grande parte de quem eu sou
foi construída assistindo MTV desde criança, e outros canais também.
Eu tenho um irmão mais velho que agora tem 40 anos que, meio pela
idade, mas pela socialização também, controlava a televisão quando
eu era mais nova. Eu via desenho animado à beça, mas também gostava de ver os clipes, de ouvir as músicas.
Quando meu irmão deixava eu usar o computador, eu catalogava as
pastas de música que ele baixava no LimeWire, no 4shared, no eMule.
Era tudo muito bagunçado, e eu f icava irritada — isso com dez anos,
sei lá. Eu queria saber sobre negócio de álbum, negócio de disco, negócio de capa. Me interessei muito por isso, por pesquisar comunidades de discograf ias no Orkut, e f iz muitos amigos. Por isso eu acho
que muito de mim surgiu nisso.
Mas além de música eu gosto de tomar sol, pets, meus amigos, tomar
cerveja e pôr do sol na praia.
Zé: Agora acho que seria um bom passo perguntar o que é o Janelas
Sonoras, explicando pra alguém que não conhece.
AV: No início, a ideia do Janelas era se tornar um portal de divulgação de artistas, de musicistas independentes e brasileiros. De início, a
gente focava muito na galera independente, mas agora a gente apro-
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veita pra falar sobre música de uma maneira mais geral, mas mantendo o recorte do nacional. Então fazemos indicações, associações,
falamos de outras coisas que envolvem o universo musical, tipo eventos, shows, etc.
Ele surgiu num contexto bem específ ico: eu sempre quis ter um projeto pessoal. Principalmente enquanto designer ou enquanto artista,
porque eu queria descobrir uma estética minha, queria ter liberdade
de fazer as coisas que eu queria fazer. Eu tive um puta privilégio de ter
estagiado no Multishow e trabalhar diretamente com música, mas eu
tinha que aplicar a linguagem visual do Multishow. Era um trabalho,
era uma coisa que eu tinha que fazer, e f icava pensando em como
ia ser fazer as coisas diferentes. Eu via tantas revistas maneiras, tipo
Rolling Stones, Bizz, até as revistas da MTV, e eu queria fazer uma coisa assim, tinha essa inquietação.
No Multishow eu f iz um amigo, o P.H, e ele também queria fazer um
projeto dele. Logo no começo da pandemia ele fez um curso de jornalismo de dados, junto de uma menina que tinha estudado com ele, e
essa menina estava com uma ideia de fazer um projeto que divulgasse o pessoal da música independente, que durante a pandemia não
teria os shows, não teria sarau — que era mais ou menos como essa
galera normalmente f icava sendo conhecida. Quando ela me contou
isso, f iquei tocada, porque eu tenho amigos que estão em bandas,
bandas iradas, e que acabam f icando restritos a uma bolha. Mas eu
tenho certeza que mais gente, inclusive outros artistas, gostariam de
conhecer esses projetos.
Foi meio nessa onda que surgiu o Janelas. No início éramos cinco. Eu,
P.H, essa amiga que eu mencionei, que é a Yasmin, a Natinha, que estava af im de começar a editar vídeos, e a Carol, que sabia mexer com
métricas de Instagram.
A ideia de ser um portal, por enquanto, está restrita ao Instagram e ao
Twitter, mas a gente quer expandir.
14
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Fernanda: Pegando um pouco do f inal da sua resposta, você poderia
falar para gente sobre essa decisão de montar um projeto que está
integralmente dentro de redes sociais?
AV: A gente começou com o Instagram porque achou mais fácil, todo
mundo envolvido no projeto já tinha trabalhado com o Instagram em
algum momento. Eu, por exemplo, trabalhava fazendo artes para redes sociais, e a gente achou que era uma forma fácil de botar o projeto no ar.
A minha ideia sempre foi de expandir para um site, para uma revista
impressa — que inclusive foi meu TCC, um projeto de entender qual
seria a necessidade e onde se encaixa esse formato impresso hoje, e o
de revista digital também.
Então é isso, primeiro a gente escolheu o Instagram porque é fácil,
mas a gente tem vontade de expandir para outros formatos, porque
um dos desaf ios é você f icar à mercê da plataforma, né? Assisti um
vídeo há uns meses atrás, falando sobre a questão do Instagram ter
crescido em volta dos criadores de conteúdo: fez muita gente crescer,
virar influencer, mas agora o Instagram tá querendo um pedaço do
bolo, fazendo todo mundo seguir a métrica dele, e eu acho que isso
restringe muito. Eu gostaria de estar em um portal próprio.
Por ser fácil pra gente trabalhar com Instagram, e pelo Janelas ter sido
uma das poucas páginas que dava atenção para a galera realmente
independente, a gente cresceu muito rápido. Ninguém esperava que
o Janelas fosse tomar as proporções que ele tomou, no sentido de receber tanta gente pedindo para ser indicada, tanta gente interagindo
com a página. Acabamos não expandindo para outros meios porque
não estávamos dando conta de usar o que a gente já tinha. Abrimos
chamadas para novos colaboradores, o que também é um desaf io,
porque apesar de conseguirmos algumas parcerias pagas, o Janelas
ainda não é f inanceiramente rentável. É como se fosse um f ilhote de
cachorro que você pega pequeninho e do nada ele tá enorme, e você
15
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morando num apartamentinho f ica “caralho, como é que eu vou cuidar desse cachorro?”.
Clarissa: Você tem alguma referência para o Janelas que venha de
fora do meio digital?
AV: Ah, com certeza! Eu, antes de entrar na faculdade de Design, enquanto pessoa que ainda não sabia o que era Design, achava que ia
trabalhar na Rolling Stones. Eu queria trabalhar com impresso, eu
amo impresso, amo revista. Essas são minhas referências. Gosto da
ideia de revista digital, talvez hoje em dia uma revista digital dentro
da plataforma do Instagram, com colunas, matérias, tipo como tinha
na Capricho: aquela parte do horóscopo, etc. No Janelas tem sempre
uma sessão que é “se você gosta de [artista mais conhecido] você
provavelmente vai curtir [artistas independentes que estão começando]”. Também tem outros formatos de sessão de indicação, sessões de
curadoria… A gente fazia de forma não muito consciente ou pensada.
Só que depois que eu li um livro sobre a teoria da Cauda Longa1, tudo
fez muito sentido. O autor conta um pouco da evolução dos produtos de consumo — não necessariamente audiovisuais, mas principalmente audiovisuais —, das f itas aos streamings, e fala também sobre nicho. Quanto mais especif icamente você recortar o seu projeto/
produto, vai sempre ter alguém interessado. A partir disso, curadoria
virou uma palavra muito forte pra def inir o Janelas. De certa forma,
estamos querendo nos consolidar enquanto curadoria. No f inal das
contas é isso: tem muita coisa sendo produzida, tá dif ícil de acompanhar, e aí é legal você eleger — vou falar “criadores”, mas não sei se é
exatamente a melhor palavra — cujo gosto e editoria você conf ia. É
por aí, o Janelas tá se transformando muito.
C: Pode falar um pouco sobre as suas referências? A Ventania é uma
revista, e a gente também usa muito o meio digital, mas eu acho que
1ANDERSON, C. A Cauda Longa. Actual Editora, 2019.
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seria legal saber também de referências de revistas impressas, ou materiais em geral que não venham desse universo digital.
AV: As minhas referências em relação ao Janelas são basicamente as
revistas Bizz — que era Showbizz depois virou só Bizz —; a MTV teve
uma revista por um tempo, mas eu tinha só dois exemplares em casa;
a Capricho, por que não? Eu adoro essas revistas, adoro essa estética
New Wave, que é uma vibe meio anos 90 caminhando pro 2000. Traz
também uma nostalgia pra gente de vinte, trinta anos, que via isso
na infância e na adolescência, aí leva para um lugar de conforto, né?
Um lugar de “Caraca! Essa é uma parada que eu gostaria de parar
para ver, porque tem muito tempo que eu não vejo.”. Capas de CD
também, encarte de CD é muito uma referência! Nossa, eu amava. Ia
na livraria e abria todos os CDs, f icava lendo os livrinhos. Eu adoro CD,
tenho vários e inclusive quero comprar mais. Não tenho tantos vinis,
apesar de achar o máximo.
Outras referências são impressos em geral, zines. O Janelas com certeza seria uma revista ou uma zine há uns trinta anos atrás, ou nem
tanto, talvez dez, talvez vinte. Tem umas revistas digitais maneiras
também: a Amarello 2 é maneira, a Ventania 3 é maneira. Eu gosto
bastante da Summer Hunter 4 porque eles já se propuseram a ser
uma revista digital, fecham uns conteúdos pagos, usam o Instagram
como um lugar de distribuir pequenas pautas. É legal, tem uma estética legal.
Cara, tudo é um pouco referência, né? Filmes, séries, músicas... isso
é uma coisa engraçada. Eu f iz um curso gringo de direção de arte
esse ano, com uma professora britânica, e ela falou várias coisas que
me f izeram pensar: “cara, é isso que eu sempre f iz e não sabia”. Usar
literalmente qualquer coisa como inspiração e referência, se permitir
2Disponível em https://amarello.com.br/
3Disponível em https://www.revistaventania.com/
4

Disponível em https://thesummerhunter.com/
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inspirar por coisas que você não esperaria, tipo embalagem de chiclete dos anos noventa, sabe? Aquele Pop ou Big Big. Essas coisas são
maneiras, f icam na nossa cabeça e lembram a gente de muita coisa, sabe? De algum momento em que as coisas estavam pelo menos
mais simples, puxam a gente para outro espaço.
F: Em relação a essas referências nostálgicas: apesar do Janelas ser
um projeto nativo da era digital, ele tem muito dessa estética new
wave ou vintage — imagens de LP, de caixinha de CD, textura granulada, lambe-lambe. São elementos muito analógicos. Você poderia falar sobre como é essa relação do analógico com o digital, do
contemporâneo com o nostálgico dentro do seu processo de criação
como designer?
A: Eu acho que é tentar trazer um conforto visual. Quando eu quis
criar uma estética para o Janelas, fui bem egoísta mesmo: “ah, um
projeto para mim eu vou fazer o que eu quero!”. Algo que estivesse
dentro do que eu queria, mas que também não f icasse igual a tudo
que já estava rolando. Nessa época do início da pandemia estava tudo
com a mesma cara, a cara de uma agência específ ica que vocês provavelmente sabem qual é — que eu acho lindo! Mas a página deles começou a fazer muito sucesso e todos os lugares começaram a imitar
a estética, tudo igual. Aí eu pensei que eu poderia fazer algo que não
fosse igual, mas ia colocar pelo menos o rosa-bebê, para não causar
muito estranhamento. A gente tem que apelar para uma coisa que
f ique na moda. As cores que eu escolhi pro Janelas foram o rosa-bebê, porque tava hypado, e o verde e o laranja, porque era uma coisa
meio brasileira. Não coloquei amarelo porque, por mais que eu adore
o Brasil, adore a música brasileira, estava um pouco irritada com essa
cor no momento, por motivos políticos.
A questão do vintage tem um pouco da forma de parar para ouvir uma
música. Era uma coisa que a gente fazia mais quando tinha um MP3,
ou pelo menos a gente se esforçava mais e prestava mais atenção
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no processo quando tinha um MP3, ou um discman, um walkman. É
para captar a atenção das pessoas, tentar conquistar pela nostalgia e
trazer para esse lugar de conforto e atenção.
P: O Janelas é um projeto muito diverso musicalmente. Vocês fazem
posts e entrevistas com artistas do Emo, do Rap, do Samba, do Pop,
da Pisadinha, do Funk, enf im. Como é pensar a identidade visual englobando essa diversidade de manifestações musicais e artistas que
o Janelas divulga?
AV: É por isso que eu achei importante o Janelas ter uma identidade
dele, assim a gente ia poder falar de tudo dentro do guarda-chuva Janelas. Eu tentei investir bastante na identidade visual do projeto, realizar meus sonhos enquanto designer que queria ter uma identidade
visual própria, e que f izesse sentido dentro de um projeto que fosse
para os outros. Essa cara de vintage inclusive é por causa das revistas
de música. A Bizz, por exemplo, falava muito sobre vários tipos de música: tinha uma seção sobre Hip-hop, outra sobre Rock, outra sobre algum artista principal de alguma matéria, e isso tudo dentro da identidade da própria revista, eu achava isso muito maneiro. A MTV até 2013
também tinha isso, era tudo conectado, tudo interligado com aquelas
vinhetas muito sinistras, muito estranhas, que me davam medo. Os
conteúdos se conectavam pela identidade visual do meio em que elas
eram propagadas.
F: Na nossa entrevista com o Hugo Noguchi 5 , falamos de uma certa
cultura do apelo para o jovem. Você falou que essa estética da nostalgia é um apelo bastante profundo para essa galera que está entre
os vinte e trinta anos, mas quem é que vocês consideram o público-alvo do Janelas e de que maneira isso se relaciona com a forma que
vocês produzem conteúdo, ou até os artistas que vocês selecionam
para aparecer?
5Disponível na segunda edição da Revista Ventania: https://www.revistaventania.

