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RESUMO

A ideia contida numa afirmação de Derrida segundo a qual “o divino não foi ainda

corrompido por Deus”, é central neste trabalho de pesquisa. Não que eu me ocupe do tema, mas

por recuperar uma discussão importante no ambiente das Ciências Sociais. Uma coisa é a

experiência do divino que provoca os corpos a se sentarem em torno da mesa; outra coisa é o

Deus abstrato da razão que, histórica e socialmente, conseguiu colocar cooperativamente lado

a lado cristianismo, igrejas e Estados totalitários. Uma coisa, portanto, é o pensamento que

resgata a experiência no ato do conhecimento, se cola a ela; outra coisa é o conceito que nomina

“desde fora” da experiência de mundo. Estamos acostumados à essa “confusão tranquila”

representada por conceitos como este, provocada pelo olhar de distanciamento, que vê a terra

como um planeta azul, postura esta que, enxergando superfícies planas e universais, dificulta-

nos o olhar desde o diverso, o ambíguo e a porosidade, comuns a todas elas. Trata-se de

problematizar este olhar e tal postura, que nos empurram inexoravelmente à elaboração de

saberes quase sempre positivos e conclusivos, deixando pouco espaço para continuarmos

indagando e ampliando nosso campo de visão. Trata-se também de recuperar a proximidade,

nos permitindo perceber que o planeta azul, além de possuir outras cores, tem inúmeras e

diferentes superfícies, uma multiplicidade de cheiros e que, caso aproximarmos ainda mais o

olhar do corpo ao planeta, iremos nos deparar inevitavelmente com a complexidade que a

realidade “terra, planeta azul” comporta, nos fazendo ver que este conceito, assim como os

conhecimentos em geral, são sempre incompletos, dizem pouco a respeito da imensidão do real.

Trata-se, enfim, de recuperar uma postura ética no ato do conhecimento com vistas à construção

de saberes significativos e importantes. Quem está mais apto a dizer o que é ou não significativo

e importante senão o nosso corpo que, num movimento constante de abertura e relação com o

mundo, ainda espera das ciências uma atenção aos problemas da nossa vida?

Palavras-chave: Corpo, Olhar, Postura, Distância, Experiência, Proximidade.



6

ABSTRACT

The idea contained in Derrida's assertion that "the divine was not yet corrupted by

God", is central to this research. I will not occupy myself with the topic, but will recover an

important discussion on the environment of Social Sciences. It is one thing to experience the

divine which causes the bodies to sit around the table, another thing is the abstract God of

reason, historically and socially, who cooperatively manages to put side by side Christianity,

churches and totalitarian states. One thing, therefore, is the thought that rescues the experience

in the act of understanding, clings to it, and another thing is the concept that names "from the

outside" the world experience. We are used to this "quiet confusion" represented by concepts

like this, caused by a detached look, which sees the earth as a blue planet, a position that seeing

flat and universal surfaces, hinders us from seeing the diverse, the ambiguous and porous,

common to them all. It deals with questioning this view and such a stance, which pushes us

inexorably toward the development of knowledge almost always positive and conclusive,

leaving little room for us to continue questioning and expanding our field of vision. It also deals

with recovering proximity, realizing that the blue planet, besides having other colors, has

innumerable and different surfaces, a plurality of odors and that, if we approach even more

closely our view of the body to the planet, we will be faced inevitably with the complexity of

the reality that "earth, blue planet " entails, making us see that this concept, as well as knowledge

in general, is always incomplete, saying little about the immensity of reality. It deals, in the end,

in recovering an ethical stance in the act of learning in order to construct meaningful and

important knowledge. Who is more apt to say what is or is not significant and important but our

bodies which, in a constant movement of openness in relation to the world, still hopes from the

sciences attention to the problems of our lives?

Keywords: Body, Look, Posture, Distance, Experience, Proximity.
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INTRODUÇÃO

Um missionário pergunta a um indígena se os religiosos não haviam introduzido a
noção de espírito no seio da comunidade tribal. E o indígena responde: ‘O espírito?
Não, vocês não trouxeram até nós a noção de espírito. Nós conhecíamos já a existência
do espírito. Aquilo que vocês trouxeram foi a noção de corpo’ (M.Leenhardt, Do
kamo. La Persona e il mito nel mondo melanesiano)

Imgagem 1: Onda gigante Imagem 2: Tornado

Atmosferas e ambientes ameaçadores representados pela força da natureza habitam

o imaginário coletivo desde tempos remotos. O homem, como um corpo perdido em algum

lugar do planeta, habitando “aqui embaixo”, vivendo sob um teto cheio de pontos luminosos e

infinitamente distante da terra, exposto à impiedosa chuva de ventos, ao calor extenuante ou às

baixas temperaturas invernais, rodeado por um vasto cenário de montanhas rochosas e geladas,

circundado por abismos e desfiladeiros com torrentes de águas frias e impetuosas, margeado

por oceanos profundos e agitados ou envolto por florestas cheias de feras e bestas escondidas

na densa vegetação, sempre se sentiu só. Para sobreviver, teve que contar com a comunidade,

com alguns saberes e umas tantas técnicas a fim de fazer frente ao desconhecido.

Imagens como as de número 1 e 2 acima e a atmosfera do quadro por mim criado

no parágrafo anterior constituem a ideia geradora do mais recente filme publicitário da casa
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automobilística Maserati, quando do lançamento do seu mais novo carro Ghibli.1Tendo a jovem

atriz Quvenzhané Wallis2 como protagonista, que circula sozinha pelos inúmeros cenários, o

texto do vídeo, narrado por ela, que acompanha as cenas do filme de pouco mais de um minuto

e meio, nos lembra aqueles contos infantis escandinavos:

O mundo está cheio de gigantes. Eles sempre estiveram aqui. Se movem
lentamente pelos jardins das escolas, se arrastam estranhamente pelas
ruas da cidade. Tivemos que aprender a enfrentá-los e a vencê-los.
Éramos pequenos mas velozes, lembram-se? Éramos como o vento que
surge do nada. Sabíamos que sermos capazes era mais importante do
que sermos os mais fortes do bairro.
Se mantivermos o pensamento atento, se trabalharmos duramente, se
confiarmos nos nossos instintos e se acreditarmos em nosso coração,
então estaremos prontos.
Vamos esperar que eles durmam, aguardar que se tornem grandes a
ponto de moverem-se com muita dificuldade. Aí poderemos sair da
sombra e da obscuridade para atacá-los.
Estamos prontos. Vamos atacá-los agora.3 (trad. livre)

Imagem 3: A cidade pacata e sempre exposta aos perigos Imagem 4: “A necessidade de preparo para o ataque”

Img. 5 Logo e slogan:“Maserati, o absoluto oposto do ordinário”

1 Ghibli é o nome dos ventos que sopram o deserto do Saara em direção ao Mediterrâneo.
2 Wallis foi nomeada para o Oscar de 2013 como melhor atriz pelo filme Indomável Sonhadora (Beasts
of the Southern Wild). Não é à toa, portanto, que ela aparece no filme da Maserati.
3 Comercial Maserati: http://www.youtube.com/watch?v=KmpiwU50f5w, acessado em01/02/2014.
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A trama do pequeno filme é simples, o discurso é lógico, linear e a conclusão é mais

do que óbvia, facilitando a qualquer criança o entendimento da mensagem: diante de situações

que constantemente põem em risco a tranquilidade e a pacata vida da cidade (conf. imagem 3,

acima), é necessário inteligência e preparo (imagem 4), realidades estas incorporadas na forma

de know-how contidas na marca Maserati, a qual, junto do seu Tridente, traz o slogan “o

absoluto oposto do ordinário (conf. imagem 5).

Não poderia haver conteúdo melhor para introduzir este trabalho de pesquisa. Diria

até que o texto e as imagens constantes do vídeo citado e o texto e as muitas imagens contidas

no corpo da pesquisa constituem variações de um mesmo tema, cujo enfoque, obviamente,

muda.

Enquanto um, o filme da Maserati, sugere banalmente que forças naturais e externas

a qualquer ordenamento social acidentalmente colocam em ameaça a tranquilidade da cidade,

a pesquisa, ao contrário, mostra que o inferno e a barbárie constituem realidades permanentes

produzidas no interior da própria sociedade, e acabam colocando em risco a civilização. Ora,

quando a ameaça natural vem de fora, representada, por exemplo, pelas ondas de um tsunami,

as quais, invadindo e destruindo tudo que encontra pela frente, apesar do caos momentâneo que

isso provoca, sabe-se de antemão que a natureza reencontrará o seu estado de repouso, trazendo

novamente a calma ao ambiente, bastando o trabalho da comunidade para reconstruir aquilo

que foi destruído. Porém, muito diferente é a situação em que a ameaça, a violência e a

destruição constantes configuram interfaces do movimento ininterrupto do desenvolvimento

técnico, industrial e financeiro, movimento este tido como necessário e que representa a força

viva no interior de uma determinada ordenação social.

Sim, o inimigo mora ao lado, porém o seu nome e o seu comportamento estão de

tal forma misturados com realidades tidas como boas, próprias da civilização do bem-estar e do

conforto, que tornam a nossa visão embaralhada. Diferentemente da imagem da passagem do
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tsunami colocada há pouco, em que a comunidade, com trabalho e esforço, reconduz a vida

social ao seu “ponto inicial” tão logo as forças naturais tenham se aquietado, na outra

circunstância, no seio da sociedade do progresso, o próprio trabalho e o esforço humanos podem

e levam invariavelmente a situações de desequilíbrios, nas mais variadas formas, inclusive no

âmbito ecológico, em grande escala.

Ora, estamos diante de dois quadros bem divergentes: o primeiro, composto pelo

vídeo, linear, em que os olhos “varrem” as cenas sabendo que terão à frente um começo, um

desenvolvimento e uma conclusão, sendo esta um predicado de tudo quanto foi posto

anteriormente, forma uma lógica perfeita no sentido de que as primeiras proposições nos

remetem indubitavelmente à sua parte final. O segundo, composto pela pesquisa, a qual sugere

que para se compreender a realidade diante da qual nos encontramos, “confusa”, uma vez que

embaralha o nosso campo conceitual, nós precisamos do elemento contraditório no ato do

conhecimento, o qual, realizando a fratura estética e nos colocando diante da ambiguidade

peculiar às coisas dispostas diante dos nossos olhos, nos permite uma visão complexa, sempre

incompleta e, portanto, jamais conclusiva da própria realidade.