com/edicoes-1
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AV: Cara, eu botei muita fé na cultura de nicho antes de saber o que
era cultura de nicho. Eu pensei em fazer uma parada que eu gostaria
de ver. Aí mandei para os meus amigos e perguntei o que eles achavam, e eles acharam maneiro. Gente, foi exatamente assim que aconteceu: mandei opções de logo, mandei visuais não muito diferentes
entre si — porque eu fui um tanto quanto egoísta nessa concepção,
já estava bem direcionada —, e foi isso. Fui tentando pegar alguns insights que me davam, para também não fazer um projeto 100% meu,
porque apesar de ser, o design também é para os outros.
Depois que eu li A Cauda Longa tudo se organizou na minha mente.
Fez sentido porque já tem muita coisa por aí, mas apesar disso tava
tudo f icando muito igual. Eu pensei que alguém mais devia sentir falta do que eu sentia, alguém que também assistiu MTV, que também
gosta de revistas antigas. E se não tiver, tomara que eu consiga de
alguma forma ajudar pessoas a começarem a gostar.
A gente já sabia que falando de música independente, não íamos ser
uma parada que ia bombar milhões. Já trabalhei no Multishow, fui
f reelancer para a Sony Music e a Universal, e eu tenho ideia do quão
pesado é o marketing para o mercado sertanejo, por exemplo. Então
eu sabia que o Janelas não ia ser essa parada que ia ter muito investimento, quebrar recordes. É para quem se interessa por música brasileira, ou por música independente, ou que é artista independente. Ia
ser para um público específ ico já, então nós fomos que fomos.
Z: Como foi para você gostar muito de música, mas desde o começo
tentar se envolver nesse mundo como comunicadora, como designer,
e não como alguém que, sei lá, aprende a tocar um instrumento?
A: Cara, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ver clipe. Me interesso
por tocar bateria um dia, porque eu acho extremamente descolado.
Também tenho vontade de mixar, produzir, ou ser DJ, mas eu não sei,
talvez deva ter alguma explicação no meu mapa astral, nos traços de
formação da minha personalidade, pro fato de que eu gosto de ser
20
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a pessoa do backstage. Quando tinha peça da escola eu gostava de
f icar na parte da cenograf ia, não queria aparecer na peça, não tinha
interesse em ser atriz. Então uma parte é por isso. Eu gosto de levar a
mensagem para outras pessoas, e aí entra a comunicação, ainda que
seja uma comunicação visual.
Também foi muito na cara de pau. Sabe quando você vai crescendo
e você vai criando certezas sobre você? Uma das primeiras paradas
que eu reconheci em mim foi que eu gostava muito de música: eu
me interesso, pesquiso, é uma paixão. Como eu já tinha isso em mim
antes mesmo de fazer faculdade, assim que entrei eu já comecei a
pensar como que eu ia trabalhar com música. Daí eu, uma pequena
calourinha, procurei em todos os lugares. A Rolling Stone é no Itaim
Bibi, em São Paulo, e eu cursando a UFRJ Rio de Janeiro, mandei
currículo! Mandei pro Multishow, procurei no Google “como faz para
trabalhar no Multishow?”, “como faz para trabalhar na MTV?”, “como
faz para trabalhar na Rolling Stone?”, “como faz para trabalhar no
Spotify?”, e me candidatei para tudo em site de vaga. Eu não tinha
nenhuma experiência.
Depois, com o tempo, eu fui querendo estagiar. Eu sou capricorniana, gosto de trabalhar, e eventualmente, em 2018, aparece um e-mail
da Globosat dizendo que abriram uma vaga no Multishow, aí eu: “é o
quê?! Eu vou conseguir essa porra!”. Cara, foi muito louco o processo.
Eu não conhecia ninguém lá, e f iz uma prova. Fiz uma entrevista no
RH, e depois me deram um computador que não tinha Photoshop
pra fazer o teste técnico. Era para a entrevista durar meia hora, e ela
durou duas horas, porque eu estava tentando entender como que eu
ia fazer, mas eu dei um jeito, talvez por isso tenham me contratado. E
foi assim que eu consegui, sendo cara de pau.

6Portal de música disponível em https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/
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Z: Fiquei curioso porque você fala que o Janelas surgiu durante a pandemia. A ideia dele surgiu durante a pandemia, ou vocês tiveram que
mudar o projeto quando a COVID começou?
A: A ideia do Janelas surgiu durante a pandemia. Eu queria muito ter
um projeto pessoal, mas não sabia muito o que fazer, como distribuir,
como concentrar essa energia e materializar essa ideia. Eu sempre
soube que precisaria de ajuda de alguém que soubesse escrever textos, porque eu não sou a pessoa do texto, sou a pessoa das artes. Aí,
quando eu entrei no Multishow eu conheci o P.H, mas era a última
semana dele lá. Ele escrevia pro Tenho Mais Discos Que Amigos 6 , eu
falei que lia ele, e ele f icou super feliz, o pessoal não é muito de ler
ultimamente. Tem uns poucos que leem, e é pra eles que a gente faz
as coisas. Aí foi isso. Depois veio a Yasmin, que chegou com a pauta
dos artistas independentes na pandemia, e aí fomos. Mas a ideia do
projeto nasceu no início da pandemia, daquela época em que iam ser
só duas semaninhas e depois iria todo mundo voltar, só um resf riadinho louco rapaziada… e depois, enf im, sabemos o que rolou, dois anos
de apocalipse7.
F: Agora que a vida presencial está voltando, os shows estão voltando,
como você acha que o Janelas vai mudar 8?
A: Uma das coisas que a gente discutiu recentemente foi sobre abrir
agenda cultural e, assim como a gente pede para a galera divulgar o
próprio som, divulgar também os shows. Mandar para a gente, a gente bota numa agenda e publica uma vez por semana. Acho que vai caminhando para esse lugar, né? Coberturas, divulgações dos eventos,
ganhar uns ingressos… eu vou amar.
Outra coisa que a gente pensa em fazer também é um evento presencial do Janelas, a questão é que agora tem gente de outros estados
7E contando.
8Data da entrevista: nov/2021
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no projeto, e aí precisamos entender como é que vai funcionar essa
logística, para ser uma coisa ao redor do Brasil, não f icar nesse eixo
Rio-São Paulo, que era algo que tava incomodando a gente enquanto
ouvintes. Vamos procurar alguém do Mato Grosso, alguém do Pará, e
de outros lugares, pensar com carinho em planos maiores para 2022
em diante.
C: Encaminhando pro f inal, você pode contar pra gente como vai ser
a sua retrospectiva do musical desse ano?
A: Vou falar para vocês, com certeza vai ter muita Marina Sena e muito FBC [Family Bizniz Clique], porque o que eu ouvi de “Se tá solteira” nesses últimos dias — que foi a melhor música lançada esse ano.
Empatado com qualquer uma da Marina Sena, empatado com… eu
não tenho absolutamente nada contra nenhum estilo musical, mas
tem uns que eu não escuto todos os dias, mas eu f iquei viciada em
“Quer voar” do Matuê. Eu não sei nem explicar se é Trap, Rap, Grime, tô ligada que tem vários sub gêneros ali, mas eu f iquei viciada.
Então, de música brasileira: Marina Sena, FBC e Matuê. Eu comecei
a ouvir uns Techno, uns negócios eletrônicos esse ano, e gostei, então provavelmente um Kaytranada vai aparecer também. Ouvi muita
música f rancesa, então acho que no f inal das contas essa retrospectiva vai ser uma coisa muito louca, quinze personalidades, uma coisa
nesse sentido.
F: Para f inalizar, f inalizar mesmo, tem alguma coisa que você queria
falar na entrevista que a gente acabou não perguntando para você?
A: Ah, Fora Bolsonaro, acho que é isso. Eu gosto de música, gosto de
batata, gosto de estudar, gosto de MTV, gosto da galera e é isso aí.
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Re-tratado: os manequins
P OR MATHE U S LIM A

25

M a t h e u s l i m a é m e s t r a n d o e m L i t e r a t u r a , Cultura e
Contemporaneidade pela PUC-Rio e educador popular pelo CPVCEASM. Um manequim robusto, de 1,75m e olhos vidrados.

Re-tratado: os manequins - Mathues Lima

Quando comecei de verdade a pensar em contar o man e q u i m , tive vergonha. É bobo, como só podem ser bobos os adultos. Vergonha de contar de uma infância em shoppings. Achando-me burguês demais, rico e f ino como não fui, mas envernizado por
um gosto pelo capital. O capital que me hoje é tão estranho. Para a
época, o capital não era ainda uma coisa. E por mais que o shopping
fosse chato, era um espaço comum. Uma pólis voltada à compra, mesmo que eu verdadeiramente nunca comprasse e, ainda assim, f izesse parte daquilo. Uma exceção; eu estava ali, andava, olhava, comia,
aprendia. Pasolini 1 fala de como a infância nos dá os signos com os
quais leremos o mundo e reclama de sua infância pequeno-burguesa
que lhe deu o arrepio de uma cortina. Não sou tão diferente de Pasolini quanto a esse gesto de desgosto ou arrependimento por algo que
não f iz, mas que está em mim. Esse: o arrepio de uma f igura de pano
ou plástico. Essa f igura humanoide é minha cortina. Ela convoca a
admiração de um olhar exótico, aquele que se maravilha e se aterroriza com o que está diante de si. Talvez como de onde surge a forma
primordial de fala humana 2 , esse trabalho também possa começar
pela exclamação.
Aliviei-me de falar como falo e falarei dos shoppings pela proximidade
que encontrei em Benjamin. Não sinto as passagens parisienses como
uma forma de fato distante desse espaço. Têm suas enormes diferenças, os shoppings e as passagens, mas o gesto do pensador alemão
em relação ao seu objeto pode ser como o gesto que tomo aqui. Ainda
assim, aproximar-me de Benjamin é aproximar-me de um nó. Uma das
primeiras coisas que minha mãe me ensinou sobre perdermos facil1PASOLINI, Pier Paolo. “Genariello: a linguagem pedagógica das coisas”. In: _____.
Os jovens infelizes. Organizado por Michel Lahud; traduzido por Michel Lahud e
MariaBetânia Amoroso. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 125-136.
2HELLER-ROAZEN, Daniel. “Exclamações”. In:______. Ecolalias: sobre o esquecimento das línguas. Tradução de Fábio Akcelrud Durão. Campinas: editora da Unicamp, 2010. p. 11-15.
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mente a hora quando estamos no shopping se dá por um efeito de
arquitetura e distribuição. Ela me explicou logo cedo que os shoppings
são assim fechados, sem janelas e sem relógios para onde quer que
olhemos, com a f inalidade que esqueçamos que em algum momento
houve hora e f iquemos dispersos por ali. Achava engraçado que houvesse um lugar que precisasse te enganar sobre a hora, sumindo com
ela, com seus contadores, sendo que muito antes deve ter havido um
tempo em que nem relógio havia. Era como se regredíssemos. Isso tudo
f icou mais enrolado quando soube que, à altura da revolução, os russos
atiravam contra os relógios. Esse é um nó, mas não o nó a que cheguei.
O nó em que esbarro quando falo desse exemplo vem por uma carta
de Marx a Engels que Benjamin cita nas Passagens3 quando vai falar
d“A Boneca, [d]o Autômato”: a disposição da citação nesse capítulo, comentando o surgimento do relógio como “a primeira ideia de emprego
de um mecanismo automático (movido a mola) na produção”4 me fez
encará-lo como o primeiro autômato — talvez sua primeira célula, ou
até sua mitocôndria. Oh sim, o nó. Se o relógio some do shopping, a
boneca f ica. Aliás, antes que esqueça, esse entrelaçamento de relógio
e autômato, lembrei depois, está naquele livro maravilhoso: A invenção
de Hugo Cabret. Sempre me surpreendo com a agência das crianças
em livros infanto-juvenis. Eu, pequeno, tinha coragem de quase nada,
agia quase sempre sob mando de alguém. Chamavam de obediente,
mas hoje em dia não sei se assim chamaria. Inclusive, não ia nem fazia
as coisas no shopping por mim, parecia. E no entanto, ainda fazia coisas no shopping por mim. O que sobrava. Expectador: f icava olhando.
Espectador: admirava os manequins.
Parte grande do que se faz num shopping é admirar. Minha mãe conta
que, quando ela mesma era pequena, minha avó a levava, junto de minha dinda, sua irmã, ao shopping aos domingos pela manhã. Nesse dia
3BENJAMIN, 2018, p. 1120-1122.
4ibid., p. 1121.
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e hora, as lojas ainda não estavam abertas e as três f icavam vagando,
“vendo as modas”. É isso que ela diz gostar e é isso que diz que vai fazer
quando vai ao shopping ou quando descia até a rua principal de nosso bairro: “ver as modas”. Não signif icava comprar, por mais que isso
viesse a ocorrer quase sempre. Signif icava isto: ver as modas 5. No shopping, o olhar pode vagar pelo teto altíssimo — o superlativo remete
ao meu tamanho à época e à relação que tinha com as alturas, sendo a
minha muito pouca ainda — pelo chão lustroso, mas a intenção, o atrativo, as luzes, o foco, a distribuição espacial, tudo se encaminha para as
vitrines. As únicas janelas que um shopping pode ter. Nunca se abrem,
mas estão sempre abertas a serem vistas. É muito curiosa essa palavra
vitrine, a forma como ela chega à minha boca no século XXI. Na fala dos
avós e nos livros antigos, passei a reparar que a palavra surgisse “traduzida”: vitrina. Que tivesse de fato vindo para o Brasil como vitrine, f rancesa em sua origem, imagino. Depois devidamente aportuguesada em
vitrina. Talvez tenha lido em alguma literatura portuguesa a vitrina e
não necessariamente nos livros antigos — pois lá o aportuguesamento
é mais vigente. Essa diferença, onde ela se manifesta, é imprecisa para
mim agora. O mais interessante é pensar que vitrine tenha tido uma
necessidade de existir — semelhante à forma como “boneca” (poupée,
Puppe) em algum momento parece não servir mais para def inir o manequim. Seu radical parece me remeter à palavra “vidro” e é, com efei5“Estas mercadorias expostas são uma charada” (BENJAMIN, 2018, p. 886). Acho
que existe uma relação importante entre a visão e a mercadoria — assim como
deve haver entre a visão e o relógio. Pensando em roupas e acessórios (dif ícil o
que não seja acessório hoje em dia, mas acho que me faço compreensível), o desejo por esses objetos se baseia em tê-los visto. É claro que o tato entra no jogo para
sentirmos se o tecido nos é confortável, mas, contanto que f ique bem visivelmente, é possível que desejemos e compremos uma roupa que pinique. Há também
lojas de cheiros doces e f rutados que atraem o consumidor ou a consumidora,
mas o apelo central da vestimenta é visual. Olha-se uma blusa, linda, encantadora,
parece que veste bem. Chega-se a f icar-se um pouco hipnotizado ou hipnotizada.
E daí vai à compra. Até mesmo as comidas, que poderiam se servir do cheiro e da
memória do paladar para atrair seus e suas clientes, acaba atendendo a esse foco
e é dif ícil passar por um fast-food sem ver uma enorme (e incoerente) fotograf ia
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to, de vidro a maior parte das vitrines que já vi. [Se continuo nessa, tenho um trava-língua.] Daí, f ica exposto que uma palavra como “vidro”
já serviria a dizer vitrine, porém pareceu necessário que ela surgisse,
que se diferenciasse, demarcasse um espaço. Esse espaço passa a não
precisar somente do vidro, mas também do que vai vir a ser visto. O
que vai vir a ser visto é a mercadoria. Sendo a mercadoria uma roupa,
ela necessita de um apoio para se tornar bem visível. Esse apoio, buscando remeter ao corpo humano, veio a ser o manequim.
A função do manequim, nesse sentido, seria a mesma que a de um
cabide. O que não parece acertado. Se a função fosse a mesma, a realização da tarefa certamente não seria. Um manequim pode muito
mais do que um cabide. Ainda que o cabide não só “apoie” a roupa,
mas também a estenda, mostre melhor como ela é por inteira e não
em parte ou dobrada, o manequim tem o agravante de encorpar a
roupa, criar um volume que lhe dê como que vida. O manequim adiciona uma dimensão ao “quase-2D” da roupa apoiada, praticamente
passa-se de um plano ao volume. Essa diferença, em termos geomédo hamburguer — se é que podemos falar em fotograf ia nesse caso, tamanhas
devem ser as edições feitas. Já a relação do tempo com sua marca visual eu derivei
de pensar: como um cego faria para, sozinho, descobrir que horas são. Dos relógios
solares aos relógios digitais, as marcas são sempre visuais — e essa visualidade, é
possível, é sempre panóptica. Penso nos relógios de fábrica, mas também nos de
bolso, de pulso, do celular. Monitorar o relógio é ser monitorado pelo tempo.
O shopping está numa relação com essas duas formas visuais. Pelo lado da mercadoria, podemos dizer que a função anterior do shopping é mostrá-la, dispor
as mercadorias ao alcance dos olhos. Do contrário, não haveria vitrines, elas não
teriam razão. O shopping poderia muito bem ser um galpão escuro com as mercadorias amontoadas e onde se pedisse o que se deseja comprar na porta. Mas é
claro, esse tipo de compra só atenderia às necessidades e a função do shopping se
relaciona com o supérfluo, preciso de artif ícios em seus atrativos. Ainda: a ausência dos relógios. O supérfluo exige sua disposição aberta. A compra, nesse caso,
não pode ser um gesto utilitário, racional. Nessas duas formas visuais relacionadas
ao shopping, compreendemo-lo mais facilmente se invocarmos Georges Bataille
(2016): essas formas visuais, como parte de uma tecnologia, servem a um mesmo
propósito de esbanjar (tempo, dinheiro etc.); o shopping é um dos templos do
dispêndio inútil.
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tricos, é tremendamente signif icativa. O cálculo da área do vestido
é menos impressionante, diz pouco de seu encontro com um corpo
que esbanja as três dimensões. E se pensamos nos manequins de
costureiras, existe também uma diferença. O manequim serve melhor
a ajustar pontos e ajeitar babados graças a seu volume. A disposição
que cria para a roupa com seu preenchimento é um diferencial em
relação a qualquer outro “apoio” e até uma particularidade do manequim que só encontra semelhança no próprio corpo humano.
Tenho impressão de que a vitrine se serve do manequim (para constituir seu espaço), assim como o manequim pode se servir da vitrine.
O vidro da vitrine pode, e busca, fazer do leve reflexo que cria sobre
sua superf ície 6 o ponto de encontro entre o rosto que admira e o manequim que encorpa. Talvez seja um jogo de fantasmagoria: com o
fundo escuro (imagino na parte de trás dos manequins um pano pesado, de cor densa, aveludado), as luzes direcionadas (cena à luz de
spots) aos manequins e aos observadores (em movimento de vir a ser
compradores), o manequim sem braços ou cabeça, ou com cabeça,
mas sem face; tudo isso sirva a criar, para a pessoa que encara o manequim com o anteparo do vidro, a imagem dela vestindo a roupa da
vitrine — e claro, nas proporções do manequim. Desse artif ício, retiro
quatro pontos a melhor espraiar: o fundo, as luzes, o “desenho” e as
“proporções” do manequim. São todos necessários à sua ilusão, mas
tem serventia a outras coisas também.
Que haja um fundo, não é ordem. Muitas lojas já não o têm. Trabalho
aqui com uma imagem que f iz das vitrines dos shoppings, é uma abstração que me serve a entender certas características que considero
prolíf icas, mas que sendo abstração, não estão sempre presentes, ou
pelo menos não da forma que as idealizo, ou já estiveram presentes
6“Para a percepção sensível, estas superf ícies de vidro, de fato, se dissolvem praticamente em claridade [...], no entanto, esta relação entre superf ície e luz conf igurou-se de tal maneira que a luz não mais interrompe a superf ície, e sim a superf ície interrompe a luz” (MEYER, 1907, p. 65-66, apud BENJAMIN, 2018, p. 887-888).
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e agora estão só desatualizadas — já que faz um bom tempo que não
piso em um shopping. Essa distância temporal poderia ser entendida
como uma f raqueza nessa apreciação que faço desse espaço, mas
entendo de outra forma: o que permaneceu comigo, acomodou-se à
memória, diz mais facilmente da abstração do que uma f ixação momentânea ao que estive imediatamente em contato — quero dizer,
estando as imagens f rescas à memória eu f icaria muito mais preso
a esses exemplos recentes e não conseguira os consignar com toda
memória que tenho desses anos todos correndo shoppings. É (ou foi)
mais efetivo o que sobrevive.
Penso, então, em três fundos. Um deles é o de pano ou de madeira. É
um fundo sóbrio e sombrio. A escuridão dele pode servir para tirar a
atenção de si e chamar a atenção para o objeto da vitrine. Lembro de
Benjamin dizendo que “[n]as passagens parisienses, de fato, trata-se
não de clarear o espaço interior, como em outras construções em ferro, mas de atenuar o espaço exterior.” 7 A vitrine seria, assim, o rebatimento 8 desses espaços: aberta à transparência da iluminação constantemente clara — no shopping é sempre claro, como que imitando
(ou “deixando entrar”) a claridade de fora, ou, pelo contrário, como se
sempre já fosse noite lá fora e só restasse o shopping a nos iluminar
— e também fechada a ela, a claridade externa, pelo fundo da vitri7ibid., p. 884.
Quis evitar aqui o uso de metáforas de limite, borda, f ronteira, menos pelo excesso em que as vejo e mais para recorrer a uma forma que convocasse as palavras
de minha mãe. Ela, como arquiteta, empregava de maneira natural os termos próprios à sua área de conhecimento quando fala comigo. Não tenho precisão no signif icado de “rebatimento” dentro da Arquitetura. Recorri a algumas explicações
de geometria analítica e desenho técnico para conf irmar minha intuição e, conf irmando, ainda achei necessário reencontrar essa noção em meus termos. A vitrine,
para mim, não é só um espelho, mas um espaço-espelho. Ela rebate a claridade
de fora, manifestando-a, mas não a tomando como sua, e, nesse caso que explico,
rebatendo o fundo da própria loja. É como se interior e exterior se concentrassem
naquele espaço, refletindo de seu fundo ou de seu fora — contudo, dispostos num
espaço e não refletidos um sobre o outro como dois lados de uma superf ície espelhada (ou, para deixar evidente a oposição, uma superf ície-espelho).
8
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ne que, de acordo com Benjamin, atenua o exterior. Essa visualidade
de fundo escuro, muito útil ao jogo de reflexão fantasmagórico que
permite à pessoa que passeia pelo shopping admirar-se como que
vestindo a roupa no manequim, remete também, para mim, à coxia
teatral. Dessa maneira, poderia ver na vitrine um espaço de encenação. Porém, sendo o manequim essa f igura estática, portanto, oposta
ao drama (em sua origem, ação), o que estaria sendo encenado? O
teatro da moda, que dá, a cada dia, visibilidade a uma roupa (apenas?)
diferente? O teatro de marionetes em que as cordas arrebentaram e
não houve jeito? O teatro da reif icação capitalista, onde, para a loja, o
comprador (conquanto que pague) serve feito o manequim para encorpar a roupa que se vende, mostrá-la por aí? O teatro da imobilidade moral, em que, enquanto servirmos para mostrar algo, estaremos
fazendo o oposto de agir?
De qualquer forma, teatro. E sendo teatro, o fundo não precisa ser esse
vazio ou essa escuridão, mas pode, e será, cenário: o fundo da vitrine
e também seu espaço podem vir recobertos de acessórios, representando as situações que são pensadas como próprias às roupas que
estão sendo expostas. Eis o segundo fundo. O fundo, nesse caso, deixa
de ser rebatimento do fundo da loja e toma vigor na forma teatral. Ou
plástica. Af inal, sem a ação, poder-se-ia dizer que a representação ali
exposta é uma pintura em três dimensões, uma escultura com cenário, ou até mesmo uma instalação. Quer interação maior com a obra
do que poder entrar, medi-la por cima da roupa, comprá-la, levá-la
para casa e ver que não coube? Nada também muito distante dos
museus que oferecem uma inf inidade de souvenirs ao f im do passeio,
você admira e depois retém. Talvez seja mesmo a vitrine sua origem.
O terceiro fundo seria, quem sabe, um sem-fundo. Trata-se do fundo espelhado. Ainda que por um lado ele feche a vitrine à claridade
externa e não deixe, assim, que o exterior adentre o interior da loja,
seu realce completo é na claridade de fora, e por conseguinte, nos
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manequins. Em verdade, nega que haja um fundo, tenta ampliar ao
máximo a abertura exterior nela mesma. Tendo um espelho pelo lado
oposto, isto é, de f rente, temos o lugar em que “Satanás prega sua
peça preferida, abrindo aqui à sua maneira (como seu parceiro o faz
nos olhares dos amantes) a perspectiva do inf inito” 9.Daí o sem-fundo (para esse caso hipotético, mas muito comum nos shoppings),
mas também uma abertura que parece alcançar o manequim: disposto nessa perspectiva do inf inito, ele, em sua forma de plástico dif icilmente degradável, aparece ao corpo humano como essa mesma
peça pregada. Não esquecendo do teatro das vitrines, o manequim é
o ator de toda cena — buscando sempre um espectador que se reconheça em sua situação, para comprar —, e nesse espaço futurista de
seu reflexo inf inito, sua imobilidade pode ser, na verdade, apenas a
impressão restrita do comprador/espectador monitorado pelo tempo
e que por isso não enxerga a lenta movimentação que o manequim
pratica em seu Aion. Algo que eu penso que conf irma essa construção é a ideia que eu tinha quando pequeno de invadir as vitrines,
que por dentro da loja eu não conseguia ver, e encontrar lá não só
os manequins, porém todo um outro mundo10. A infância é cheia de
passagens secretas.

9

BENJAMIN, 2018, p. 882.

Lembra, aqui, um dos contos de fada de Hackländer referidos por Benjamin. ”Tinchen cruzou confiante a f ronteira da terra encantada, pensava apenas em seus
irmãos. De início, nada viu de especial; logo, porém, o caminho a conduziu a uma
ampla sala cheia de brinquedos. Havia lá pequenas tendas repletas de toda espécie de coisas, carrosséis com cavalinhos e carruagens, balanços e cavalinhos de
brinquedo, mas, sobretudo, as mais fantásticas casinhas de boneca. Ao redor de
uma pequena mesa posta havia grandes bonecas sentadas em confortáveis cadeiras. E quando o olhar de Tinchen se dirigiu a elas, a maior e mais linda boneca
levantou-se, fez uma graciosa reverência e dirigiu-lhe a palavra, com sua voz suave
e maviosa.” (BENJAMIN, 2018, p. 1118). Sonhava com esse mundo, da mesma forma
que o temia, de sorte que nunca invadi vitrines. Como comecei: falta coragem.
10
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Minha mãe também falava de tipos de iluminação — talvez nesse momento eu já fosse mais crescido; não sei, mesmo não entendendo,
sempre fui muito interessado; hábito que persiste. Contava da iluminação dos museus, da necessidade de deixar um quadro bem visível
ou visível da forma que se queria, sem danif icá-lo e sem interferir nos
quadros e obras que o acompanham por todos os lados. A mercadoria,
enquanto obra a ser admirada nas vitrines, sugere uma luz própria —
que seja seu brilho atraente e sua disposição à claridade (exterior) que
a evidencia. O manequim, conforme a obra ou a cena, recebe a luz
como sendo seu foco. Entretanto, no jogo de luz em que se interfere
o vidro, vemos novamente que ele é só um anteparo para o desejo
da pessoa consumidora em potencial de ver-se ali retratada na roupa
vistosa e na f igura bem medida do manequim. A iluminação, portanto, não jorra, enfocando, mas desvia; como já falamos: “a luz não mais
interrompe a superf ície, e sim a superf ície interrompe a luz” 11.
As coisas mais facilmente se animam quando somos pequenos. De
pensar sob(re) esse fundo e iluminação, f icava logo em seguida amedrontado. A hipótese Toy Story, de que as coisas ganhassem vida, ou
melhor, parassem de f ingir que são inanimadas, era-me bem f requente. Na associação desses tempos, ver conf irmava que sou visto
— correndo risco de que o fosse sem que o notasse. Se pensarmos
nos outros animais, é bem instintivo que, quanto ao que deixamos de
voltar o olhar, aquilo se desarme ou parta para o ataque; o olhar é essa
primeira etapa do controle não à toa. No perspectivismo ameríndio
de Viveiros de Castro12 , é pelo olhar que se manifesta o sujeito do encontro. Dessa forma, voltar o olhar, desviar-se o foco, era dar chance
para que se movessem, revelassem se eram presas tentando se fazer
ameaçadoras, ou, mais provavelmente para meus 8 anos, predadores
à espreita. Sobretudo quando o shopping já estava a fechar, as luzes
11

MEYER, 1907, p. 66, apud BENJAMIN, 2018, p. 888.