Apesar do slogan da Maserati dizer que ela é “o absoluto oposto do ordinário”, ou,

traduzindo numa linguagem coloquial, “o absoluto oposto do que geralmente acontece”,

desejaria saber a qual ordem natural das coisas ela se referenda, ideia implícita no conceito. No

meu entender este é um olhar improvável e impossível do sujeito que, pensando se afastar do

mundo como um observador privilegiado, se convenceu de que para fazer bem e melhor basta

oferecer produtos e serviços acima da média daquilo que o mercado regularmente oferece,

quando, ao meu ver, o que está em jogo é o próprio conceito de realidade que acaba servindo

de superfície conceitual sobre a qual a ideia de excelência deve deslizar. Se as ciências e o

elevado nível de sofisticação tecnológico, por um lado, empurram a civilização no sentido de

procurar sempre a alta qualidade no seu modo de produzir a vida material, por outro lado,
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“sentimos que, ainda que todas as perguntas possíveis da ciência recebam uma resposta, os

problemas da nossa vida não terão sido nem mesmo tocados”. (Wittgenstein)

Podemos começar a entender melhor, portanto, como “civilização” e “barbárie” não

são conceitos excludentes, mas, conforme anteriormente afirmado, configuram interfaces do

movimento ininterrupto do desenvolvimento técnico, industrial e financeiro, tidos como

necessários, forças vivas no interior de uma determinada ordenação social. O que se infere a

partir daí é que o Logos está, num certo sentido, “bem resolvido”, porém apartado do mundo

da existência, e é isto que torna a nossa compreensão das coisas mais difíceis. Dificuldade

semelhante teve uma mulher grega no séulo VI a.C. quando, vendo um homem cair num poço

enquanto ele caminhava olhando para o alto observando os corpos celestes, ao se aproximar ela

do buraco a fim de prestar-lhe socorro, se deparou com o filósofo, matemático e astrônomo

Tales de Mileto dentro do poço. “Como pode um homem de ciência, no ato do conhecimento,

não levar em conta o corpo vivente?” -ela, rindo, deve ter se perguntado. É exatamente isso que

Wittgenstein afirmou 2500 anos depois quando assevera que os problemas da vida não são

contemplados pelos saberes científicos.

Isso serve para nos mostrar que os conceitos podem até estar bem calibrados em

relação aos seus significados, mas que, todavia, há qualquer coisa de errado quanto ao método,

o qual, para imprimir valor epistemológico aos saberes, exigiu um olhar que não levasse em

conta “o buraco colocado bem ali à frente”. Esta postura, aliás, como poderemos ver no decorrer

da pesquisa, se não foi iniciada pelos filósofos gregos, a eles as Academias de hoje são grandes

devedoras, uma vez que constituem laboratórios apartados, senão “protegidos” do mundo.

Tudo somado, atendo-me ao que foi exposto até o presente momento, de um ponto

de vista das Ciências Sociais e da Filosofia, mister criarmos novos saberes religando a

proximidade do olhar do corpo vivente com o pensamento no ato do conhecimento, pois é desde

o interior da relação corpo-corpo e corpo-mundo, num movimento “para fora”, que poderemos
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construir saberes realmente significativos, válidos e verdadeiros. Se a tradição sugere que a

tangibilidade e o valor dos saberes acadêmicos ocorrem na proporção direta da sua

verificabilidade, aproximando o corpo da experiência do nosso pensamento e reflexão, estou

sugerindo que quem está mais apto a dizer que um saber ou conhecimento é significativo, válido

e verdadeiro, ou não, é o próprio corpo vivente.

Mas como podemos fazer isso? O que nos permitiria uma mudança de postura?

Um bom começo seria tentarmos fazer ciência com base na recuperação da voz e

expressões do corpo. O que isso significa dizer? Carl Gustav Jung tem algo a nos ensinar neste

sentido. A abrangência e significância do seu pensamento residem no fato dele ter conseguido

aproximar bastante o corpo da existência com a realidade dos sonhos, religando corporeidade,

mundo onírico e pensamento traduzido em conhecimento. Ele não acabou fazendo o mesmo

que toda mãe faz com o seu bebê quando este, chorando e se contorcendo sem cessar, força-a a

descobrir o que aquele pequeno corpo à sua frente está comunicando, necessitando, para ajudá-

lo, fazer a devida compreensão e tradução do seu choro?

Foi choro, mas poderia ser riso. Estas formas de comunicação consideradas

efêmeras são únicas, pois figuram expressões que falam por si sós, não se engastam nas

“fendas” e interstícios da língua. Usando uma imagem: pensemos em um rio caudaloso cuja

força das suas águas portam vida na forma de oxigênio, peixes e minúsculos seres, mas também

carregam gravetos, restos de vegetação e pedaços de troncos de árvores. O corpo, no ambiente

social, ao se expressar espontaneamente na forma de uma risada, qual torrente de rio, fala

impetuosamente por si só, porém, quando deve transformar pensamento em palavra, quando

precisa verbalizar algo usando a estrutura da língua como veículo, comunica “por gravetos” ou

“troncos”. Assim, o choro, o riso, o canto tribal não comunicam apenas um estado de espírito

interior, mas constituem verdadeiros portais comunicantes de visões de mundo, de memórias e

de inteligências adquiridas através da complexa rede sensorial presente no corpo humano.
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Continuando a usar ainda a imagem do rio, pergunto: as águas tristes de choro de um rio fétido

e morto não figuram também portais de acesso a inúmeras realidades?

De fato, entre a parte mais externa e a parte mais interior do corpo humano, muitas

imagens, cores, sons, cheiros e informações estão preservados, constituindo verdadeiros saberes

que, tal qual versículos de um livro de sabedoria, interessam ao corpo da existência por

conterem algo que real e vitalmente é significativo a ele. Caso, no ato do conhecimento, não

procurarmos levar isso em conta, estaremos correndo também nós o risco de nos transformar

em Victor criador da criatura Frankenstein, o qual, se distanciando do mundo, separando

racionalidade e experiência, apesar de possuidor de um vasto conhecimento, por ter “esquecido”

da boa música, do fato de ser amante da boa comida, de gostar das boas companhias e de ser

enamorado de uma linda mulher, prescindindo, assim, das verdades que o mundo da vida,

somente ele, pode proporcionar, acabou criando um monstro.

Sim, bastante convencido de que expressões naturais, fugazes e efêmeras, como o

riso, por exemplo, como “portais de acesso” a visões de mundo, devido ao fato de ser

comunicação direta, viva e enérgica porquanto livre dos interstícios da fala, imbricando a voz

do corpo à existência, pode constituir um recurso importante no sentido de nos auxiliar na

construção de saberes significativos não conclusivos, cabendo ao pesquisador procurar

compreendê-lo no interior do ambiente em que o riso ocorreu. Além dessas características,

convém ressaltar o fato dele ser também expressão sutil pois, não sendo comunicação verbal,

mas sim “pensamento-voz”, acabou preservando a invisibilidade do seu conteúdo. Tal

invisibilidade foi procurada pelo corpo, pois este, ao rir, realizou um movimento de

deslocamento para “fora” de toda ordenação social. Este aspecto é importante porquanto denota

que o compromisso do corpo vivente com a verdade é muito maior do que o discurso

“politicamente correto”.
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Tudo somado, proponho, assim, através da utilização deste recurso [do riso], pensar

o ato do conhecimento como um movimento do corpo da existência o qual, não obstante estar

colado ao chão, se expandindo “para cima”, “para fora” e “para os lados” na explosão da risada,

pode nos auxiliar na elaboração de saberes significativos, abrangentes e vitais, cabendo a nós a

compreensão e a tradução desta voz comunicante da tensão entre as forças de conservação, de

superação e de acabamento constantes, implacavelmente presentes no interior  do corpo da

existência.
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CAPÍTULO 1

Civilização e Barbárie Revisitadas
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 O Inferno ao Alcance de Todos

Imagem 6: Michele Santoro tendo atrás o logo de Servizio Pubblico4

A superestima da razão tem algo em comum com o poder
de estado absoluto: sob seu domínio o indivíduo perece
(Jung, Memórias, sonhos, reflexões).

Servizio Pubblico é um programa semanal italiano de aprofundamento de assuntos

de interesse político, social e de atualidades. Tendo Michele Santoro à frente como jornalista-

apresentador, o programa, hoje, não obstante sua transmissão ser feita também por algumas

poucas mídias televisivas regionais, é acompanhado, principalmente, por internautas de língua

italiana espalhados pelo mundo através do endereço www.serviziopubblico.it, os quais, na sua

grande maioria, pagam 10 euros anuais para ter uma mídia com um conteúdo inovador,

independente, dentro de um formato interativo-participativo.

A propósito de Michele Santoro, pode-se dizer que ele é uma referência no

jornalismo italiano e que goza de um baixíssimo índice de rejeição. Sua carreira, aliás, foi

cimentada e teve grande impulso nos últimos 15 anos, a maioria dos quais passados na

Radiotelevisione Italiana (RAI), estatal, com talk shows, sendo o mais conhecido e mais

4 Ao final do corpo do trabalho se encontra o “elenco de imagens”.
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duradouro o Annozero (Ano Zero), substituto do programa Sciuscià, conduzido por ele também.

Sabe-se que a RAI constitui um feudo importante para os partidos que se alternaram no poder

nos últimos decênios, anos estes cujo conflito de interesse entre o poder pessoal e político do

Primeiro Ministro Silvio Berlusconi, detentor das maiores mídias escritas, faladas e televisivas,

atingiu o paroxismo. Nesta conjuntura de domínio quase absoluto das mídias, o partido-empresa

de Berlusconi, o PDL - Popolo della Libertà - acabou levando sempre a melhor, e os programas

e jornalistas considerados de oposição acabaram banidos dos principais canais de televisão

estatais e privados. Assim, Annozero e Michele Santoro tiveram que migrar e conquistar e

inventar novos espaços.