Metaf ísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Ubu Editora, n-1 edições, 2018.
12
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dos mostruários desligadas, reduzindo a visibilidade que favorece o
domínio da situação, os manequins poderiam se postar mais facilmente preparados em sua emboscada, cobertos que estavam pela
escuridão. A visão de suas faces sem rosto, ou mesmo a de rostos
desenhados, ou, pelo contrário, sem cabeças, são todas igualmente
aterrorizantes quando aqueles corpos de pano ou plástico encontram
o movimento que os animasse. Por vezes tentei imaginá-los simpáticos ao encontro, mas essa visão que me toma é em tudo assustadora.
Paralelamente, invadir a vitrine era também parte desse jogo, uma
forma de pegar meus predadores desguarnecidos, de guarda baixa.
E como a invasão nunca se realizava, como não achava o acesso a
certas vitrines, sentia nessa utopia seu poder; nessa inacessibilidade,
sua irrealidade. Como se os manequins não fossem nem coisas, mas
simples projeções, ou brinquedos que vem protegidos por uma redoma (como os globos de neve) e que se quebrasse a redoma, estragava
o brinquedo. O que se via era piorado. E nunca retornaria ao lugar.
Mantinha-me, então, com medo, mas os mantinha ali. Não sem que
sempre voltasse, de súbito, o rosto para trás, arriscasse, mesmo que
me botando em perigo pelo que poderia descobrir, não ser pego desprevenido em minha descoberta.
Retornando à visão, mais precisamente a suas possibilidades (com face,
sem face, com cabeça, sem cabeça, etc.), volto-me a um dos pontos
elencados, mas ainda não plenamente explicado (e é certo que não alcance aqui a plenitude): o desenho. Desenho entendo aqui como algo
semelhante à “design”, que hoje em dia já se encontra nos dicionários
em português 13, não como a f igura desenhada em si, mas possibilidades f igurativas, o que se detém ao abstraí-las. Os manequins têm essa
variedade entre estar ou não completamente de acordo com o corpo
humano; além das alternativas para face e cabeça, temos também para
membros (tanto inferiores quanto superiores). A ausência dos mem13

LUFT, Celso Pedro. Minidicionário Luft. São Paulo: Ática, 2009.
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bros inferiores (de pés a pernas) implica a necessidade de apoio — que
era antes a ideia que se poderia ter sobre a função do manequim.
Essa ausência de membros, útil em primeiro caso à costura e ao vestir
do manequim — tais membros atrapalhariam — passou a ser vista
em relação simbólica com as estátuas gregas — que os perderam no
transporte de suas pilhagens ou pela erosão do tempo. Imagino esses
artistas da virada do século XIX ao XX, em um impulso futurista, enxergando nas manequins a realização moderna do que foi a Vitória de
Samotrácia. Giorgio De Chirico, em minha especulação, parece exemplar 14 . Lembrando de quadros como “L’enigma dell’oracolo”, de 1910,
temos próximo a uma cortina aberta um corpo sem cabeça e sem
membros, que por isso parece nos dizer de uma estátua, além de uma
cabeça que sobressai à cortina no hemisfério direito da obra, e detém
uma face e cabelos, indiferenciáveis, e de um branco tão gélido, que
tem mais semelhança com o mármore do que com a cabeça humana.
A essa provável primeira f iguração de estátuas em sua obra, se seguirão quadros como “Piazza d’Italia”, “La statua silenziosa (Arianna)”,
“Il risveglio di Arianna” e “Malinconia di una bella giornata”: todos do
ano de 1913 15 e tendo sempre a estátua Ariadne adormecida em enquadro com uma enorme construção arquitetônica. Entendo desses
enquadros (como os fotográf icos, eles partem de ângulos variados
e distintos) uma relação de intimidade entre a estátua e o edif ício.
Compartilham de uma mesma matéria em “durabilidade” e “solidez”,
são “obras de grande fôlego”, “seres de longa duração” 16 .
Em 1914, aparecem bustos ainda de mármore em quadros como “Ritratto di Guillaume Apollinaire”, “La nostalgia del poeta”, “Il Canto
d‘amore”. Persistindo as estátuas e edif ícios, os manequins começam
14
Se aproximei a vitrine das artes, talvez também possa aproximar as artes da vitrine, ao passo que elas passam igualmente a dar lugar ao manequim.
15
Existe também uma outra versão de “Piazza d’Italia”, porém datada de 1912 — provável início desse empreendimento de Giorgio De Chirico.
16

SCHULZ, Bruno. Lojas de canela. São Paulo: Editora 34, 2019, p. 43.
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a ser retratados com maior enfoque na obra de De Chirico a partir de
1915 17: “Il duo (I modelli della torre rossa)”, “Il profeta”. Os manequins
se diferenciam das estátuas de mármore por suas cores (vermelhos,
laranjas e verdes terrosos), linhas de contorno (e de costura) e pela
ausência de um rosto delineado em suas faces, os manequins de De
Chirico as têm nuas.
Durante 1916, começam a abundar estruturas geométricas junto às
f iguras de manequins, como em “Il predittore” e, mais espetacularmente, em “Il grande metaf isico” — nessa, em especial, as f iguras tomam tal forma que se assemelham aos edif ícios. Entre os anos de 1916
e 1918, foi elaborado “Le muse inquietanti”: nele, há a f igura do que
pode ser uma saia plissada ou uma coluna grega como perna/base,
o tronco, aparecendo de costas com um manto transversal, na forma
humana de estátua de mármore e a cabeça laranja, arredondada e
com linhas, como são as cabeças dos manequins. Ao lado, também
iluminada, há uma f igura com corpo que lembra menos as estátuas
gregas e mais as f iguras pré-colombianas, com uma cabeça da mesma forma, porém de cor preta. Ao fundo, na sombra, uma estátua em
completo acerto com as f iguras gregas, mas com a cabeça, ainda que
branca como mármore, de um manequim, sua face nua. É possivelmente o primeiro encontro que De Chirico efetua entre as f iguras do
manequim e da estátua: antes mesmo que as duas f iguras ocupem
uma mesma cena18 , elas se fundem — no fundo, o edif ício, uma igreja.
A partir de 1925, “La grande macchina”, que em muito lembra “Il grande metaf isico”, pela “retomada” da disposição edif icante do corpo da
A wikiart.org acusa que uma versão “Ettore e Andromaca”, quadro em que Heitor
e Andrômeda aparecem como manequins, é de 1912, mas em tudo — não apenas a
figura do manequim, mas opções de textura, cor e cenário — a obra está em maior
acordo com produções posteriores. Em outros lugares, o quadro é datado de 1917.
Ainda assim, é difícil ter certeza sobre isso, De Chirico era conhecido também por
fazer réplicas de suas próprias obras.
17

O que só iria acontecer em 1922 com o “Il f igliol prodigo”, na qual estão pai (estátua de mármore) e filho (manequim) abraçados.
18
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f igura parece dar as condições para o que, no ano seguinte, será reconhecido como a série dos “Archeologi”: f iguras de face nua, como
a dos manequins, cor pálida do mármore e pregas de uma túnica nas
pernas, como nas estátuas, e que, em seu ventre, trazem retratadas
edif icações. São os três elementos f igurativos de De Chirico num só.
Após 1927, os archeologi dão lugar a f iguras humanas como as entendemos mais comumente, nos exemplos “Gladiatore e leone” e “Conversazione tra le rovine” 19. Desse percurso, extraio a seguinte hipótese:
o empreendimento de De Chirico foi de, aos poucos, construir (quase num sentido arquitetônico) a f igura humana. Se os edif ícios são
estáveis, guardam seu interior, a eles falta qualquer semelhança de
contorno com essa f igura; se as estátuas detêm essa semelhança, a
elas faltam o calor e as cores (que em De Chirico são f requentemente cores quentes); se os manequins detêm essas cores (e seu calor),
além da mobilidade e de seu material que, mais f rágil e menos durável que o mármore, aproxima-se também do humano, a eles falta o
apoio (que é tanto o apoio f ísico, a base, quanto o apoio da tradição).
Na construção combinada desses elementos, aparecem Os Arqueólogos, talvez a f igura mais humana de De Chirico (antes dela mesma),
unindo em seu corpo a cor, o contorno e a base. Dessa matéria, entre
mármore e estopa, há a carne.
Aliás, através da associação dessas f iguras, De Chirico se distancia
dos futuristas; enquanto estes pensavam em substituição, tomar o
moderno (o carro, a velocidade) em lugar da tradição (o museu, a permanência), nosso pintor buscou combinar essas duas razões.
Por outro lado, parece-me que essa meta em direção à f igura humana é tomada de outra maneira em nossos dias, nos esforços de tornar
o manequim cada vez mais “realista” (sendo esse realismo também
uma certa interpretação). Do manequim que produzia a fantasmagoEssa “Conversa entre ruínas”, mantém a presença das edif icações e, de certa forma, o tema da série dos archeologi, mas ao redor e não nas f iguras retratadas.
19
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Giorgio De Chirico, Os Arqueólogos, (detalhe),
Óleo sobre tela, 1968.

ria do rosto do consumidor em potencial que o admira, passou-se a
cobrir com olhos, boca, nariz, cabelo, maquiagem, abdomens musculosos, mamilos. A particular necessidade de um mamilo marcado no
manequim muito me intriga.
Esse direcionamento tem, no entanto, uma contrapartida: a alteração
no desenho do manequim passa a interferir na f igura humana 20. Essa
situação pode ser exemplif icada, muito anteriormente dos manequins malhados, na curiosidade que nos traz Benjamin, dizendo que
“Enquanto escrevia Les Travailleurs de la Mer, Victor Hugo manteve
20
Aqui, aproveitando a brilhante (e digo dessa forma pois muito me iluminou) sugestão de Aline Leal, acho cabível enfatizar a lógica de suplementação que o manequim produz em relação à f igura humana; seguindo Preciado, poderíamos falar
da figura humana como um manequim de carne.
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diante de si uma boneca vestida com um traje antigo, como de uma
dama de Guernsey. Alguém a providenciou para ele; a boneca serviu-lhe como modelo para Déruchette 21.” Nela, Hugo não parte de uma
pessoa, a f igura humana mais óbvia, para elaborar sua personagem,
mas de um objeto. Se por um lado Hugo, num gesto de criação, dá
vida ao objeto inanimado, através de sua escrita; por outro, é de se
pensar no habitus masculino de objetif icar mulheres — ele pode partir de uma boneca por não ver muitas diferenças entre uma e outra.
Ainda que essa operação que efetuei em relação ao gesto de Hugo
seja rasa, ela serve para nos aproximarmos do processo de padronização que o manequim começará a produzir em relação ao corpo feminino. Além das características cada vez mais pormenorizadas — e
de acordo com um padrão de beleza —, o manequim serve f requentemente a encorpar um corpo magro. Essa é também uma forma de
f ixar esse padrão. Restringindo as medidas que são visíveis à vitrine,
as outras estão fechadas ao fundo da loja; passam a ser entendidas
como deformidades, desproporções.
De certa forma, a intenção do tratado de Jakub se realizou. A tarefa
de “criar o homem pela segunda vez, à imagem e semelhança do
manequim 22 ”, já presente em Hugo, retorce-se e cria também que
a mulher tenha que ser à imagem e semelhança do manequim 23 .
Nessa dinâmica, a humildade do “provisório”, a valorização do efêmero, trazem na contramão o cerceamento de uma existência a “um
só gesto, uma só palavra”, “seus papéis serão curtos, lapidares, seu
caráter, sem profundidade 24”.
21

BENJAMIN, 2018, p. 1120

22

SCHULZ, Bruno. Lojas de canela. São Paulo: Editora 34, 2019, p. 44.

Aqui vão duas notas em uma só. Primeira nota: quando pequeno, eu presumia
na cirurgia plásticas algo de manequim. Para além do material, o corpo em linhas
tracejadas antes do procedimento era também evocativo. Segunda nota: Benjamin
cita de “A estiagem”, de Huysmans, o seguinte trecho: “Numa loja, na Rue Legendre,
em Batignolles, toda uma série de bustos femininos, sem cabeça e sem pernas, com
ganchos de cortina no lugar dos braços e pele de percalina de cor absoluta — castanho seco, rosa cru, negro forte —, alinham-se numa só fila, empalados em hastes
23
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Uma saída para essa trama é seguir Bataille e reconhecer que, se “a
forma humana acusou a si mesma” foi “como uma derrisão decrépita
de tudo o que o homem possa ter concebido de grande e violento 25”.
A “f igura humana” do manequim guarda igualmente desses valores.
E há mais o que fazer: em um outro texto para a revista Documents,
Bataille explica de um procedimento com fotos na produção de uma
imagem compósita de Galton, isto é, uma imagem que seria resultado da sobreposição de “impressões sucessivas sobre uma mesma placa fotográf ica, de f iguras análogas mas diferentes umas das outras 26”.
Agora, se tomarmos o resultado desse procedimento, o qual reuniria de fato as medidas comuns entre quem foi fotografado, teríamos
verdadeiramente o padrão. “Mas cada forma individual escapa a essa
medida comum e, em algum grau, é um monstro 27 ”.
Em relação ao manequim, um procedimento que sintetiza esses dois
parágrafos anteriores e que poderia ter um efeito ou como resultado
uma proposição semelhante à de Bataille, está no trabalho de Hans
Bellmer 28 . O artista montava certas f iguras em combinações extravagantes, encaixes surrealistas, disposições quase incompreensíveis,
tendo como material partes de manequins que remetem ao corpo
feminino. Com essas f iguras, montava cenas, f requentemente em
ambientes domésticos, e as fotografava. As fotograf ias montam uma
série e todas tem o título de “La Poupée”. A opção por “la poupée” ao
ou apoiados sobre mesas... Olhando esta estiagem de colos, este museu Curtius de
seios, vislumbramos os porões onde o mesmo torso eternamente repetido faz a alegria ensinada das pessoas que o contemplam, bocejando, nos dias de chuva... Quão
superiores às insípidas estátuas de Vênus são estes manequins, tão vivos, dos costureiros” (2018, p. 1119-1120). Nele, sinto que o olhar objetificador voltado pelos homens
ao corpo feminino se investe igualmente no “corpo” do manequim.
24
25

ibid., p. 43.

Documents, 2018, “A f igura humana”, p. 85.

26

ibid., “Os desvios da natureza”, p. 173.

27

ibid., “Os desvios da natureza”, p. 173.

28

Artista felizmente sugerido por Rosana Kohl Bines!
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invés de “le mannequin” parece querer atentar ao gênero da palavra — que é também o gênero das “retratadas”. Algumas f iguras são
montadas de forma a parecerem estranhos objetos do mobiliário, fechadas àquele domínio do interior da casa. As cenas parecem retratar
momentos de violência.

Proponho uma leitura que veja na obra de Bellmer tanto a denúncia
de uma opressão sof rida por mulheres, quanto a saída batailleana.
Se as f iguras e as cenas determinam a acusação sobre uma condição
feminina de restrição de espaços, disposição dos corpos para um serviço sem arbítrio algum; o re-desenho da f igura humana em outras,
as quais ainda se dispõem em cena como humanas, reforça que não
há padrão — e que f rente a ele qualquer corpo é monstruoso —, nem
vitrine na qual esse corpo caiba para que seja visível como objeto.
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Prefácio de um segundo - José Landim

Caros leitores,
Li com muita atenção as várias cartas que foram escritas para o jornal
a respeito de meu romance recentemente publicado. O livro acabou
emergindo de uma jornada pessoal de alguns anos e estava ansioso
de ver como o público em geral reagiria, ou se reagiria.
A verdade é que sempre tive um pouco de medo sobre como meu
romance Um Segundo Inf inito seria recebido. Mas devo dizer que embora muitas das cartas tenham sido em tom de reclamação, quase
de revolta contra meu livro, f ico contente que ele tenha gerado uma
reação e não tenha passado despercebido. Me vem à mente um leitor
em especial que disse que sentia um tédio que apenas crescia página
após página, que cada movimento de seus dedos em direção à próxima página parecia cada vez mais longo e que f icava se perguntando
porque aquilo tinha sido publicado.
Quero ser bem honesto. Neste livro, tentei elaborar uma espécie de
tristeza que senti ao longo de toda minha vida. Uma tristeza um pouco dif ícil de def inir, dif ícil de colocar o dedo e, por isso mesmo, dif ícil
de atravessar. Não é desespero, horror, não é nada disso. É uma sensação que eu simplesmente consigo descrever como um f iltro cinza
que cai sobre tudo. Já me disseram muitas vezes que isso está ligado
à depressão, mas acho também que é algo mais geral e, portanto, um
bom motivo para escrever.
Na verdade, a ideia para o livro me veio enquanto lia um outro, não
me lembro qual agora. Como disse, isso já faz alguns anos. Me lembro
que era um livro russo daqueles em que as personagens vivem a tristeza, o luto, de uma maneira com a qual eu simplesmente não conseguia me relacionar muito. Agora me vem à mente Raskolnikov com
febre andando com seu machado por São Petersburgo totalmente
perdido, totalmente louco, aos berros. Essa minha tristeza não me dá
vontade de gritar. Não conseguia me relacionar com aquilo tudo.
Acho que a melhor maneira que tenho de dizer é que não vivia meus
momentos de tristeza, de fundo do poço mesmo, como verdadeiros
49
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fundos. Mas esse era justamente o problema. Sentia que era capaz
de passar meses naquele poço não tão fundo assim, sem coragem
de me mexer, sem a energia para escalar, mas ao mesmo tempo sendo capaz de ouvir, ver uns borrões do que acontecia lá em cima, no
mundo normal.
Sentia a vida passar como se tivesse não num poço. Não, na verdade
essa não é a imagem que quero. Passava a vida num túnel. Um mergulhão de 4 faixas com holofotes brancos apontados para o asfalto
liso e em que as faixas foram recentemente pintadas. Todo o espaço é
construído de forma que se torna impossível sentir a velocidade com
a qual o carro passa, é impossível lembrar que horas são no mundo
lá fora, é preciso estar concentrado no asfalto sem f im à sua f rente.
Foi daí que veio a ideia para o romance.
Um romance que girasse em torno dessa tristeza cinza. Do dia que
virou tarde que já começou a escurecer, em que absolutamente nada
aconteceu. Não só absolutamente nada aconteceu, como nada acontece, nem nada pode acontecer.
Admito que comecei o livro com um certo tom de ironia. A forma do
diário pareceu natural para o que eu queria fazer, mas deveria ser
um diário que não diz nada até o f im. Um grande vazio dos dias passados para o escrito. “Hoje não f iz nada e não pretendo mudar isso”.
Mas conforme escrevia acabei me apegando. Escrever aquele mundo
absolutamente incolor me ajudava a ver mais cores no lado de cá. Ia
escrevendo e ia vivendo minha vida mais intensamente, por comparação. Houve um momento em que achei que a minha saúde mental
dependia desse espelho sombrio para se iluminar. Escrevi, escrevi, escrevi sobre o dia desse homem em que nada pode acontecer, em que
quase ninguém aparece, em que ele mesmo escreve um pouco sem
saco para a coisa toda.
Por vários momentos pensei que o livro seria impublicável. Era um
livro íntimo, comentaria com meu terapeuta e olhe lá, como acabam
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sendo a maioria dos diários. A única diferença é que me dava a liberdade de mentir — às vezes nem tanto.
Mas com o tempo a coisa toda acabou ganhando volume e corpo,
houve dias em que meu personagem estava um pouco inspirado e
parecia que um f io narrativo ia surgir... até que no dia seguinte a coisa toda se desmanchava de novo. Acabei escrevendo uma entrada
para cada dia, sendo a maioria bem curta, por 4 anos. No total são
1461 entradas. Talvez o grande mistério do livro seja porque af inal a
personagem continuou escrevendo o diário com tal rigor — talvez ela
mentisse como eu. Mas isso vai de cada leitor, quis deixar o livro aberto para interpretações.
Comecei a pensar também que se “a massa” — como eu chamava na
época, as pastas e pastas de documentos do Word no meu desktop —
estava me fazendo bem, poderia acabar sendo proveitoso para mais
alguém no mundo. Via que as pessoas gostavam do Karl Ove Knausgård, via todos aqueles livros enormes de autof icção serem aclamados, mesmo parte das pessoas dizendo que neles nada acontecia.
Pensei que meu livro se encaixaria bem nessa onda. Era uma autof icção, apenas não de mim. Houve alguns outros diários publicados que
me deram coragem para começar a pensar em publicar o texto. Podia
falar nos de Kafka mas esses eram bem escritos demais. Se tivesse
que dar um exemplo diria que é o de Gombrowicz, escritor polonês
que escreveu um diário exilado na Argentina, e que em 1953, começa
o seu diário com o melhor resumo de Um Segundo Inf inito. “Segunda.
Eu. / Terça. Eu. / Quarta. Eu. / Quinta. Eu. / Sexta. Eu.”. Sempre me perguntei o que Gombrowicz fazia nos f ins de semana.
De toda forma deixo aqui meu agradecimento aos leitores que dedicaram seu tempo não só a ler o romance, como escrever sobre ele.
Talvez pense em incluir esta carta como uma espécie de prefácio que
f icou faltando para Um Segundo. Mas não quero me adiantar.

Um Abraço, Emílio Joyce.
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Obras Visuais
PO R GA BR I E L A PREST ES
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G a b r i e l a t e m 2 4 a n o s , é m i n e i r a , mas mora no Rio há mais
de 10 anos. Formada em comunicação visual design pela Escola de
Belas Artes da UFRJ, trabalha atualmente como designer e artista visual. Em sua linguagem, traz sobretudo a colagem analógica como
ferramenta para construir e ressignif icar imagens através de processos intuitivos. Por meio dela, permite o encontro de diferentes visões,
tempos, culturas e espaços em um só lugar, expandindo e deslocando
narrativas através dos recortes.

Obras visuais - Gabi Prestes

Espetáculo transitório
Colagem analógica
31 x 31 cm
Autora: Gabriela Prestes
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Franz & Hannah
PO R LI GI A LE I TE
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M e s t r a n d a e m C i ê n c i a s S o c i a i s , graduada em Direito e com
uma licenciatura interrompida em Letras, Ligia vive dividida entre as
palavras, as leis e a sociologia. Está sempre tentando juntar tudo – f requentemente sem sucesso. É mineira de nascença e mora no Rio desde antes de realmente se entender por gente mas, se perguntarem,
fala que sua cidade é a grande metrópole de São João Nepomuceno.
Escreve sobre comida no instagram @pracomernorio e às vezes sobre
livros no @napaginadois. Lê, pesquisa, escreve, nada e dá aulas de direito, literatura e escrita. Faz uns bicos de revisora de vez em quando.
Fica nervosa sempre que tem que falar de si mesma na terceira pessoa.

Franz e Hannah - Ligia Leite

Quan do cer ta m anh ã Gregor Samsa acordou de sonh os intran quilos, encontrou-se em sua cam a m etam or foseado num inseto m onstruoso.1

Quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia que
não há situação com a qual não possamos aprender algo. Um escritor
tcheco mundialmente reconhecido parece seguir a mesma linha de
pensamento. Franz Kafka escreve um (não tão) fantasioso mundo regido pela lógica do Direito, que supera os limites da bela literatura, e
com o qual uma jurista em formação tem muito a aprender.
František (se lê f ran-ti-schek) Kafka, de acordo com a Wikipédia, nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga, na República Tcheca, onde, ainda
hoje, diversos monumentos o homenageiam. Era judeu. Escrevia em
alemão, quando a língua tcheca era a maior marca do povo de sua
terra. Formou-se em Direito para agradar ao pai. Trabalhou toda a vida
em seguradoras sem nunca apreciar o que fazia. Publicou pouco em
vida e teve quase nenhum reconhecimento por sua habilidade literária. Sua obra só foi “descoberta” pelo mundo e ganhou fama após a
Segunda Guerra Mundial, mais de vinte anos após sua morte, graças à
total desobediência, por parte de seu amigo e editor Max Brod, de seu
último desejo: que fosse todo seu acervo de escritos queimado, sem
que fosse lido.
Hoje, quase cem anos após o falecimento do escritor, diversas são as
questões suscitadas por sua obra. Tratam os acadêmicos da forma
como trabalhou a linguagem. Tratam da questão ética relacionada ao
ato de Max Brod ao publicar os escritos. Analisam a possibilidade de
que tivesse o autor de alguma forma prevendo o futuro dos judeus da
Europa em alguns de seus textos. Dentre tantas e tantas outras interpretações encontradas na web. Ninguém o lê impune. E, há quase
cem anos, Hannah Arendt não foi exceção.
1KAFKA, Franz. A Metamorfose. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 7
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Talvez influenciada por suas relações pessoais — foi grande amiga de
um dos principais estudiosos da obra kafkiana, Walter Benjamin, e
teve outro como primeiro marido, Günther Anders 2 —, talvez somente
sob a influência do próprio texto, a obra de Hannah Arendt dialoga
fortemente com a de Franz Kafka, principalmente nas temáticas de
maior relevância para o estudo da Filosof ia do Direito. Essa breve análise, portanto, visa traçar alguns pontos de diálogo entre os postulados
de Hannah Arendt mais trabalhados na Filosof ia do Direito contemporânea e os acontecimentos da novela “A Metamorfose”, de Kafka.
Antes de começar, peço ao leitor que pare por aqui caso ainda não
tenha tido contato com “A Metamorfose”. Não vou me deter explicando um enredo tão envolvente que pode ser consumido em menos de
um dia pelo leitor mais engajado. Também não foi feito este ensaio
pensando naquele que busca se aprofundar nos recursos literários da
obra, e aos que procuram textos como tal, indico que se debrucem
não sobre Arendt, mas sobre seu marido Anders 3. Àquele que não leu
Hannah Arendt, todavia, ofereço a mão e espero que este escrito possa auxiliar na materialização de certos conteúdos quando chegar o
momento de — novamente ou pela primeira vez — ter com a f ilósofa.
Selecionado meu público, é importante destacar que Hannah Arendt
efetivamente leu Franz Kafka — ou f ingiu magistralmente. E escreveu
sobre ele. Muito antes de postular a banalidade do mal, ou escrever
sobre a condição humana como diretamente relacionada à vida em
sociedade, Arendt teorizou sobre Kafka. Em 1944, af irmou:

2PEIXOTO, C. C.. A Busca pelos Direitos Humanos: na companhia de Hannah Arendt e Franz Kafka. Revista Reflexões, ano 2, n. 2. Fortaleza: 2013. p. 38. Disponível
em: <http://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2017/07/4-Claudia-UFEPel.pdf.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2019.
Seu livro “Kafka pró e contra”, da Editora Perspectiva, pode ser um bom lugar para
começar a busca.