Tudo somado, a grande rede representada pela internet viu florescer um programa

saído das cinzas de Annozero, o Servizio Pubblico, que mistura talk show, matérias pré-prontas

e debates ao vivo, dentro e fora do estúdio, um formato pouco conhecido no chamado mundo

ocidental, com a participação, inclusive, de correspondentes nacionais e, algumas vezes,

internacionais. Competência jornalística, agilidade, atualidade e isenção representam o seu

trunfo; cujo conteúdo continua tratando de economia, política, cultura e atualidades.

Ora, do ponto de vista do conteúdo e, outrossim, da comunicação social, o

fenômeno com o qual nos deparamos em Servizio Pubblico é a presença da ausência, quero

dizer, é a informação daquilo que as tantas mídias, públicas ou privadas, sempre à disposição

do grande público, insistem em esconder, programas e temas de difícil digestão para muitos, os

quais acabam levando a uma compreensão ampliada daquilo que, na melhor das hipóteses, se

tem um conhecimento de simples anúncio. Nesta linha de raciocínio, um capítulo à parte seria

propor aqui, quem sabe, um capítulo que trouxesse algo do tipo uma sociologia do invisível,

temas e estudos de impacto e, por isso mesmo, de interesse social. Por invisível se entende tudo

aquilo que não é de conhecimento público, mas que afeta sobremaneira a vida de todos nós. E

como teríamos material para desenvolver tal empresa!
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Ainda a propósito de Servizio Pubblico e de coisas invisíveis, porém de forte

impacto e significação social, vale lembrar que o último programa que foi ao ar no ano de 2013,

mais precisamente em 29 de dezembro, levou o nome de Inferno Atômico. Mais invisível do

que o inferno, impossível. Se ele objetivamente existe nunca saberemos, mas é melhor, sempre

e todavia, procurarmos manter distância das suas chamas. Atômico, por sua vez, sendo algo que

diz respeito a matéria de laboratório ou usina nuclear, de difícil acesso, senão para um restrito

número de pessoas, constitui outra realidade invisível para a maioria de todos nós; sabemos que

existe, mas em algum lugar qualquer do planeta.

Inferno Atômico trouxe à baila o fato da população de uma das regiões mais

populosas da Itália estar condenada à morte, resultado de um desastre sanitário e ambiental de

proporções inauditas. Vamos a alguns números: nos últimos 20 anos, 443 empresas do centro

norte italiano e do norte europeu descarregaram 10.000.000 de toneladas de lixo industrial na

região da Campânia italiana.

Imagem 7: Região da Campânia italiana e suas 5 províncias.

Segundo recentes dados estatísticos, em 2011, tal região, com quase 14.000 km²,

cuja capital é Nápoles (em verde, no mapa), composta por 5 províncias, ocupa o segundo posto

entre as regiões italianas em termos populacionais, contando com quase 6.000.000 de
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habitantes, e o primeiro posto em termos de habitante por metro quadrado. Todo este

contingente humano, inadvertidamente, divide o mesmo espaço geográfico com vernizes,

solventes, restos de amianto e, pior, descarte atômico de usinas nucleares, os quais foram

enterrados ou são mantidos a céu aberto. Um cálculo aproximado nos diz que somente Nápoles

e Caserta receberam um total de 410.000 caminhões jamantas carregados de veneno industrial

e atômico nas últimas duas décadas5.

Devido ao mau cheiro e toda sorte de inconveniências ligadas à insalubridade, até

há alguns anos usava-se queimar o lixo exposto, o que tornou aquela imensa área conhecida

Imagem 8: Lixo sendo incinerado Imagem 9: Depósito de descarte industrial a céu aberto

Imagem 10: Acúmulo de lixo nas ruas de Nápoles Imagem 11 Queimada do descarte

5 Na grande rede é possível encontrar vasto material em formato PDF a respeito dos dados aqui inseridos
por mim. Todavia, um estudo interessante e bastante recente intitulado A rota da terra das queimadas
pode ser encontrado em http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rotte_terradeifuochi.pdf.
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como Terra das Queimadas6. De uns tempos para cá, no entanto, a queima do descarte industrial

foi proibida e quem for pego incinerando o lixo acumulado tem a prisão decretada.

O que produziu o Inferno Atômico?

Falta de controle florestal e ambiental; a corrupção dos responsáveis pelos gabinetes

que receberam verbas as quais nunca chegaram ao seu destino; falta de investimento em usinas

de queima e reciclagem que pudessem fazer frente ao acúmulo de descarte; a inércia e o

desinteresse de toda a classe política. Todavia, pior do que isso, o transporte do lixo tóxico,

atômico e não, se tornou um business altamente rentável para as diversas famílias mafiosas,

mormente a Cosanostra, que arrecadava somente com este negócio, por mês, aproximadamente

meio milhão de euros. Num período de 20 anos, a quantia arrecadada foi fabulosa. Do seu lado,

estima-se que o governo italiano deveria desembolsar hoje a cifra de 13 bilhões de euros se

quisesse sanar o Inferno. A este propósito, vale a pena destacar que, apesar de se tratar aqui de

Imagem 12: “A terra das queimadas”, na região da Campânia

6 A imensa área que ganhou o triste apelido de Terra das Queimadas se tornou  assim conhecida pelos
seus incêndios abusivos por causa das perpétuas colunas de fumaça que se erguiam com as queimas do
lixo. Tais práticas, apesar de ilegais, tiveram início quando estourou o problema da coleta de lixo urbano
desde o início da década passada. A forma encontrada pelo cidadão comum para minimizar o mau cheiro
nas ruas e nas estradas foi queimar o descarte, independentemente do lugar onde ele estivesse
acumulado.



26

Imagem 13: Mapa da Região da Campânia e seus mais de 800 pontos de queimadas (em vermelho)

uma região específica , qual seja, a Região da Campânia, em meados da década passada diversos

alertas foram dados no sentido de que o grande e rentável negócio do lixo industrial, quase em

toda a Itália, se encontrava nas mãos de interesses mafiosos, o que torna o quadro, sob vários

aspectos, bastante complicado.

Quanto aos rastros de destruição provocados pelo Inferno?

Os mais visíveis e gritantes são: a poluição do solo e dos lençóis freáticos, fazendo

com que vastas áreas cultiváveis se tornassem insalubres; a poluição atmosférica e o aumento

exponencial dos casos de câncer. A este propósito, não somente naquela região, mas em toda a

Itália, nos últimos 10 anos, os casos de óbitos causados por câncer duplicaram. Se antes os

órgãos humanos mais afetados por essa doença eram os seios das mulheres e os pulmões dos

fumantes, agora ela atinge principalmente os intestinos das crianças. Sem falar, obviamente,

nas consequências diretas e indiretas para a economia local, muito dependente da agricultura e

do turismo. Para citar apenas um exemplo, a queda na produção e comercialização da famosa

mozzarela napoletana afetou a balança comercial atrelada ao Made in Italy de forma quase

irremediável. O consumo dos prestigiados vinhos da Província de Nápoles e Caserta também

teve uma queda substancial, causando um prejuízo enorme em termos financeiros e, sobretudo,

em termos de imagem; os produtos que gozavam do selo de “Denominação de Origem
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Controlada” estão, progressivamente, caindo em desgraça, prejudicando assim tanto o mercado

interno como o externo. A questão de fundo passou a ser: em quais terras são produzidas as

uvas, o tomate, o pimentão e o leite? Na incerteza, melhor não consumir. Embargos em alguns

países europeus e asiáticos em relação aos produtos da região já estão acontecendo há algum

tempo, desde o momento em que as primeiras notícias em relação às terras contaminadas vieram

a público.

Como ninguém outrora se interessou pela saúde e pelo bem-estar público, boa parte

da população sofre com a decretação da sua pena de morte lenta, porém certa. Outro aspecto,

aliás, que o programa Inferno Atômico trouxe à superfície, e que faz ainda mais com que todo

um sofrimento social seja amplificado, foi revelar um certo pacto de silêncio macabro por parte

daqueles que deveriam zelar pelo bem da comunidade. Hoje vem à tona que algumas comissões

parlamentares de inquérito foram criadas já no início dos anos 90, cujos resultados, bastante

alarmantes à época, não só não foram divulgados pelos principais meios de comunicação, já

dito, nas mãos de poderosos interesses, como também foram engavetados. Pior: com a

“chegada” do Inferno e o pleno funcionamento da arma de destruição de massa, muitas petições

foram escritas incitando os poderes públicos à responsabilidade; não ficaram de fora o atual

Presidente da República Giorgio Napolitano, outrora Ministro do Interior, e o Primeiro Ministro

Enrico Letta, assim como na qualidade de Pastor Universal não poderia ficar isento também o

próprio Vaticano na pessoa do Bispo de Roma, o Papa Bergoglio. Resultado dessas iniciativas

conclamatórias? Zero de resposta. Até agora prevaleceu o puro e macabro silêncio.

Silêncio ontem quando a máquina de destruição operava diuturnamente, injetando

no solo uma linfa venenosa; silêncio ainda hoje diante do desastre ecológico-ambiental que

transforma tudo em terra de ninguém, consome vidas, trabalho, comunidade, esperança,

transforma as melhores energias em choro de filho órfão, qual judeu rumo aos campos de

extermínio diante da solução final decretada pelo Estado Totalitário alemão. Com o silêncio,
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nunca é demais lembrar, se aplacará os ânimos mais exaltados e se produzirá o esquecimento,

fazendo com que a sociedade do espetáculo e do gozo permanente continue sua trajetória sem

muito transtorno.

 Tentando Compreender o Inferno

Hoje sabemos que matar está longe de ser o pior que o
homem pode infligir ao homem ( Hannah Arendt – Homens
em tempos sombrios).

Simon Phillip Cowell se tornou globalmente conhecido por ser uma figura de peso

na indústria da comunicação dos nossos tempos e, por consequência, uma grande expressão da

sociedade do espetáculo e da fruição permanente, se mostrando um hábil agente mentor,

patrocinador e ator-jurado de programas como Britain’s Got Talent, The X Factor, versões

inglesas e norte-americanas, e American Idol. Num dos seus tantos programas, subiu ao palco

uma jovem cantora com uma camiseta cuja estampa trazia uma face de mulher construída com

alguns poucos pixels. Terminada a sua apresentação, Simon perguntou a jovem sobre a imagem

que ela trazia na sua T-shirt, o que fez com que, prontamente, a concorrente respondesse que

se tratava da figura de Hannah Arendt. O sabe-tudo Simon, imediatamente, se dirigiu ao público

dizendo que Hannah Arendt era uma intelectual que havia afirmado que Hitler era banal. Ora,

nada mais banal do que uma declaração como esta que faz a banalização da banalidade.