3
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O leitor das histórias de Kafka provavelmente passará
por um estágio durante o qual estará inclinado a pensar
o mundo de pesadelo de Kafka como uma trivial, ainda
que talvez psicologicamente interessante, previsão de
um mundo futuro. Mas esse mundo já ocorreu. A geração
dos anos 40 e especialmente aqueles que têm a duvidosa vantagem de terem vivido sob o mais terrível regime
produzido até agora pela História sabem que o terror de
Kafka representa adequadamente a verdadeira natureza dessa coisa chamada burocracia — a substituição de
governo por administração e de leis por decretos arbitrários. Nós sabemos que a construção de Kafka não era
mero pesadelo 4 .
Deste trecho é possível destacar que já em 1944 a autora pensava a
burocracia estatal como chave para compreender os horrores do holocausto; postulado em desenvolvimento que ganha destaque, mais
tarde, em seu livro “Eichmann em Jerusalém”. Nesta obra, a f ilósofa
trabalha o conceito de banalidade do mal a partir da observação do
julgamento de Adolf Eichmann, funcionário responsável pela deportação dos judeus para os campos de concentração e extermínio. No julgamento, onde todo o mundo esperava ver um monstro sem coração,
4Por não ter encontrado PDF em português, tradução livre (e sof rida) do original
em inglês: “The reader of Kafka’s stories is very likely to pass through a stage
during which he will be inclined to think of Kafka’s nightmare world as a trivial
though, perhaps, psychologically interesting forecast of a world to come. But this
world actually has come to pass. The generation of the forties and especially
those who have the doubtful advantage of having lived under the most terrible regime history has so far produced know that the terror of Kafka adequately
represents the true nature of the thing called bureaucracy — the replacing of
government by administration and of laws by arbitrary decrees. We know that
Kafka’s construction was not a mere nightmare.” ARENDT, Hannah. Franz Kafka:
a Revaluation. On the occasion on the 20 th anniversary of his death. Disponível
em:<http://users.clas.ufl.edu/burt/KafkaKierkegaardBible/FranzKafkaARevaluationHannahArendt.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2019
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Arendt viu um exímio funcionário público, que seguia as ordens de
serviço e cumpria as leis vigentes, realizando seu trabalho com competência e primor. Um burocrata.
É tomando por base esta constatação que Arendt vai desenvolver toda
sua teoria sobre a banalidade do mal e o sujeito medíocre, burocrata
padrão. Postula que a fábrica de terror não se produz somente com
base no ódio, mas se fundamenta, na realidade, sobre a burocracia,
que coopta os indivíduos que não adquirem a capacidade de pensar
criticamente. É a burocracia que vai criar uma massa de indivíduos
que facilita a incorporação de um jargão (qualquer que seja), sem deixar espaço para dissidências ou questionamentos.
Embora Gregor dissesse continuamente a si mesmo que
não estava acontecendo nada de extraordinário, que
apenas alguns móveis seriam trocados de lugar, aquele ir
e vir das mulheres, seus curtos chamados, o arrastar dos
móveis no chão, produziam nele — como logo teve de
admitir — o efeito de um grande tumulto alimentado por
todos os lados, e ele precisou dizer consigo mesmo, por
mais que encolhesse a cabeça e as pernas, e espremesse
o corpo no chão, que não ia aguentar tudo aquilo por
muito tempo. Elas lhe esvaziaram o quarto; privaram-no
de tudo o que lhe era caro; já tinham carregado para fora
o armário em que se achava a serra e outras ferramentas;
soltavam agora a escrivaninha fortemente cravada no
chão, na qual havia escrito suas lições como estudante
de comércio, ginasiano e até como escolar (...). 5
Dif ícil não lembrar, já condicionados a pensar na obra de Kafka, de
Gregor Samsa e sua preocupação maior ao acordar transformado
num inseto monstruoso: a de como chegaria ao trabalho. Ou, ainda,
5KAFKA, Franz. Op. cit.. p. 52.
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na reação de sua família ao rejeitá-lo duramente após a percepção da
transformação. A burocracia também é chave na compreensão dos
textos do tcheco.
Tratando especif icamente do caso da família, porém, é necessária a
análise de mais um conceito arendtiano: o da própria condição humana. Hannah Arendt postula a condição de ser humano como um
conceito quase social, já que a vida qualif icada, aquela responsável
por nos diferenciar dos animais, seria determinada pela ação política,
e esta deveria ser praticada no espaço público. Assim, a subjetivação
depende da ação em coletividade, de modo que, na ausência de coletividade, o sujeito não existe como ser humano.
Aplicando esta ideia à novela de Kafka, em que a família de Gregor
Samsa passa a absolutamente rechaçá-lo após sua transformação, é
possível observar a atuação dessa característica condicionante à subjetivação. Samsa, antes de transformar-se, é parte de uma coletividade em que tem um papel determinado (trabalho), dentro da qual
suas ações são valorizadas. Após a transformação, porém, perde a
possibilidade de comunicar-se (discurso) com os demais, de modo
que perde seu lugar no espaço público daquela coletividade e, consequentemente, sua subjetividade. Perde Samsa, assim, sua condição
de ser humano.
A reflexão ainda pode ir além e conjugar a ideia de aniquilação total
do sujeito com aquela da banalidade do mal, previamente trabalhada
neste ensaio. Samsa, como inseto, após perder sua condição de sujeito perante a família, perde a condição que justamente o protegia
abstratamente de diversos males. A família, apesar de demonstrar diversas vezes reconhecer que aquele inseto monstruoso efetivamente
é Gregor Samsa, vai aos poucos direcionando ao ser comportamentos
violentos, f ísica e psicologicamente, chegando, no f im da novela, a
sentirem-se aliviados com a morte do ex-homem. Tal comportamento
reflete um pouco a banalidade do mal arendtiana, já que, a partir da
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dessubjetivação, a crueldade perante aquele ser passa a ser condizente com a lei e a moral, uma vez que ela não mais está sendo direcionada a um humano. Focando, na f igura da irmã, a ideia da banalidade
do mal f ica ainda mais clara na obra, uma vez que ela inicialmente
vê a humanidade no inseto, mas a partir da lei da casa, da moral que
se instala no local, passa também a desenvolver por ele uma repulsa.
Os paralelos com a situação dos judeus da Europa nos momentos que
antecederam a Segunda Guerra Mundial são diversos, muito talvez
pela própria vivência de Kafka em um mundo que se direcionava a
tal organização. Os judeus europeus viram-se, em poucos anos, transformados quase em insetos monstruosos, em seres desprovidos de
subjetividade, de humanidade, vítimas da crueldade de diversas pessoas, sem absolutamente nenhuma proteção a seus direitos — sem
direitos, diria Arendt —, sem lugar perante a coletividade.
Em “Origens do Totalitarismo”, Arendt trata justamente dessa temática. Trabalha a invalidade da Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão em um contexto em que os Estados recusam a condição
de ser humano a alguns dos indivíduos a ele subordinados. Mais uma
vez, é possível traçar paralelos com “A Metamorfose”, uma vez que,
transformado, Gregor Samsa não possui quaisquer mecanismos aos
quais recorrer em sua defesa, ainda que sua humanidade permaneça. Essa mesma ideia da falta de proteção é recorrente nos escritos
kafkianos, tendo sido tematizada tanto em contos mais breves, como
“Diante da Lei”, quanto nos mais longos, como “O Castelo”.
Talvez tenha sido a prevalência de uma visão de mundo derivada de
um lugar de exclusão social a responsável pela força dos diálogos entre os escritos de Franz Kafka e Hannah Arendt. Talvez tenha sido a
f icção um apoio para que a f ilósofa pudesse melhor enxergar a sociedade que analisava. O fato é que Franz e Hannah, ainda que não
tenham pessoalmente se conhecido, deixaram para o mundo um legado repleto de intertextualidades, cujos diálogos merecem um olhar
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mais cuidadoso, tanto daqueles que pretendem realizar uma análise
literária, como daqueles que pretendem um olhar jurídico. Apresentei
aqui apenas alguns dos aspectos que tanto se refletem no Brasil de
hoje, visando, talvez, inspirar meus colegas a explorar os demais.
Depois os três deixaram juntos o apartamento, coisa que
não faziam havia meses e foram de bonde elétrico para o
ar livre no subúrbio da cidade. (...) Recostados com conforto nos seus bancos, conversavam sobre as perspectivas do futuro, descobrindo que, examinadas de perto,
elas não eram de modo algum más, pois os três tinham
empregos muito vantajosos e particularmente promissores — sobre os quais, na verdade, nunca tinham feito
perguntas pormenorizadas um ao outro. É claro que uma
grande melhoria imediata na situação viria, facilmente,
da mudança da casa; eles queriam um apartamento menor e mais barato, mas mais bem situado e sobretudo
mais prático do que o atual, que tinha sido escolhido ainda por Gregor. Enquanto conversavam assim, ocorreu ao
senhor e à senhora Samsa, quase que simultaneamente,
à vista da f ilha cada vez mais animada, que ela — apesar
da canseira dos últimos tempos, que empalidecera suas
faces — havia florescido em uma jovem bonita e opulenta. Cada vez mais silenciosos e se entendendo quase inconscientemente através de olhares, pensaram que já era
tempo de procurar um bom marido para ela. E pareceu-lhes como que uma conf irmação de seus novos sonhos
e boas intenções quando, no f im da viagem, a irmã se levantou em primeiro lugar e espreguiçou o corpo jovem 6 .

6KAFKA, Franz. Op. cit.. pp. 84-85.
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Jogo cruzado
Colagem analógica
Autora: Gabriela Prestes
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prove that you love me
and buy the next round
PO R JU LI A BA R A ND IER
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J u l i a B a r a n d i e r t e m 2 1 a n o s , é g r a d u a n d a em Bacharelado em Produção Textual e Bacharelado Bilíngue (português-inglês)
pela PUC-Rio e também trabalha artisticamente com fotograf ia.

prove me that you love me... - Julia Barandier

Eu e stava s e n ta da n o b a n co d e t r á s , ao l a d o d o Fá b i o.
O taxista havia acabado de estacionar em f rente ao nosso destino e
não parecia muito contente com a viagem curta, que certamente Fábio e eu poderíamos ter feito a pé. Fábio segurava um copo plástico
enorme de chá gelado e fazia barulho toda vez que puxava o líquido
pelo canudo. A viagem inteira tinha custado cinco reais. Fábio entregou uma nota de cinquenta para o taxista, que disse não ter troco.
Fábio pediu, então, a maquininha do cartão de crédito. Enquanto o
taxista esperava a máquina ligar, percebi um grande adesivo de uma
foto da Janis Joplin colado no porta-luvas. — Acho que já peguei carona com o senhor. — falei. — Ah, sim. Eu sou o único taxista do Rio
que gosta da Janis. — Ele segurava a máquina perto da janela, tentando conseguir sinal. — Às vezes me perguntam se ela é minha f ilha.
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— Eu ri. Ele permaneceu sério. Fábio fez bolhas com o chá soprando
pelo canudo. O taxista f inalmente passou a máquina para Fábio, eu
f iquei olhando pela janela. Estávamos perto do Copacabana Palace
e eu sempre quis entrar no hotel. Gosto tanto das paredes brancas,
quase creme, é um branco diferente... Fábio devolveu a maquininha
dizendo que o cartão dele não estava passando. O taxista não sabia
o que fazer, insistindo que não tinha troco. Eu estava ciente da nota
de vinte reais solta na minha bolsa, mas queria que Fábio se virasse
sozinho. Talvez por ele ter se recusado a pagar um café para mim na
cafeteria em que comprou o chá, ou por estar me levando para um lugar que não fosse o Copacabana Palace. Os meus olhos cruzaram com
os do taxista pelo espelho e ele me passou discretamente um saco
plástico por trás da sua cadeira. Eu sabia o que fazer, naquele momento sabia bem. Movimentei-me rapidamente e coloquei o saco na
cabeça de Fábio, apertando as alças de forma cruzada e com força na
garganta dele. Acho que o rosto de Fábio estava congelado naquela
expressão ridícula de surpresa e de quem sabe que não terá salvação.
Mas não olhei, estava concentrada no copo de chá gelado que ele não
largava. Ele se contorcia todo, tentava lutar com pernas e braços, mas
era tão menor do que eu, tão f raco, tão magrinho. Ou será que ele não
se esforçava o suf iciente? Desistia um pouco? Só olhei para o rosto
dele quando o copo caiu no banco. Acho que ele estava roxo, mas não
importa. — Te vejo por aí, senhora. — O taxista falou. Abri a porta e
pisei no asfalto, notando como os vidros do carro eram escuros. O taxista arrancou e fui andando até um banco em f rente ao hotel. Fiquei
sentada ali por um tempo, pensando se um café no bistrô seria mais
caro do que vinte reais
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Entre panos
Colagem analógica
42 x 59,4 cm
Autora: Gabriela Prestes
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Velázquez – o primeiro
impressionista
P OR TI AGO S AMPAIO
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M i n e i r o , B e l o H o r i z o n t i n o . Graduando em psicologia pela
UFRJ e estudante de artes visuais no CEFART, da Fundação Clóvis Salgado. Também atua como curador e mediador no Cinerama (@cineramauf rj) — cineclube da Escola de Comunicação da UFRJ — ocasionalmente escrevendo algo para o blog.

Ve l á z q u e z — o p r i m e i r o i m p r e s s i o n i s ta - Ti a g o S a m p a i o

Velázquez era definitivamente um homem do seu tempo.
Porém, não no sentido usual aplicado àqueles de afetada lucidez que
parecem adequar-se ao máximo possível dentro dos padrões normativos (revolucionários e reacionários) da sua época. No caso deste pintor, como no de outros poucos, trato-me de exaltar uma consciência
“contemporânea”. O que implica, “em relação ao presente, numa desconexão e numa dissociação” [AGAMBEN, O que é o contemporâneo].
Pois veja, a expressão “homem do seu tempo” relata, de fato, ao indivíduo que consegue cingir-se do presente a ponto de alcançar uma
percepção distanciada, e portanto, estancada da sua onerosa subjetividade — necessariamente entrelaçada aos hábitos e costumes dos
seus coetâneos. Desse modo, ao contrário daqueles que não conseguem enxergar por cima dos seus aparados bigodes à última moda,
o homem genuinamente contemporâneo é intempestivo, porquanto
nunca se deixa acostumar com o previsível, engendrando novos mundos fora do possível.
Para alguns historiadores da arte Velázquez encaixa-se como um pintor do estilo barroco; “embora não tivesse ainda estado na Itália, [...]
f icara muito impressionado com as descobertas e o estilo de Caravaggio, que conhecia através da obra de imitadores.” [GOMBRICH, A História da Arte]. O rótulo ajuda mais a posicionar o pintor numa linearidade temporal inteligível do que a entender sua obra, pois apesar de
algumas semelhanças iniciais com o barroco, rapidamente ele adquire
uma especif icidade única entre os outros pintores. Note em uma das
suas obras iniciais, “O Aguadeiro de Sevilha” [imagem 1], o domínio da
tinta a óleo ao realizar o típico chiaroscuro.
Vale ressaltar também o incrível detalhe da taça de vidro e das gotículas de água escorrendo na bilha de barro; nessa pintura que, apesar
de retratar uma cena de gênero tão comum e com cores pálidas, nos
fascina pela habilidade do autor em conseguir obter o equilíbrio das
formas juntamente com a curiosidade do espectador diante do que
é observado.
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Imagem 1: Diego Velázquez,
O Aguadeiro de Sevilha, c. 1619-20.
Óleo sobre tela, 106.7 x 81cm.

Podemos ainda inferir sobre um detalhe crucial: as f iguras humanas estão bem distantes daquela convenção renascentista em que
os contornos são delimitados preliminarmente para então preencher
com cor essas formas. Velázquez pinta de um modo completamente
irreverente para seu tempo; suas pinceladas são soltas, muitas linhas
de tintas são visíveis quando observadas de perto, aparentando mesmo serem desconexas do objeto retratado. O homem no fundo do
quadro ao lado quase parece um espectro misturado à parede, não
74

Ve l á z q u e z — o p r i m e i r o i m p r e s s i o n i s ta - Ti a g o S a m p a i o

fosse pela sugestão das pinceladas desse tipo... Para exemplif icar,
perceba a diferença entre os traços dos cachorros pintados por ele e
por Van Eyck. [imagens 2 e 3]
Enquanto o de Van Eyck foi confeccionado à perfeição, com cada um
dos seus pelos cuidadosamente trabalhados, o de Velásquez parece
mais uma massa homogênea de cores contrastantes, passando a impressão de um cachorro, mas sem perder a aproximação com a realidade. Tal tipo de representação foi possibilitado pelas características
próprias da tinta a óleo; aqui, propriamente sua secura prolongada, o
que possibilita maior fusão das camadas de tinta.
Provavelmente esse método mais solto, livre de moldes anteriormente calculados, não seria viável pelos procedimentos utilizados anteriormente, como a têmpera ou o af resco, pois estes não permitem a
improvisação e sobreposição de camadas dessa técnica, que, se utilizada corretamente, acrescenta textura e luminosidade pela adição e
subtração das camadas de tinta.
Percebe-se portanto, como Velázquez era consciente sobre o fato dos
seus traçados aparentemente aleatórios possuírem uma força de coesão quando vistos de longe. Esse estilo de pintar à mão curta, “flick here
and flick there”, foi exatamente a opção estética dos impressionistas
f ranceses na tentativa de surpassar o “pecado original” da pintura, isto
é, a perspectiva renascentista [BAZIN, Ontologia da Imagem Fotográf ica]. Citando R. A. M. Stevenson: “O impressionismo foi primeiramente
feito manifesto no trabalho de um pintor de retratos... Velásquez.”.
As obras desse retratista, apesar da complexidade de detalhes e da
riqueza, não aparentam refletir um espírito jactancioso, chegam até
a parecerem reservadas, ausentes de uma ostentação obsedante. Tratando-se da cor de fundo na tela, Herculano destaca em uma passagem da sua Apostila — “Materiais populares na educação artística”
— que, na pintura à óleo, “a cor do fundo do suporte tem grande importância e está cor de fundo não precisa ser necessariamente branca.
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Imagem 2
Jan Van Eyck
Os esponsais dos Arnofini (detalhe), 1434
Óleo sobre madeira, 81,8 x 59,7cm