Sobre banalidades e banalizações, foi Hannah Arendt quem realmente se ocupou

do tema. Seu texto A Banalidade do Mal, resultado de uma série de cinco artigos escritos por

ela para o jornal The New Yorker durante a cobertura dos trabalhos do julgamento do criminoso

de guerra Adolf Eichmann, em abril 1961, causou muita polêmica e dissabores a ela, uma vez

que, em vez de descrever o criminoso nazista como a personificação do mal, o colocou como
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um burocrata pai de família. Agindo assim, ela se distanciou dos clichês e lugares-comuns,

colocando-se na contramão daquilo que a comunidade judaica internacional esperava e queria

dela.

Sabemos, todavia, levando em conta a sua biografia, que a sua postura não poderia

ser tão diferente. Arendt nasceu em Hannover, norte da Alemanha, em 1906, no seio de uma

família hebraica não praticante. Foi seguramente uma das primeiras a entender que a Alemanha

estava caminhando, já no início da década de 30 do século passado, rumo a uma direção muito

perigosa. Para se livrar das perseguições e de toda sorte de humilhação, emigrou para a França,

onde viveu como ilegal até 1941 numa colônia para residentes sem pátria na divisa da França

com a Espanha, quando escapou para os Estados Unidos. E como ilegal viveu até início da

década seguinte, quando, aí sim, conseguiu a cidadania americana. Somente a partir daí ela terá

um acesso maior à comunidade acadêmica norte-americana, passando a fazer parte dos quadros

docentes da Universidade de Princeton e de Chicago. Com base naquilo que afirmei

anteriormente, do começo da década de 30 até início dos anos 50, portanto, ela viveu como

refugiada, e sob esta condição escreveu num periódico judeu, em meados da década de 40, um

ensaio entitulado We Refugees, apontando para as dificuldades que representam viver sem

pátria.

Ora, este é o caso clássico em que biografia e obra de autor caminham lado a lado.

Com base na sua experiência como refugiada é que podemos conhecer o seu gênio intelectual.

Um sem o outro é impossível conceber. Como ela fez questão de deixar claro em vários

momentos, pensar não é pensar sobre alguma coisa, mas é pensar alguma coisa, fazendo a

síntese entre o pensamento e o estar vivo. Assim, por exemplo, partindo da sua própria condição

de vida, é que ela pode afirmar que não dava para pensar os direitos inalienáveis do cidadão

defendidos no Ocidente senão como um grande embuste. A este respeito o seu Origens do

Totalitarismo (1951) deixa claro que não existe qualquer direito para o apátrida, em qualquer
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lugar do globo. Indivíduos e grupos humanos transformados em refugiados, por não terem a

tutela do seu Estado de origem e por não lograrem a condição de novos cidadãos em outras

terras, perderam todo e qualquer direito, passando a constituir o refugo da terra. Ora, não foi

exatamente com a destituição ontológica e concreta do humano, com a perda de todos os direitos

dos desnacionalizados, os apátridas, que o totalitarismo ganhou vida e se tornou uma grande

máquina de extermínio nazista?

Considerações à parte, tudo isto transformou uma mulher de pequena estatura num

grande incômodo, sobretudo depois de A Banalidade do Mal (1963). A banalização das coisas,

para ela, acontece quando abdicamos de pensar por conta própria e recorremos às fáceis

explicações, as quais acabam adquirindo, por isso mesmo, um status de justificação. Eichmann

não é e não pode ser, neste sentido, o satã em pessoa, como queria o Estado de Israel e a

comunidade judaica mundial, mas um burocrata, o qual, incansavelmente, afirmara ele próprio,

durante todo o seu julgamento, ser um cumpridor de ordens. Isto, para Arendt, não dizia muita

coisa, e mesmo que ele e mais um punhado de oficiais tivessem assumido toda a culpa pela

máquina de destruição nazista, continuaria sendo um homúnculo, por isso mesmo, banal. Para

ela, mais do que banalizarmos o mal, Eichmann e o nazismo colocaram a humanidade diante

de uma situação de inaudita e tamanha gravidade que outros métodos de análise deviam ser

utilizados para a compreesão de tal fenômeno. Não teria o cidadão comum que ser levado em

conta também para que compreendamos melhor a máquina nazista? -perguntou ela num dado

momento.

Acho que foi Péguy7 a chamar o pai de família o grande aventureiro do século 20, mas
ele morreu muito cedo para saber que aquele tipo de homem era também o grande

7 Charles Péguy, escritor católico francês, morto em 1914. Célebre a passagem que dá o motu para
Hannah, Há apenas um aventureiro no mundo: “Há apenas um aventureiro no mundo, como pode ver-
se com diáfana claridade no mundo moderno: o pai de família. Os mais desesperados aventureiros nada
são em comparação com ele. Tudo no mundo moderno está organizado contra esse louco, esse
imprudente, esse louco ousado, esse homem audaz que até se atreve, na sua incrível ousadia, a ter mulher
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criminoso do século. Estávamos tão acostumados a admirar ou a brincar
educadamente com a figura do pai de família por sua benignidade e sua assídua
dedicação ao bem-estar da família, por sua determinação solene para garantir à sua
esposa e filhos uma vida confortável, que não tenhamos percebido o quanto o
dedicado pater familias, cuja principal preocupação era a segurança do seu pessoal,
tenha inadvertidamente sido transformado, sob a influência da situação caótica
da vida econômica dos nossos tempos, num aventureiro, ao qual não bastava uma
grande iniciativa e cuidado para ter certeza daquilo que o dia seguinte poderia reservá-
lo em termos de surpresa. A docilidade deste tipo humano foi notória já no
primeiríssimo período de vida do nazismo e se tornou rapidamente claro pela sua
atenção, devoção e segurança à sua família, que este homem estaria pronto a sacrificar
as suas convicções, a sua honra e sua dignidade humana em benefício dela.
Precisávamos somente da genialidade luciferante de Himmler pra entender que depois
de uma similar degradação, um homem do gênero era absolutamente pronto a fazer
literalmente qualquer coisa defronte a qualquer perigo e ameaça à existência de sua
família. A única condição que colocava era de ser totalmente isento da
responsabilidade dos próprios atos. Assim, hoje, pode acontecer que aquela mesma
pessoa, um alemão médio, que anos de desenfreada propaganda nazista não foram
suficientes a convencê-lo a matar um judeu, nem mesmo quando já estava claro que
os homicídios não seriam passíveis de punição, aceite sem oposição de colocar-se a
serviço da máquina de destruição. Diversamente das precedentes unidades da SS e da
Gestapo, a organização total de Himmler não se apoiou nos fanáticos nem mesmo nos
assassinos natos, muito menos nos sádicos, mas contou inteiramente com a
normalidade dos trabalhadores e dos pais de família8.

Se para o pensador católico Péguy o cidadão comum pai de família é, por assim

dizer, o herói em tempos de crise, para Arendt este indivíduo tinha se tornado também um

criminoso. Se não levarmos isto também em conta, dizia ela, estaremos contribuindo para a

banalização do mal. A pergunta que devemos fazer é: por que aquele inócuo indivíduo, o pater

familias, o qual, substancialmente, temos como uma pessoa do bem, se é transformado numa

fundamental engrenagem do funcionamento de uma máquina de extermínio? A própria resposta

foi Arendt quem deu ao afirmar que na sociedade de massas os indivíduos vivem em solidão.

Tal sociedade ocupou o lugar das velhas sociedades tradicionais, sufocadas e englobadas por

e família. Tudo está contra esse homem que se atreve a fundar uma família. Tudo está contra ele.
Selvaticamente organizado contra ele… Ele e só ele está envolvido nas coisas do mundo. A única
aventura que existe é a sua. Os outros estão envolvidos nas suas cabeças, isto é, em nada. Aquele que é
pai está-o com todos os seus membros. Os outros sofrem por si mesmos. Só ele sofre através de outros.
Os pais sofrem em cada situação. Sofrem por todas as partes. Só eles esgotaram – só eles se podem
orgulhar de ter esgotado – o sofrimento temporal. Aqueles que não tiveram um filho doente não sabem
o que é a doença. Aqueles que não perderam um filho, os que não viram um filho morto, não sabem o
que é a dor. E também não sabem o que é a morte.” Disponível em http://pensamentos.aaldeia.net/ha-
apenas-um-aventureiro-no-mundo/, acessado em 20/11/2013.

8 ARENDT, Hannah. Ebraismo e modernità.Milão: Feltrinelli, 1993, pp. 47-48.
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novas relações de trabalho e novas formas de ocupação. As antigas relações formais e locais,

com o avanço das cidades e da industrialização, se diluíram, e as pessoas, uma vez atomizadas,

se percebiam como fazendo parte de uma massa. Em vez de relações sociais, o que passamos a

ter é a ausência de relações, a falta de senso comum condividido, algo corrente nas sociedades

pré-industriais, até então uma dimensão cotidiana das suas existências. Agora, cada vez mais,

o espaço geográfico ocupado pelos indivíduos vai sendo engolfado pela realidade global-

cosmopolita, lugar da desagregação e do sem sentido. Walter Benjamin, em O Narrador 9, vai

asseverar isto de uma forma diferente ao afirmar que o homem, inserido na sociedade de massas,

perdeu a capacidade de trocar experiências e se transformou, na melhor das hipóteses, em

comunicador. Que experiências vitais, aliás, podem os homens intercambiar em ambientes

oferecidos pelas grandes cidades, em conjunturas ora de depressão, ora de recessão,

industrialização e exploração desmesuradas, guerras e degradação? Aos indivíduos isolados,

inseridos em contextos de insegurança, desamparo, medo e violência, fica cada vez mais difícil

a compreensão das rápidas e urgentes mudanças.

Muito diferente de tudo isso é a conjuntura dentro da qual estamos inseridos hoje?

Os tempos deixaram de ser inquietantes? Aquilo que chamamos realidade não nos escapa

sempre e todavia, de alguma forma, devido ao fato de banalizarmos as coisas em vez de

tentarmos buscar a sua compreensão, como sugeriu Arendt? Assim, não abusamos dos lugares-

comuns ao tentarmos explicar a crise iniciada em 2008 nos Estados Unidos? A Europa está com

a água até o pescoço por causa dos subprimes americanos de 2006, somente deflagrados no ano

seguinte? Por que muitas universidades europeias estão sentindo somente agora a necessidade

de se perguntar a respeito da real necessidade do Euro, cuja implantação se deu há mais de 10

anos? Isto não representava à época algo já resolvido e amplamente discutido?

9 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Difel, 1987, pp. 197-221.
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Apesar das poucas respostas e dos muitos clichês informativos à maneira de

publicidade, nos conforta, ao menos, o fato de nós não estarmos mais inseridos numa sociedade

de massas, mas de pertencermos a uma sociedade que se quer pós-ideológica e pós-histórica,

em que as novas e emergentes tecnologias nos remetem, cada vez mais, à condição de cidadãos

globais. Nesta imagem em que tudo parece estar à nossa disposição, é só usarmos os meios

disponíveis para ocuparmos os espaços também ao nosso alcance, e gozarmos o que ela tem a

nos oferecer. Porém, se o céu é o limite, como querem alguns interlocutores, não estaremos, ao

afirmar isto, mais do que compreendendo a realidade, justificando as nossas práticas e escolhas?

E quanto à nossa capacidade de poder agir, não estaria ela também fraca porquanto atrelada a

uma visão determinista e “a-histórica” das coisas? Não obstante a grande rede, estamos

realmente e absolutamente distantes da sociedade atomizada tanto criticada por Arendt e

Benjamin? Por si só o capitalismo contemporâneo e o seu alto nível de burocratização das

instituições, o qual nos coloca a todos numa posição de espera passiva, pois sempre haveria

alguém a decidir e a executar por nós, nos levariam à compreensão do Inferno Atômico italiano?

Não se faz necessária a utilização de outras ferramentas para compreender tudo isto? Pois que

quando perdemos a capacidade de compreensão, mais distantes estamos de desenvolver uma

correspondente ação política, nos tornando, assim, expostos à força dos ventos, inclusive

sujeitos a todo tipo de violência. O Inferno Atômico revela isto, uma realidade que, sob muitos

aspectos, é “ignorada” por nós, mas que também escapou da nossa esfera de atuação.

Sem respostas prontas às perguntas acima colocadas, porém, costurando algumas

ideias aqui expostas, gostaria de afirmar que, aos olhos de Hannah Arendt, Eichmann banalizou

o mal quando, para se defender em Israel, chamou para si o papel de um burocrata inserido

dentro de uma gigantesca máquina de guerra e extermínio. Na concepção dela, porém, mais do

que simples cumpridor de tarefas, ele dispunha também de uma capacidade de organização e

de intervenção. Indo mais além, como já pudemos ver, no seu entender o alemão médio era
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também alguém passível de sentar no banco dos réus. Assim, a responsabilidade deveria ser

dividida com todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, deram suporte ao

nazismo. Disto não escapa, inclusive, os judeus ricos que puderam comprar a sua própria

liberdade, podendo continuar tocando as suas atividades fabris e comerciais à custa, inclusive,

da exploração de mão de obra disponível nos depósitos de descarte humano, representados pelos

guetos ou mesmo pelos campos de concentração.

 Inferno e Barbárie

O filme chinês Still Life, de 2006, do diretor Jia Zhang-ke, que foi girado na

localidade de Fengjie, conhecida como a cidade dos poetas, trata do desaparecimento iminente

Imagem14: Região da cidade chinesa de Fengjie

dessa metrópole de mais de 1.000.000 de habitantes, incrustada em uma das mais belas porções

geográficas do oriente, senão uma das mais belas paisagens naturais do globo. Condenada a

desaparecer porque a sua geografia se encontrou com a necessidade histórica da construção da

Hidrelétrica das Três Gargantas, um mastodôntico projeto do governo chinês de geração de

energia, cujas enormes dimensões já fizeram transbordar o Rio Yangtze, engolfando inteiros
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sítios milenares. Segundo uma das maiores empresas que promovem os cruzeiros pelas

gargantas do rio, desde as dinastias Tang e Song, 618–907 A.D., e 960-1279, respectivamente,

os poetas, vindos das mais variadas regiões, ali se fixavam para se inspirarem devido às suas

“poéticas montanhas, águas e plantas”10. Uma observação digna de nota: a propósito do filme,

quando ele estava sendo rodado, parte da cidade já tinha desaparecido, e sua população já havia

sido removida. Esta situação, segundo o próprio diretor, acabou conferindo ao próprio filme e

àqueles que nele trabalharam, muitos dos quais habitantes do próprio local, uma atmosfera de

desolação e melancolia, fazendo com que todos se questionassem sobre a razão de ser das suas

existências.

Num outro contexto, à semelhança do filme acima descrito, a ideia de vitória

iminente na II Grande Guerra e a criação subsequente do império de 1000 anos, os quais

embalalaram a fúria nazista, responsável pela aniquilação de inteiras cidades e construção

permanente de novos projetos, é também solidária com a ideia de destruição, progresso e

desenvolvimento dos nossos tempos. Desolação e melancolia, diga-se de passagem, também

habitaram o corpo vivente de Walter Benjamin às voltas com a avassaladora realidade do

totalitarismo alemão, assim como habitam os nossos corpos hoje quando nos deparamos com

O Inferno Atômico italiano ou diante da crise global dentro da qual estamos imersos, nos

tornando, todos, companheiros de viagem. Do mal estar criado com a aceleração do

desenvolvimento técnico, industrial e das cidades produzido pelo capital e a consequente

desagregação social e perda de sentido ao qual fez referência o diretor de Still Life, a literatura

e o cinema estão fartos, todavia, e não obstante, são recorrentes. No momento mesmo que redijo

estas linhas, tomo conhecimento de que a obra Frankenstein ganhou nova versão e está

chegando aos cinemas de todo o planeta. Assim, quase 200 anos depois da sua publicação,

10 A respeito, ver: http://www.myyangtzecruise.com/fengjie-county_12424_c/ , acessado por mim em
15/01/2013.
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Frankenstein ou O Moderno Prometeu, metáfora de um mundo sem coração, ganha vida

novamente, invadindo salas e o imaginário coletivo, vociferando, em seu trailer:

Me criaram há 200 anos, nenhum outro é como eu...

(...) A tua força, a tua velocidade, a tua resistência são únicas....[da máquina
Frankenstein]

E termina dizendo, em meio a cenas de guerra e destruição da cidade:

(...) Frankenstein deve ser destruído....

O panorama em que o primeiro Frankenstein ganhou vida nos escritos de Mary

Shelley, em meados de 1816, e publicado 2 anos depois, foi um nebuloso, gélido e triste verão

europeu, o qual passou para a história da meteorologia moderna como o ano sem verão, senão

Imagem15: Cartaz do filme Frankenstein Imagem16: idem

o mais frio de todos os tempos. Verão úmido e temperaturas baixas produziram um frio

impiedoso e um nevoeiro denso. Não é à toa que nas suas últimas páginas, que tratam do

desaparecimento do criador e da criatura, ambos estão sentados sobre um bloco de gelo, no

interior de um lago, bloco o qual se esconde numa intensa névoa noturna. O cenário deste que

está sendo lançado agora nos cinemas é sempre escuro, sombrio, tais como as noites da

Whitechapel londrina, palco da matança em série perpetrada por aquele serial killer que passou

para a história como Jack, o Estripador.

A figura estranha, bizarra e deformada do personagem de Shelley nos remete, tudo

somado, desde a sua aparição, à monstruosidade social gerada pelo gênio humano através do
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conhecimento acumulado e do uso indiscriminado da técnica. Neste sentido, Frankenstein

acaba representando, ontem e hoje, a razão transformada em racionalidade perversa com

finalidades óbvias de poder, dominação e destruição. Assim, um tipo de inteligência e de

racionalidade que, nos primórdios da cultura ocidental, através dos gregos, foi desenvolvida

para fazer frente às narrativas míticas, uma vez associadas aos interesses do capital em tempos

mais recentes, com o desenvolvimento científico-técnico, emanciparam as sociedades e o

próprio homem de qualquer força e tutela externas a ele, as quais impediam o seu pleno

desenvolvimento. Contudo, como resultado, O Prometeu Moderno, vestido de Frankenstein,

nos coloca diante de uma realidade que trocou a aspiração ao conhecimento teórico do mundo

por sua utilização técnica, passando a racionalidade a ser, neste sentido, pura expressão

utilitária-instrumental do sistema. A imortalidade dele e as novas leituras que se tornam sempre

possíveis têm a ver, portanto, com a dilatação, no tempo, de práticas sociais e culturais que,

pelos resultados apontados por mim anteriormente, continuam fazendo com que a criatura se

volte contra o seu criador, num ciclo sem fim.

Não é por outro viés que é possível compreender, por exemplo, a notícia divulgada

nos primeiros dias de 2014 por um jornal de Zurick, o Tages Anzeiger, de que o Banco Central

Suiço tem investido quase um bilhão de dólares em papéis de empresas que produzem desde

minas terrestres e todo tipo de armamento convencional, até reatores nucleares, propulsores

para a marinha de guerra, satélites usados pelas forças de segurança, tais como as canadenses

Locked Martin e Techsystems e a americano-canadense Babcok & Wilcox. Se indagássemos

às altas esferas do Banco Central Suiço a respeito da conveniência de se apostar na guerra e

destruição, a resposta seria tão somente de caráter oportunístico-utilitarista e tem a ver com

rentabilidade. Caso colocássemos os diretores deste Banco Central nos tribunais para que

fossem julgadas as suas ações, muito provavelmente assistiríamos à banalidade do mal numa

versão contemporânea àquela assistida quando do julgamento dos criminosos nazistas. Muito
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provavelmente a tomada de decisões por parte dos diretores do banco em questão seria

justificada como oportunidade de investimento e liquidez. A eles, no entanto, podemos sugerir

a adoção de critérios éticos nas suas iniciativas de caráter burocrático-financeiras.