Imagem 3
Diego Velásquez
Príncipe Filipe Próspero da Espanha, 1659
Óleo sobre tela, 128.5 x 99.5 cm
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Rubens colocaria seus fundos com um tom acinzentado ou avermelhado...”. Velázquez, que deve muito das suas viagens à trabalho para a
Itália às correspondências que trocava com Rubens, optou amiúde por
um fundo marrom, bege. Não são poucos os que ouvi comentarem serem incapazes de realizar retratos tão vivos e harmoniosos feitos sobre
um fundo dessa coloração, o prodígio espanhol dominava tanto seu
material que foi dos poucos a conseguirem tornar naturais as f iguras
pintadas nessa condição.
Velázquez estabeleceu paradigmas ainda hoje influentes para qualquer estudante da arte. Apesar de ter tentado tão laboriosamente
superar o baixo status quo impregnado aos artistas daquela época
ingressando na nobreza, nem pela sua amizade com o rei Filipe IV,
nem pelo pedido direto feito ao Papa Inocêncio X (após obsequiá-lo
um retrato magníf ico), conseguiu retratar a mácula social que carregava consigo por haver nascido judeu. Mas, mais do que essas regalias mundanas, conquistou um lastro profundo na cultura humana,
deixando seu nome registrado na história por sua pujante capacidade
de revelar a verdade oculta detrás estáticas faces rachadas pela ação
do tempo. Na sua última e mais famosa pintura, “Las Meninas” [imagem 6], o pintor invisível sob o cavalete revela a compostura altiva de
um indivíduo cônscio e digno das suas capacidades extraordinárias.
Numa metalinguagem que até hoje continua sendo analisada demasiadamente, Velázquez aparece olhando diretamente para nós, em
um ambiente que sintetiza sua vida de retratista da nobiliarquia. O rei
e a rainha, refletidos pelo pequeno espelho, cedem espaço para que
um mero pintor se revele cercado por outros trabalhos seus dependurados nas paredes do palácio. E mesmo que me apontem o motivo
principal do quadro sendo a infanta Margarita, não me convencerão
de que na verdade trata-se apenas de um truque de Velázquez para
revelar seu verdadeiro pensamento: que, mesmo sendo um empregado subalterno da pessoa mais poderosa do mundo naquele momento,
ninguém estava acima de si no que diz respeito a entender seu tempo, e num sobrevoo altissonante, captar sua essência.
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Imagem 4 e 5
Diego Velázquez,
Marte, c. 1640.
Óleo sobre tela, 179 x 95 cm

Detalhe de “Marte”
Note a técnica das pinceladas utilizadas
para desenhar o torso do Deus romano
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Imagem 6
Diego Velázquez, Las Meninas (Detalhe), 1656.
Óleo sobre tela, 3,20 x 2,76m
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Obras Visuais
PO R I S ADOR A MACAT RÃO
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I s a d o r a M a c a t r ã o , 2 1 a n o s , m a r a n h e n s e , graduanda de
Psicologia-UFRJ. A fotograf ia me relembra continuamente a diferença entre o “ver” e o “olhar”, e quando olho de verdade o que me rodeia, não apenas mergulho em epifanias baratas, como também sou
resgatada da melancolia dos domingos (ou de outros dias que soam
como domingos).
Quando não estou com uma câmera nas mãos, estou tropeçando pela
cidade ou anotando ideias absurdas em papéis avulsos.

Obras visuais - Isadora Macatrão

Sem título
Fotograf ia digital
São Luís - MA, 2021
Autora: Isabela Macatrão
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Graça infinita & O relógio
POR VI CTO R I A R E BELLO
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V i c t o r i a É e s t u d a n t e d e L e t r a s n a P U C - R i o e assistente
editorial na Editora Antofágica.

Graça inf inita - Victoria Rebello

Graça infinita

“Já é a segunda vez, Inês, que a gente sai e decide chover” gritava a
mãe de Antônio enrolando os dedos nos f ios do telefone f ixo. “Será
que nunca vai estiar?”, disse jogando um olhar torto para o f ilho estirado no sofá. Antônio passava a maior parte do dia em f rente à televisão. Estava de férias. Não havia muito o que fazer num clima como
aquele, ou numa cidade como aquela. Raros eram os seus amigos,
tinha problemas na escola. Problemas que, digamos, não vale a pena
explorar agora. Mas conf ie, havia problemas.
Os olhos de Antônio secavam diante da tela ligada; ele dava a impressão de esquecer de piscar. Se um tumulto começasse na rua ao lado
ou uma furadeira invadisse a parede da sala, nada disso seria capaz de
perturbá-lo: estava completamente absorvido, a ponto de não saber
se seus pensamentos tinham uma origem independente ou se eram
disparados pelo gatilho de um jingle ou slogan ocasional. Termos esses que, aliás, tornaram-se cada vez mais f requentes no vocabulário
do garoto, dando-lhe a impressão de dominar todo o léxico de língua
inglesa pertinente às atividades comerciais ou políticas. Acostumou-se às f rases rebuscadas dos telejornais e adquiriu expressões como
“no entanto” ou “não obstante” que inseria nas conversas mais triviais.
Antônio admirava os entrevistados dos talk shows, que sempre pareciam ter tanto o que dizer. Eram vidas superiores à sua, embora o
menino acreditasse que, de alguma forma, mereceria, um dia, seus
quinze minutos de palco. Distraía-se pensando que grande feito teria
de concretizar para merecê-lo. Não se interessava por artes manuais,
o que excluía a possibilidade de f igurar naqueles quadros de dicas
de pequenos produtos fáceis de fazer em casa e revender por uma
renda extra. Tampouco tinha habilidades acadêmicas extraordinárias
que pudessem lhe garantir um quadro de medalhas em olimpíadas
a ser exposto em rede nacional. Agora mesmo passava uma reportagem sobre um pai solteiro. O homem f icara viúvo quando a f ilha
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completou sete anos, e ganhava por isso vinte minutos de tela só para
si, descrevendo a nova rotina em que tinha de alimentar, pentear e
preparar a f ilha para a escola. E o cara nem precisou matar a esposa,
ela morreu sozinha.
Antônio apontou para a panela de pressão, que começava a chiar —
aquele era o único barulho capaz de tirá-lo de sua absorção. O pai
guardava o fogão de braços cruzados, como um sentinela. “Vem logo
que eu não sou mulher pra f icar olhando comida não”, gritou o pai,
que também se chamava Antônio. A mãe e esposa dos Antônios voltou, correndo sobre os dois pés descalços com uma caixa de papelão
nas mãos.
“Que diabo é isso?”, perguntou, enquanto Antônio f ilho saltava do
sofá pela primeira vez no dia e surrupiava o pacote das mãos dela,
tirando de dentro um fone de ouvido. “É pra te ouvir melhor, chapeuzinho”. “Com que dinheiro você comprou esse trambolho, garoto?”.
Mas Antônio já estava de volta ao sofá, mudo e munido de um fone
bluetooth de última geração que lhe permitia adentrar ainda mais o
mundo da tevê.
Antônio se regozijava. Agora a tevê não teria de f icar desligada à
noite, e ele poderia completar o ciclo circadiano diante dos anúncios
flutuantes que alimentavam sua alma. Pegou o controle e começou
a zapear, parando em canais que antes não teria tido coragem de
assistir. Não tinha privacidade nenhuma na sala, af inal. Mas, agora
que a mãe estava de volta à cozinha e o pai fora trabalhar, Antônio
sentia-se livre.
No canal 44, encontrou o que parecia ser uma novela de época, as
sinhás usavam os cabelos bem armados e mangas bufantes. No 57,
uma competição de maquiagem. No 69, algo que não soube identif icar, mas que pareciam ser mulheres fantasiadas de homem. Havia
tanta coisa a explorar, e uma adrenalina preenchia suas veias. No 25,
encontrou uma competição de skate, que encarou por alguns minutos. Mas algo lhe fazia voltar ao 69.
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Não conseguia entender quem eram aquelas criaturas. Ora via homens e ora mulheres, e demorou um tempo até entender que os duplos eram, na realidade, a mesma pessoa. Seu léxico estrangeiro encontrava uma nova f ronteira inexplorada: palavras como drag queens,
“Stonewall”, “gay” e “pride” saltavam aos ouvidos, e ele as articulava
em silêncio, como que para se acostumar com a textura delas em sua
língua. Jogava-as de um lado para o outro, sentindo algo entre um
amargor e uma doçura insuportáveis.
Os movimentos corporais que ensaiava na f rente do espelho pareciam, de repente, obsoletos. Aquelas f iguras pareciam incorporadas
pelo fantasma de sua mãe ou irmã, e não só o rosto estava coberto
com os mesmos tipos de pós coloridos que elas usavam em festas,
como seus braços e pernas moviam-se numa cadência que só vira
antes em f iguras femininas. Aqueles homens eram, para Antônio, a
junção de dois universos diferentes, universos irreconciliáveis, que ele
jamais imaginou que pudessem se comunicar.
Antônio foi surpreendido pela f igura da mãe cutucando seu braço
para avisar que o almoço estava pronto, o que o fez desligar a tevê
imediatamente. Sentou-se à mesa e, dessa vez, mesmo em meio ao
silêncio, seu cérebro movia-se em uma velocidade que jamais tinha
experimentado, imerso em tecnicolor e um zunido caleidoscópio. Foi
então que começou seu experimento. Endireitou a coluna, levantou
o queixo e cruzou as pernas. Em vez da tradicional colher, optou pelo
garfo; deixou de segurar o talher com o punho fechado como fazia o
pai, passando a manuseá-lo com a destreza que identif icava na mãe.
Podia expandir a caixa torácica ao inspirar, e contraí-la suavemente
ao expirar; e só não o fez com mais langor pois sentia o peito apertar
de ansiedade. Contrariando seus mais recentes preceitos de elegância e etiqueta, engoliu o arroz com feijão com muita rapidez e saiu
correndo da mesa, não sem antes limpar os lábios com um guardanapo, e subiu a escada de dois em dois degraus até o andar de cima,
onde f icava o quarto de sua mãe.
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Trancou-se no banheiro e vasculhou os armários em busca de
nécessaires, encontrando-as atulhadas atrás de potes de acetona e
água oxigenada já quase mofados. Sentia-se como quem desencava
um tesouro perdido. Os pós coloridos estavam lá; lia cada embalagem
como uma mensagem engarrafada: sombra, blush, pó compacto,
delineador, tudo aquilo parecia um passaporte mágico para algo mais
interessante, tabuletas antigas cujo alfabeto teria de decif rar.
Deslizou a caneta preta sobre o risco dos cílios, tentando fazer render
o pigmento já ressecado. Com a ponta dos dedos, polvilhou uma sombra azul na pálpebra, até bem no alto, rente à sobrancelha, e lamentou
ter traços tão retos. Lembrou-se do truque que observara mais cedo
na tevê e f inalmente entendeu: deveria usar algo claro para esconder
as sobrancelhas. Encontrou um líquido pastoso da cor de sua pele
e passou por cima dos pelos grossos do rosto. Seguiu cobrindo até
supor que de longe já não se poderia ver a real disposição dos seus
pelos, e redesenhou um arco preto logo acima, no centro da testa.
Ganhou então mais espaço que preencher com azul, e seguiu experimentando rosas, roxos, verdes, amarelos, coloriu seu rosto como jamais o f izera, e f inalmente sentiu-se habitando um corpo que era seu.
O único item que ele já conhecia, o batom, foi o que deixou por último,
passando-o não só sobre o contorno real dos seus f inos lábios, mas ao
redor, para fazê-los parecer um pouco maiores, e fez caras e bocas em
f rente ao espelho para acostumar-se com sua nova f isionomia.
Satisfeito, o garoto renunciou ao recém adquirido fone de ouvido,
desceu à sala com pompa e apresentou seu novo eu à mãe. Sentia-se
orgulhoso, embora não soubesse exatamente por que razão.
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O relógio