Imagem 17: Bomba de longo alcance Scorpion, da Locked Martin, dirigida por tecnologia Global Positioning
System (GPS)

Ora, seguindo a linha de raciocínio arendtiana, para o pater familias e para as

sociedades ocidentais dos últimos 200 anos, tudo pode ser justificado simplesmente pela

necessidade da produção da nossa vida material. Sim, aquilo que denominamos atividade

produtiva, o trabalho, que em outras épocas e outras culturas tiveram diferentes significados

antropológicos, se tornou o centro das nossas existências. O sociólogo KAMPER, em seu

interessante ensaio O Trabalho Como Vida, indaga sobre o caráter demente do trabalho nos

tempos atuais e aponta para a característica totalizante da atividade produtiva nas nossas vidas.

Para ele, o trabalho nos possuiu de tal modo a exceder os limites do razoável, pior, “ele não

respeita nenhum limite” (KAMPER: 1998, p. 17). Nietzsche, comparando a vida do trabalhador

europeu da sua época com a do norte-americano, vai mais além quando afirma:

(...) à medida que andamos para o Ocidente, se torna cada vez maior a agitação
moderna, de modo que no conjunto os habitantes da Europa se apresentam aos
americanos como amantes da tranquilidade e do prazer, embora se movimentem como
abelhas ou vespas em voo. Essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já
não pode amadurecer seus frutos; é como se as estações do ano se seguissem com
demasiada rapidez. Por falta de tranquilidade, nossa civilização se transforma numa
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nova barbárie. (grifo meu) Em nenhum outro tempo os ativos, isto é, os intranquilos,
valeram tanto11.

Do mesmo modo, Adorno, na metade do século seguinte, no seu Minima Moralia, afirma que

simplesmente a vida não vive, a vida frenética, acelerada exacerbadamente de tal modo a acabar

interferindo negativamente nas relações sociais.

Ora, barbárie e civilização caminham de mãos dadas, invadem o nosso dia a dia,

seja na forma de construção de usinas tal como a de Fengjie, seja no Inferno Atômico italiano,

seja, ainda, num espetacular acúmulo de capital promovido pelos grandes interesses que

provocam uma crise planetária para bilhões de pessoas desde 2008, seja, por fim, nos

investimentos feitos em papéis de empresas especializadas na destruição e na guerra. Assim,

qual Frankenstein, criador e criatura são constantemente reatualizados. Como pudemos chegar

a tal ponto? O rápido desenvolvimento industrial, o capital e o crescimento desnorteado das

cidades explicam cabalmente tal situação?

Concordando com algumas hipóteses apontadas por Walter Benjamin no seu

pequeno texto O Capitalismo Como Religião, acredito ser chave os conceitos ali utilizados

como dívida e culpa. Para ele, do ponto de vista antropológico-cultural, senão teológico,

encontra-se aí o core do sistema.

Antes de irmos ao texto apenas citado, porém, a fim de compreendermos um pouco

mais esta situação, creio que necessite fazer um recuo no tempo. Na década passada, em 2007,

a canadense Naomi Klein desenvolveu A Doutrina do Choque, cuja centralidade do seu

argumento reside no fato de que o choque e o medo dele decorrente são fortes aliados dos

governos. Assim, privatizações, cortes dos gastos públicos, o não acompanhamento dos salários

diante da contínua desvalorização monetária, entre outros fatores, apesar de serem impopulares,

11 NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano, aforisma 285.
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não só coexistem com eventos contingentes tais como furacões, tornados, terremotos, mas são,

por eles mesmos, consubstanciados. Em outras palavras, medidas político-econômicas

impopulares adotadas logo depois de convulsões climático-naturais são mais fáceis de serem

aceitas socialmente. Anos depois, mais recentemente, dilatando um pouco a ideia de Klein,

Agamben afirmou que a crise onipresente, particularmente no mundo ocidental, tornou-se um

instrumento de dominação, servindo para legitimar decisões políticas e econômicas. Um outro

aspecto a destacar é que para Agamben a concepção atual de crise, diferentemente de outras

épocas, é estendida ao infinito. Assim, crise se liga à continuidade do sistema, fenômeno e

instrumento de poder e controle social. Dito de outra maneira: choque, medo e crise se tornaram

poderosas ferramentas de manutenção do status quo.

Por ser Agamben um leitor atento de Benjamin, senão o editor das obras do alemão

na Itália, seu país, considero que o instrumento crise apontado por ele é solidário com as ideias

de culpa e dívida benjaminianas. Assim, em Capitalismo Como Religião, como o próprio título

insinua, apesar de ser um ensaio de poucas páginas e quase nada explicativo, a ideia de caráter

cultual do sistema é explícita, colocada de uma maneira bastante forte: “um culto sem trégua

nem piedade, que conduz o planeta humano à Casa do Desespero”12. Mais à frente ele volta à

carga, usando os termos culpa e dívida, afirmando que “o capitalismo é uma religião de mero

culto, sem dogma” (idem, p. 3). Por fim, na página seguinte, em uma outra anotação, diz

textualmente: “O preço do sangue/ Tesouro das boas obrasl O salário que se deve ao sacerdote/

Plutão como deus da riqueza” (ibidem, p. 4).

12 BENJAMIN, Walter. Capitalismo como religião. Texto de quatro páginas disponível em:
http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/garrafa/garrafa23/janderdemelo_capitalismocomo.pdf; acessado em:
10/01/2014.
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Ora, quem tem dívida tem de pagá-la! Qual o preço? Com o sangue no altar do deus

dinheiro, sangue de várias gerações e uma inteira Criação, algo ecológico-planetário: as

energias da terra e de inteiras sociedades acorrem desesperadamente aos Sacerdotes do Templo

para uma expiação sem fim. Assim o trabalho, significando não somente a atividade produtiva

em si, mas também tudo aquilo que através dele foi possível produzir, tudo somado, acabou

permitindo a expansão das forças produtivas e, no dizer de Nietzsche, empurrando a nossa

civilização rumo à barbárie. O desespero da culpa, o imperativo de que todos nós devemos nos

tornar self-made men, a necessidade iminente tanto do patres como do matere familias de serem

redimidos através do trabalho, resgate este, porém, que na prática nunca acontecerá. A este

respeito, aliás, de expiação nunca levada a bom termo, ensina a tradição judaico-cristã que

nascemos sob o signo do pecado e pecadores sempre seremos.

Mas, voltemos um pouco à obra de Shelley, pincemos dela o conceito de melancolia

e desespero presentes nas linhas e entrelinhas. Tanto o gênio de cientista de Victor Von

Frankenstein quanto a personalidade confusa da sua criatura não ficaram a salvo deste

sentimento. Em todas as páginas eles não esboçam qualquer sorriso, porém muito assombro

com o rumo que as coisas acabaram tomando. Criador e criatura aparecem sempre

circunspectos. Se se procurar os vocábulos sorriso, alegria ou qualquer das suas aproximações

ou derivações, não é possível encontrá-los em sequer uma linha do texto, nem mesmo diante

do sucesso do criador ao dar vida à criatura; ao contrário, desde o início a criatura conduz o

criador ao extremo da tensão. Todavia, se se procurar a palavra triste/tristeza ao longo da obra,

ela aparecerá mais de 80 vezes distribuída nas suas 200 páginas. Porque horror e tristeza,

assombro e desolação acompanham os dois, desde o primeiro instante. O cientista, diante

daquilo que ele havia produzido, com receio da máquina por ele próprio construída, se torna

um melancólico desesperado, senão louco fugitivo; a criatura, não obstante a sua feiura

assustadora -porquanto montada com restos de corpos de diferentes mortos-, num primeiro
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momento havia desenvolvido uma capacidade ímpar de adaptação, beirando o comportamento

do comum dos mortais, mostrando ser capaz, inclusive, de afeto em relação aos homens em

geral, mas, num momento posterior, uma vez tendo mantido contato com a civilização,

assustada com a falta de bons sentimentos da parte da sociedade, escapa desesperada para os

bosques também. A cidade, na visão da autora, um mero amontoado de gente, se tornou o lugar

da dor, da miséria, da melancolia e do desespero para uma grande parte das pessoas que nela

vivem. Assim, a literatura se antecipou em décadas ao pensamento de Nietzsche acerca da

aproximação entre civilização e barbárie.

A propósito do termo, barbárie vem de bar-bar. Na Grécia antiga, isto queria dizer

mais ou menos blá-blá-blá, quando nos referimos a alguém que falou, falou, falou, porém nós

não entendemos nada do que ela disse. Sim, o bar-bar era um balbuciar, um murmúrio, um

tagarelar incompreensível, de sons indecifráveis. Quem não falava a língua grega ou

pronunciava algo ininteligível, era chamado bar-bar. O bárbaro, portanto, é todo aquele com

quem o ateniense não condividia a língua, pessoas que, apesar de estarem muito próximas, às

vezes inseridas na comunidade, eram estranhas à sociedade ática. De acordo com o Dicionário

Eletrônico Houaiss, confusão é uma palavra “que vem diretamente do latim confusionis, ação

de juntar, reunir, misturar.  Significa, entre várias acepções, estado do que é ou se encontra

confundido, misturado. E, ato ou efeito de tomar uma pessoa ou uma coisa por outra; equívoco,

engano”13.

É isto que a bar-bá-rie moderna produz: confusão, medo, desespero e violência.

Pessoas, inteiros grupos ou Estados, estranhos aos nossos princípios, interesses e ideologias,

acabam, misturados conosco, rompendo a ordem previamente estabelecida. Daí a necessidade

da criação e desenvolvimento das Ciências Sociais, a fim de que os novos aglomerados

13Ver Dicionário eletrônico Houaiss, voz confusionis em
http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=26558.
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humanos, misturados de gente que afluíam de todos os lados, mediante situações consideradas

novas, pudessem ser melhor compreendidos. Neste sentido, o conhecimento de determinado

fenômeno, social, natural ou de qualquer ordem, se liga ao imperativo antropológico de

decifração daquilo que se tornou, por algum motivo, confuso, o qual, escapando à nossa

compreensão, causou ou causa transtorno. E, uma vez perdido o referencial, a capacidade de

previsibilidade e de compreensão desaparece, nos tornando seres sociais frágeis, à mercê da

força dos ventos. Exatamente por isso é que temos a necessidade de estabelecermos referenciais

seguros e válidos, os quais constituem ferramentas indispensáves sobretudo em tempos de crise.

Assim, não por outros motivos, é que fenômenos naturais, tais como o movimento dos corpos

celestes, há milênios, serviram de base para a tentativa de compreensão de tudo aquilo que dizia

respeito à comunidade, porquanto tais fenômenos, por serem constantes e repetitivos,

conferirem um porto seguro à vida de muitas pessoas.

 A Necessidade de Segurança no Inferno

Falando em cadência do movimento dos corpos celestes, um personagem que ficou

maravilhado com os corpos astrais foi Isaac Newton, aquele que acabou estabelecendo as bases

da chamada Mecânica Clássica. Posso afirmar que ele preferiu se debruçar sobre este “objeto”

a entender o ser humano. Num dado momento da sua vida, declarou: “mais fácil calcular a

posição dos astros no universo que o comportamento da mente humana”. Não é difícil entender

o seu desabafo: em 1711 foi criada a Companhia dos Mares do Sul pelo então ministro das

finanças da Inglaterra Robert Harley, muito amigo de Newton. A Companhia foi fundada para

financiar a Coroa Britânica metida em guerras comerciais com a Espanha. Se a Inglaterra

acabasse por dominar o Atlântico, a empresa iria gerar ótimos dividendos aos seus acionistas,
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porém, mal sabiam eles que o capital investido serviria, sim, para tapar os buracos causados

pela má administração e pela corrupção imperante. Como o governo inglês precisava captar

sempre mais e mais dinheiro no mercado para fazer frente às dívidas públicas, as ações da

Companhia dos Mares do Sul foram artificialmente valorizadas, atraindo novos investidores.

Isto foi possível, pois até um certo momento não havia informação suficiente sobre o que se

passava no além-mar, e a Coroa Inglesa passava a ideia de abundância de ouro e prata nas

colônias hispânicas. Para atrair mais e mais recursos, os registros contábeis da empresa eram

devidamente maquiados, apresentando uma situação bastante promissora, positiva, porém irreal

aos interessados. Nos relata a história que o preço da ação subiu de £ 100 no começo de 1720

para £ 900 no mesmo ano, o que fez com que mais e mais capitais privados fossem investidos

nela. Porém, não muito tempo depois, frente às iniciativas espanholas no sentido de continuar

restringindo a participação externa no comércio com as suas colônias e diante da queda de

produção das minas de ouro e prata no além-mar, o preço das ações da Companhia

despencaram, causando a ruína e quebra da maioria dos seus acionistas, inclusive de Isaac

Newton, um dos primeiros a colocar uma ingente soma de capital naquilo que parecia ser a

galinha dos ovos de ouro.

Ora, a Bolha dos Mares do Sul, como acabou apelidada a Companhia, e toda a ilusão

e fraude que ela representou, como afirmei anteriormente, levaram aquele que estabeleceu as

bases da Mecânica Clássica a exclamar a sua total falta de capacidade em compreender a mente

humana. Para ele o movimento dos astros não enganava, representava segurança, e a garantia

que advém daí infunde tranquilidade no presente e certeza no futuro. A este propósito, convém

que se faça uma observação quanto ao vocábulo segurança: termo que vem do latim o qual

significa ausência de preocupações e, ao mesmo tempo, cura de si mesmo (se+cura).

Literalmente, não dá para cuidarmos bem da gente se o meu horizonte visual não me permite a
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tranquilidade de que o dia de hoje, de ausência de riscos, se repita num futuro próximo ou

distante.

A questão da segurança e, ao mesmo tempo, da necessidade de que o dia de amanhã

espelhasse a tranquilidade do dia de hoje já tinha feito o Rei de Troia, Príamo, em 3200 a.C., a

perguntar ao sumo sacerdote Arqueptolemus se a cidade murada poderia resistir ao exército de

50.000 gregos provenientes de toda parte para invadi-los. O sacerdote respondeu que dois

camponeses tinham visto uma águia voando com uma cobra aferrada nas suas garras e que este

era um sinal inequívoco do deus do Sol, Apolo, no sentido de que Troia iria vencer o inimigo

na grande batalha que se avizinhava. Heitor, filho de Príamo, advertiu, porém, que mensagens

mandadas por pássaros não podiam servir de base para nada, pois não eram os deuses que

estariam no fronte, mas soldados. Será que os deuses dispõem de um exército suficiente para

derrotar Esparta, Atenas, Miceas, Tebas e outros reinos que se aliaram contra Troia? -perguntou

ele, favorável a uma saída negociada através da diplomacia ao invés da guerra. O que ele estava

dizendo é que não dá para confiar em mensagens trazidas pelo vento, necessitamos basear

nossas atitudes naquilo que confere certezas e garantias, mais do que apostar no incerto e

passageiro.

Do exposto até aqui, se depreende que o problema da segurança na tomada de

decisões acompanha a história das sociedades e a história humana em seu conjunto, se liga à

própria necessidade de conservação e de desenvolvimento da espécie. Questão antropológica

de primeira grandeza, portanto, criar iniciativas no sentido de prolongar experiências vitais ao

infinito é, por assim dizer, da constituição do ser humano, está inscrito em nosso corpo enquanto

experiência condivisa por todos em todas as épocas. Assim, a Troia murada que alcançou o

ápice de seu esplendor precisa ser preservada, todos os demais reinos também. Será que os

deuses podiam, de fato, ajudar neste movimento de preservação das coisas?
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Isaac Newton reclama das iniciativas humanas as quais, sujeitas aos interesses e às

inconstâncias das paixões, levam à quebra dos contratos e à ruína de muitos. Melhor observar

os astros, eles não mentem e não enganam, dizia ele. Victor Frankenstein desejava a vida sem

morte para os seus pares. O Terceiro Reich seria um império que duraria mil anos. As narrativas

míticas, o pensamento racional e a filosofia, as teologias de todas as épocas, as ciências

modernas e contemporâneas, de certa forma, acompanham também este movimento de

preservação, cujo acontecimento original e fundante, segundo a nossa tradição, tem a ver com

a criação do primeiro homem animado com o sopro divino, cuja vida deveria ser vivida no

paraíso, livre de quaisquer condicionamentos, inclusive livre da morte, vida a ser vivida para

todo o sempre.

Seguindo essa linha de raciocínio e dilatando um pouco a nossa compreensão, na

base e continuidade de todo movimento dos corpos estaria o sopro divino, aquilo que confere

movimento estável e contínuo às coisas ad eternum, daí, divino. O aspecto que denominamos

divino, contido nesta ideia, tem a ver com o duradouro e perene que ele simboliza, e, pois, que

transmite segurança, em contraposição ao que é do humano, incerto, sujeito às inconstâncias

das paixões: não é isto que uma visão dicotômica e maniqueísta bastante presente na nossa

cultura nos ensina há séculos?

Assim, na primeira manhã daquilo que chamamos cultura ocidental se encontra,

entre outras coisas, o seguinte comando: precisamos estar atentos aos movimentos daquilo que

confere constância e previsibilidade, pois isto tem a ver com a perpetuação de todos os corpos,

com a perpetuação da vida. Onde estariam tais movimentos tranquilizadores? Nos céus, pois,

de acordo com esta linha [dualista] de raciocínio, a terra é o lugar do confuso humano. A

premissa é simples: não seria o sopro bíblico aquilo que dá vida aos corpos e os movimenta

num ciclo constante de nascimento, vida e morte, o mesmo que faz com que tenhamos as quatro

estações e a divisão do dia em 24 horas e do ano em 12 meses? Não residiria no movimento
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elíptico perfeito que anima e regula toda e qualquer entidade física existente no espaço sideral

as respostas para todas as coisas? Não foi observando tal movimento e sua relação direta com

a constância e a preservação dos corpos que Tales, o primeiro filósofo, teria afirmado que o

mundo é cheio de deuses?

Os gregos tinham razão, diz a tradição, devemos estar atentos a tal movimento dos

astros nos céus e tirar dele lições de proporção, equilíbrio e justiça, vitais para a polis. O

problema ao fazermos esta opção, todavia, em procurarmos usar o padrão do movimento

geométrico-cósmico tal qual os gregos o fizeram oficialmente desde Tales de Mileto, é que

acabamos por desenvolver um tipo de saber desinteressado em relação às experiências ligadas

à proximidade, à sensibilidade dos corpos viventes, porquanto tais experiências, imbricadas ao

imediato e ao mais vizinho, segundo a mesma tradição, desautoriza-nos a estabelecer padrões

estáveis e universais de conhecimento, válidos para a regulação das coisas da polis, nos levando

ao engano e ao erro. De acordo com essa visão, se pretendemos, ao contrário, desenvolver um

saber que distancie o erro, mister não levar em conta as experiências imediatas, como já afirmei,

que nunca se repetem, mas adestrarmo-nos para procurar tirar aquilo que a repetição e a

constância dos fenômenos físicos dos corpos celestes, distantes, somente eles, podem nos

ensinar.

Tal olhar e postura grega estão na base, por assim dizer, da cultura ocidental, sob

vários aspectos. Por que pensamos, por exemplo, que o corpo seja uma parte do inteiro humano

e a outra parte é constituída pela alma? O corpo e seus sentidos, sujeito às intempéries do espaço

e do tempo, segundo tal cosmovisão, não são confiáveis, se quisermos elaborar um saber

universal e objetivo; as experiências que fazemos no dia a dia têm pouco ou nada a dizer. O

órgão para o constructo das ideias, tão imaterial quanto elas próprias, para a elaboração dos

números, para a definição de medidas objetivas, só pode ser o lado imaterial do corpo, a alma.

Ela aparece, portanto, para dar conta de um imperativo gnosiológico. Se quisermos fazer ciência
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temos que trabalhar em termos de abstração, com as ideias, os números, as figuras geométricas,

e isto não se faz com os sentidos corpóreos. O nosso lado imaterial, representado pela alma, é

o lugar do saber objetivo, o lugar da verdade; ao contrário, o corpo-matéria é o lugar do engano

e do erro. Racionalidade e alma, desde Platão, caminham de mãos dadas; corpo material e

irracionalidade, idem.