Eu era a única brasileira no quarto. Na cama ao lado, havia uma chinesa que levava toda noite um pacote de biscoitos com manteiga para
comer antes de dormir, mas que eu nunca vira escovar os dentes. Na
cama da f rente dormia uma alemã, estereotipicamente alemã: loira,
de olhos azuis e um sotaque entre o grosseiro e o charmoso. Ela tinha
cabelos compridérrimos, ao contrário da chinesa, cujo corte joãozinho a levava a ser confundida com um rapaz quase diariamente. Naquela época, não era tão comum que meninas usassem cabelo curto
— corriam o risco de ser chamadas de masculinas, ou pior, lésbicas: o
maior palavrão autorizado antes do meio-dia. A cama no canto oposto
ao que eu ocupava era de uma afegã, cujo nome não lembro — aliás,
tanto tempo se passou que seria impossível lembrar o nome de qualquer uma delas. O fato é que todas deixaram uma impressão indelével em mim.
A afegã foi a primeira pessoa que vi usar um hijab e, aos nove anos,
não considerei aquilo mais do que sinal de uma preferência estética.
Lembro de reconhecer as grifes de sua mala e de seus lenços, e de ter
surrupiado um relógio da Swatch de dentro de sua bolsinha de maquiagem. Mas essa é outra história. A história que quero contar hoje
é a da menina alemã.
Digamos que o nome dela fosse Tiffany. Não, algo mais careta: Gretl.
Gretl era o tipo de garota que causava inveja em qualquer menina de
sua idade ou mais jovem. Lembro de pensar já ter visto seu rosto, muito embora eu nunca tivesse conhecido ninguém remotamente parecido com ela. Aqueles cabelos, corrediços como os de uma índia albina,
me faziam sentir vergonha das minhas ondas e texturas, me levando
a prendê-las em rabos de cavalo ou coques bem altos. Quando somos
jovens demais, procuramos todo tipo de motivo para conf irmar nossa
sensação de inferioridade, e Gretl era o meu motivo preferido.
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Eu a observava enquanto ela mexia cautelosamente na mala, e tentava
imitar seus movimentos diáfanos. Mas minhas mãos, logo concluí, não
tinham sido talhadas para aquele tipo de movimento, tampouco eram
minhas camisas tão f inas a ponto de merecer tal delicadeza no trato.
Sempre admirei garotas que levam a vaidade a sério; não como hobbie, mas como uma espécie de estilo de vida. Em sua pequena pochete jeans, Gretl levava sempre uma mini escova de cabelos e um
lip balm de morango, que fazia seu biquinho vermelho reluzir como
as pedrarias bordadas em sua calça. Eram os anos 2000, af inal, e toda
aquela porcaria era a última moda da estação.
Certo dia, quando estávamos no salão de jogos do campus, abarrotado de jovens de todos os cantos do mundo, notei Gretl se aproximar.
Minhas pernas bambearam. Fingi olhar por sobre o ombro para ver
se cheirava bem, e mordi o lábio superior para disfarçadamente jogar
um jato de hálito em direção ao nariz e checar se tinha bafo. Estava
tudo certo. Mas Gretl só tinha vindo perguntar se eu não era “a brasileira” e, quando conf irmei, fez um movimento positivo para um grupinho que aguardava ansiosamente alguns metros atrás de si. “E você
não é branca demais para ser brasileira?”. Respondi que, no Brasil de
onde eu vinha, só havia brancos.
Mais tarde naquela noite, antes de dormir, eu pensava em Gretl, tentando decidir se a detestava ou idolatrava. Talvez eu quisesse ser
Gretl, ou talvez quisesse estar com ela. Em todo caso, se nenhuma
das alternativas fosse possível, teria preferido que ela sumisse da face
da terra, assim eu não teria que arcar com o peso da ideia de que ela
existia no mesmo mundo que eu. Foi quando as luzes se apagaram,
a chinesa sacou o pacote de biscoitos e a afegã acomodou-se para
dormir que ouvi um sussurro.
“Ei”, murmurou Gretl, “vem cá”. Obedeci. Me aproximei de sua cama,
e ela começou a brincar com o anel ao redor do meu dedo médio.
Considerando isso como um convite, sentei-me na beirada da colcha.
“Como é morar no Brasil?”, perguntou. “Normal, eu acho”. “Você tem
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bichos de estimação?”. “Sim, um gato e um cachorro”, respondi, feliz
em vê-la demonstrar interesse na minha vida privada. “Não, quero
dizer, bichos de verdade, animais”. Diante do meu silêncio, ela completou: “O pessoal tava perguntando se você não tem um tigre ou um
macaco em casa”. Não consegui responder. Assim como ela, eu só
tinha visto animais selvagens pela tevê ou em safaris. A experiência
menos doméstica que tivera na vida foi a de ser bicada por um avestruz em um hotel fazenda quando tinha cinco anos. “Hein, me diga.
Você não mora na floresta? Vai à escola de cipó?”.
Gretl impunha, em silêncio, uma muralha de respeito que ruía sob
cada uma daquelas palavras. A ansiedade que arrematava meus
membros de repente se dissipou. “Sim, Gretl. Moro numa floresta e
vou para a escola de cipó.” “Uau”, ela se limitou a dizer, desistindo
de me tocar e se entocando para debaixo do cobertor. “Você já viu
Tarzan?”, perguntei num impulso. Tarzan era o meu f ilme preferido, e
Gretl pareceu animada em compartilhar uma referência cultural comigo. “Meu avô é o verdadeiro Tarzan. O original”.
Na manhã seguinte, durante o café no refeitório, um rapaz grego me
ofereceu o disputado pote de creme de avelã, e um israelense me
passou a manteiga de amendoim, que em geral não durava até às
9h15. Apesar da minha altura, não fui a última a ser escolhida para a
formação do time de basquete — fui uma das primeiras, aliás —, e as
garotas f rancesas passaram a me cumprimentar com dois beijinhos
na bochecha. Eram as mesmas meninas que haviam me ignorado no
dia anterior, quando arrisquei perguntar pelas horas na língua delas.
Eu tinha estudado em colégio bilíngue, af inal, e isso tinha de servir
para alguma coisa. Voltei ao dormitório e coloquei no pulso o relógio
que roubara da afegã, exibindo-o à luz do dia, e dobrei minhas camisetas sem qualquer cuidado.
Naquela noite, ao voltar do treino de badminton, a cama de Gretl estava vazia. A chinesa disse que ela havia pedido para trocar de dormitório, mas acabei descobrindo que ela deixara o campus e já estava de
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volta à Alemanha. Aguardei até que fosse a hora de usar a cabine telefônica e liguei para a minha mãe, que estava na cidade vizinha, para
caso algo desse errado. Ela me buscou e fomos assistir a um musical
em Londres. A atriz principal era a cara de Gretl.
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Sobre experimentos de
filosofia pós-colonial
P OR HE LE NA YOUN G
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M e c h a m o H e l e n a , d i v i d o m i n h a p e r s o n a l i d a d e com meu
cabelo e penso todos os dias como o Brasil é uma f icção.
Sou formada em Licenciatura em Ciências Sociais pela UFRJ, estudante de línguas, culturas e cantos Tupi na Universidade Indígena da
Aldeia Marakana e etnógrafa de plantão. Planejo sobreviver enquanto
prof issional de ciências humanas estudando decolonialidade através
de imagens e sons. Sou viciada em experimentar outros mundos.

S o b r e e x p e r i m e n t o s d e f i l o s o f i a p ó s - c o l o n i a l - H e l e n a Yo u n g

Uma introdução desnecessária

As/os jovens de hoje só pensam em uma coisa: como exorcizar a colônia que mora em nós? Essa tentativa de começo para o meu texto é
na verdade a tentativa de terminar reflexões que permeiam a minha
quarentena e que agora precisam ser traduzidas para Times New Roman 12 espaçamento 1,5. O ponto de partida é na verdade o ponto de
chegada: a pandemia da covid-19 mostrou como o mundo da colônia
é morte. Conf inados em apartamentos, dependentes de um chefe de
Estado que só mostra a f raude que é o próprio Estado, o que o mundo
colonial te deixou, além de contas para pagar? Não sobrou nem ar
para respirar. Acionar a colonização no dia a dia é sobre isso. Não é tão
intuitivo quanto parece porque não é sobre falar de séculos passados,
episódios históricos ou datas; é pensar como o seu dia a dia é um acúmulo de tudo isso também. Descolonizar o cotidiano, portanto, não é
uma metáfora, como tenho aprendido.
Mas como desbravar mundos que fomos educados para não ver? Para
não acreditar, para não legitimar, para não levar a sério. A história das
ciências humanas e da f ilosof ia como conhecemos é indissociável da
europeização do mundo, por isso chega a hora de destruir a Europa.
Até o f inal deste texto, pelo menos. É hora de levar a sério todas as formas de saberes que habitam e, em certo sentido, cuidam do mundo.
E o caminho que escolhi para tratar disso foi a partir de um livro essencial lançado em novembro do ano passado. A parte que se segue
foi uma mensagem de WhatsApp (enfeitada depois) que mandei para
Cláudio e Victor, meus diplomatas em íntimo contato com os outros
mundos, após descobrir suas travessuras com os Experimentos de f ilosof ia pós-colonial.
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D e s d e q u e e n t r e i p a r a a u n i v e r s i d a d e , no curso de ciências
sociais, muitas ideias que eu tinha viraram de ponta cabeça, deram
estrela e f izeram acrobacias, mostrando que muito do que eu havia
estudado na escola poderia ser visto de uma forma completamente
diferente. Por outro lado, sentia que o curso de f ilosof ia, vizinho de
prédio no IFCS, vivia estagnado no tempo. Passei pelo menos dois anos
sem fazer ideia se se produzia conhecimento f ilosóf ico no Brasil, ou
melhor, um conhecimento f ilosóf ico brasileiro. Ficava incomodada ao
ver a divulgação de eventos em que se falava dos mesmos autores lecionados no ensino médio e achava muito chato, para dizer o mínimo,
esse método de repetir em looping pensadores de séculos atrás como
se tivessem sido os últimos a prover contribuições para o pensamento
f ilosóf ico. Ali eu pensava: não é possível que esse tempo todo se passou, muitas gerações vieram, e aqueles mesmos ‘cânones’ ainda são
tratados como os únicos que tinham algo relevante para dizer! Como
se sempre precisássemos deles para começar a pensar. Sentia que essa
forma de f ilosofar estava muito conf inada em si mesma.
E tudo mudou após a leitura dos Experimentos, quando eu entendi
que fazer f ilosof ia brasileira não é uma coisa só, mas são muitas possibilidades de pensar pela vida, e não só pelos livros ou mesmo pela escrita. O mito da objetividade e da neutralidade, a busca por uma essência universalista que mascarava a supremacia do pensamento branco,
distanciaram-me da chance de pensar a f ilosof ia que cruza o corpo,
nosso dia a dia, como a f ilosof ia jongueira de Luiz Ruf ino. Afastou a
vida dela mesma, como se fosse um corpo sem cabeça, ou uma cabeça
sem corpo, como se o saber e o viver fossem dois campos separados.
Como se o conhecimento de verdade só viesse de fora, nunca de dentro. É sobre esse ponto que os Experimentos incidem cirurgicamente
ao propor f ilosof ias outras, que não aceitam a separação entre sujeito e
objeto, natureza e cultura, saber e crença. Todos esses falsos dualismos
compartilham como denominador comum o pressuposto ocidental de
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que as coisas só podem ser percebidas quando se está o mais afastado
delas possível. E a vivência travesti de Inaê Diana, a vivência de quebrada de Jonnefer Barbosa, a vivência suburbana de Sérgio Ortiz de
Inhaúma e a vivência na aldeia Guarani Nhandewa de Sandra Benites
falam o contrário: o conhecer que interessa aqui é justamente compreender como aquilo te atravessa.
A questão não é banir os pensadores imortalizados nas instituições e
no pensamento ocidental, mas descobrir que há uma pluralidade de
f ilosof ias cujas raízes emanam da própria vida, como a feminilidade
preta trazida por Katiúscia Ribeiro e Sônia Ribeiro e os saberes ancestrais que compõem a educação transcolonial dos Akrãtikatêjê como
conta Ronnielle de Azevedo-Lopes. Os Experimentos são a prova de
que recorrer aos pensadores tidos como cânones há muitos séculos é
algo possível, mas não necessário. Isso não signif ica negar tudo o que
veio antes, mas abrir horizontes para tudo que ainda se pode ser. Neste
livro encontrei a forma como acho que a f ilosof ia precisa ser feita: não
mais presa em um só passado (passado indissociável de uma cor, uma
localização geográf ica e uma epistemologia), mas atenta aos passados, à ancestralidade, aos orixás e aos xamãs. A colônia pensa que tudo
ao seu entorno está morto, quando é ela que está. Essa interminável
Guerra à Magia, como chama Victor Galdino, que o governo colonial se
empenhou por tanto tempo só fez com que ele matasse a si próprio e
f icasse obcecado com seu próprio mundo-morto. Isso me fez concluir
o óbvio: que a colônia cada vez mais tornou o pensar um privilégio. Colocou tantas restrições ao que seria o verdadeiro pensamento que fez
os olhos f icarem muito fechados. No f inal, senti que era isso o que os
Experimentos eram sobre: retomar a cadeira na mesa do pensamento.
Ver a cidade como um terreiro e conversar com os espectros que povoam nossos caminhos, como faz Claudio Medeiros.
Ao que Rafael Saldanha chama de f ilosof ia envergonhada, acrescentaria que se trata de uma f ilosof ia apegada aos seus pressupostos e
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que ainda precisa da coragem de experimentadores para descobrir
que ainda há o que se descobrir! Por muito tempo a f ilosof ia brasileira
(dentro e fora de instituições) tinha um corpo brasileiro e uma cabeça
de colônia. Com esse livro senti a f ilosof ia do corpo! A f ilosof ia de pés
descalços, nas aldeias, quilombos e ocupações. Af inal, para mim, as
principais revoluções foram descalçadas, e eu ainda acho que serão.
Eu acredito nesse livro da minha cabeça aos meus pés, não no sentido de atestar que ele é de verdade, mas por acreditar que os bons
caminhos foram abertos! Um alívio saber que a minha geração já tem
essa porta aberta para escancarar! A vontade é de falar de cada obra
desse livro, de cada capítulo-potência; mas deixo esse desejo para o
leitor do futuro, na torcida de que ele goste dos Experimentos tanto
quanto eu e que construa seu próprio experimento, como tentei aqui.
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Sem título
Fotograf ia digital
São Luís - MA, 2021
Autora: Isabela Macatrão
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Irmã Sligo & Virei a página
P OR DA NI E L DIAZ
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Bacharel em Design de Mídia Digital pela PUC-Rio,
Daniel Diaz (Rio de Janeiro, 1993) é criador do Festival ECRÃ e multiartista. Já trabalhou como ator, passeador de cachorro, faxineiro em
hostel e atendente em galeria de arte. Criou e idealizou o Festival
ECRÃ de experimentações audiovisuais, atuando como Coordenador
Geral, Diretor e Curador; co-fundou o THE Descomplicado, canal
de aulas dedicado à Teoria Musical, no qual trabalha com design,
f ilmagem e edição. Além desses projetos, pratica f ilmagem e edição
de clipes e f ilmes e tem hobbies que leva a sério nas artes plásticas,
poesia, fotograf ia e em Super Smash Bros.

Irmã Sligo - Daniel Diaz

IRMÃ SLIGO
Sligo puxa toda tua fortuna. leva
Take Quirke Yeats and race
Dublin and Galway
Betray!
Go away Sligo, take
Toda a fortuna que venera
Que entalha, vai
Away to Ipanema
Meet the girl, go!
And bem Ben Bulben namora
Narea não ignora
Os irmãos o amor
Em Ipanema apareça
Cantagalo e pavão
Praia e verão
Visita.
Na insônia da noite
Parece que elas somem
Com o que sonham?
Sligo me ouve
Sligo may sleep
Oh Mary’s grave
On the table top
Na Baia de Guanabara
Nos braços de cristo
No corte
No more
Rainy weather and sheeps pra você
Calor e tapioca
Coco(nuts) e bossa nova.
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Rio de Janeiro
04 e 06/03/2020
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Virei a Página - Daniel Diaz

VI R E I A PÁG I N A

Quando virei
Virei com vontade

E virei de página até,
Sem saber porque
Nem onde daria.
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Aqui ou rima ali
Para parar longe de ti
Ou num buraco que me levasse
Para outro longe
Canto desta terra
Na Terra ou na Lua
Ou para não deixar
A poesia aflorar,
Mercúrio.
Esperando que esse pouco falado planeta
Pudesse me ajudar
A virar a página de você.
Escrever de Urano,
Aspargos e pontes
Que não foram projetadas ainda.
Para pensar se a formatação
Deste poema se poemiza
Ou se otimiza
Alguma lógica que quero transmitir.
Meu primo faz pipoca de quinoa,
Mentira agora não,
Ontem sim:
Talvez isso resuma
Alguma coisa.
Te escrevo, me escrevo.
Vou me mudar para
Algum outro planeta,
Ou para me imitar:
Cometa Caneta.

106

Virei a Página - Daniel Diaz

Rio de Janeiro
21 e 22/02/2021
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