Sob este aspecto de desprezo do corpo e da proximidade, pouca ou quase nenhuma

mudança ocorreu durante toda a Idade Média. Com a Física Moderna, todavia, o corpo passou

a ser um somatória de órgãos, ossos e músculos, se tornando o corpo da Medicina, tal como

essa ciência o concebe até hoje. Se os primeiros filósofos precisaram da instância da alma para

seus constructos universais, os modernos e contemporâneos vão deslocar para a instância da

razão o lugar da produção de todo conhecimento objetivo e universal, visão monolítica

sustentada até o aparecimento da fenomenologia existencial no século XIX, que vai contribuir

para a compreensão do corpo não mais como repositório de organismos, afirmando, outrossim,

que o corpo, inserido no mundo da vida, sou eu.

Marcando as diferenças entre as duas concepções expostas anteriormente, vou

ilustrar o que acabei de afirmar: quando estou diante de alguém, olhando seus olhos, estes se

tornam instrumentos de comunicação, eu comunico com meus olhos e o outro comunica com

os seus. No cruzamento de olhares fica determinada uma situação de aceitação, indiferença,

amor, ódio. Nossos olhos, tudo somado, são o lugar do acontecimento de um encontro, pois

eles são o corpo vivente; não é o olhar que vê alguma coisa, eu sou este olhar que inspeciona,

assim como não é um braço que faz um movimento para alcançar algo, mas é o meu corpo que

o faz.

Diferentemente, na concepção organicista, apenas o médico começa a sua profissão

e passa a olhar os meus olhos, eles se transformam em órgãos, deixando de ser um instrumento

de comunicação, se tornando coisa olhada. O corpo vivente, na concepção fenomenológica, não
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é o corpo-organismo, da anatomia, da física, da química, da bioquímica, da genética; o meu

DNA nada diz do meu corpo vivente, meu eu não se reconhece nele. Quando vejo uma

fotografia dos meus pulmões arruinados pelo tabaco, também não consigo me ver no raio-X, é

algo exterior a mim, mas quando corro para subir num ônibus ou quando faço sexo, é o mundo

da vida que me assinala o estado dos meus pulmões. Ora, a visão objetiva representada pela

foto do pulmão, apesar de trazer informações importantes para efeito de análise, traz muito

pouco acerca do sujeito do corpo vivente.

É a fenomenologia que vai se ocupar da recuperação da noção de corpo enquanto

corpo vivente, afastando a noção moderna de corpo-organismo, assim como da visão dualística

antiga introduzida pelos primeiros filósofos gregos, a saber, matéria e alma. Nesta linha de

raciocínio, aproveitando o exemplo supracitado, os olhos que se encontram na troca de olhares

não constituem puro organismo, muito menos matéria, mas formam o lugar de um

acontecimento, de um encontro, ou ainda de um afastamento, segundo a verdade que brota do

entrelaçamento dos olhares dos corpos colocados frente a frente. Assim, no mundo da vida, o

meu corpo não está cindido em múltiplos órgãos ou é mera matéria ocupando um espaço, mas

faz a experiência do espaço, que é única e nos permite a elaboração de saberes subjetivos-

objetivos. Recuperar, pois, o aspecto corpo vivente no processo do conhecimento, é tarefa que

a fenomenologia chamou e chama continuamente para si.

Isso faz alguma diferença? Victor Frankenstein, médico e criador, emblema do

cientista moderno, ao querer recobrar a vida de um corpo morto, mergulhou tanto nas teorias

[positivistas] que fez com que ele não levasse em conta outros saberes na realização das suas

experiências. O mundo da vida exigia dele muito mais que pedaços de corpos juntados e

costurados e uma descarga eletromagnética para fazer a criatura funcionar. Como pode ele,

possuidor de tanto conhecimento, amante da boa comida, da boa música, de bons vinhos, das

boas companhias, enamorado de uma linda mulher, prescindir das verdades que a aproximação
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do mundo da vida, somente ela, podia proporcionar? O saber acadêmico foi um aspecto

importante na vida dele, mas a autora Mary Shelley deixa claro também que os saberes ali

contidos, por si sós, não são garantia de nada. Foi possível ao criador criar tal monstro se e

somente se pensarmos uma racionalidade desprovida de corporeidade, que fez com que ele,

enquanto homem de ciência, se afastasse do mundo. A atualidade da autora reside exatamente

nisto, em mostrar esta cisão e olhar distante; quando ela, através da figura de Frankenstein

criatura, nos remete à esquizofrenia progressiva que acometeu seu criador, o qual, apenas

concluído a sua obra, se afasta definitiva e desinteressadamente do mundo, pois o produto do

seu trabalho acabou tornando o mundo pior do que aquele que ele tinha encontrado

previamente. Tal comportamento doentio, no entanto, que dissocia o eu do mundo, além de ser

sistêmico, não aparece somente quando a criatura está pronta, mas acompanha o criador tal

como nos persegue desde o nascimento da chamada civilização ocidental.

Por fim, a genialidade da autora reside também no seguinte fato: mesmo depois de

quase 200 anos da sua obra ter chegado ao conhecimento público, ela ajuda-nos ainda hoje a

compreender melhor alguns movimentos intrínsecos à feitura do Inferno Atômico italiano

mencionado por mim no início deste trabalho. O Inferno, qual Frankenstein criatura, acaba

servindo de espelho para o seu criador, e assusta-nos.
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CAPÍTULO 2

Para uma Arqueologia do Abandono da Corporeidade no Ato do
Conhecimento e suas Implicações Sociais, Ontem e Hoje
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 H2O ou “Planeta Água”, Uma Questão de Distanciamento ou
Aproximação



Neste último estágio de desenvolvimento cultural, seus
integrantes poderão de fato, ser chamados de ‘especialistas
sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades que
imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes
alcançado. (Weber, A Ética Protestante e o Espírito do
Capitalismo)

Sentimos que, ainda que todas as perguntas possíveis da
ciência recebam uma resposta, os problemas da nossa vida
não terão sido nem mesmo tocados. (Ludwig Wittgenstein,
Tractatus logicus-filosoficus)

A meu ver, não seria forçar demais afirmar que talvez o pensamento racional e o

riso sempre estiveram de mãos dadas. Um, o pensamento logicamente articulado, representa

uma sistematização de ideias, a opinião madura, transformada e submetida a um certo batismo

de fogo feito pelo intelecto humano, pensamento este que, embasado, sujeito aos rigores de um

método, uma vez submetido às normas gramaticais e da sintaxe, está pronto para a apreciação

do grande público. O outro, o riso, segundo a nossa cultura que prima pelo conhecimento

objetivo e universal, representa o seu oposto, acontece no mais das vezes de forma impensada,

melhor, simplesmente acontece, expressão humana ligada à irracionalidade mecânica dos

corpos, carente e distante de qualquer elaboração do intelecto, movimento fisiológico parecido,

como querem alguns, com o balançar do rabo dos cachorros. Sim, um e outro, tão diferentes,

como podem caminhar juntos?

Para poder vislumbrarmos tal situação, temos que fazer um passeio pelas ruas da

cidade, pegar nas mãos do ser humano e fazer um tour. O mesmo corpo que ri num dado

momento, num outro momento, por força das circunstâncias, no convívio social, pode se

expressar de diferentes maneiras, elabora discursos, vive, respira, produz a própria existência,

realiza cultura. É desta forma que devemos entender o pensamento lógico-racional e suas
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companheiras, as regras gramaticais, inseparáveis, os quais foram elaborados com propósitos

claros: à luz do dia colocados ali na nossa frente, grávidos de intenções, constituem técnicas

para fazer a vida social fluir, dentro de certas normas e princípios. É, pois, dentro deste quadro

maior, em que se desenrola a existência humana, que devemos entender as mais variadas formas

de expressão, inclusive aquelas tidas como “desprovidas de sentido”, todavia carregadas de

significados ou, se quisermos, plenas de verdades. Assim, seguindo esta linha de raciocínio, no

mesmo ambiente da cidade temos um químico que, no seu ambiente profissional, trabalha com

o conceito H2O é igual a água, e termos, num outro local, um outro agente, por exemplo,

Guilherme Arantes, usando o mesmo conceito água -em Planeta Água- para dar a ela muitos e

mais variados significados, tornando-a, inclusive, mais molhada, saciante e bela do que a

fórmula com a qual o químico faz os seus experimentos. E ambos trabalhando com o mesmo

elemento, todavia os significados e enfoques são bastante diversos.

De uma mesma forma, o mesmo corpo humano, dentro dos vários ambientes

sociais, imbricado14 nas mais variadas formas de saberes e narrativas, as quais constituem e são

constituídas pela sua existência, sorri. Será sobre o riso que me debruçarei. Ele merecerá parte

da minha atenção neste trabalho. A minha tarefa consistirá em expor de forma simples, porém

ensaiando um discurso válido para efeitos acadêmicos, que o riso, pertencente à corporeidade,

tem a sua razão de ser, assim como o pensamento lógico-racional e a poesia, pois são

necessidades do corpo vivente.

Vou tratar, portanto, daquilo que denominarei fenomenologia do efêmero e do

sensível. O meu propósito, em linhas gerais, é tentar compreender um pouco mais o riso do

14 “Imbricar: do latim imbrico, cobrir com telhas côncavas; por extensão, dispor objetos uns sobre os
outros [como escamas de peixe], inter-relacionar”. Disponível em:
http://pt.wiktionary.org/wiki/imbricar, acessado em 30/10/2013.
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corpo, levando em conta, obviamente, que a cultura ocidental, além do seu desprezo

epistemológico por ele, corpo, e por suas manifestações físico-simbólicas a partir do seu

enraizamento no mundo, transformou-o em corpo-organismo para as ciências da saúde; em

corpo-matéria passível de salvação para as igrejas; em corpo-força-de-trabalho; em corpo

portador de senhas e códigos para o reconhecimento da sua identidade no interior da sociedade

civil; em corpo-superfície-de-escrituras ligadas ao mercado dos bens de consumo. Com isto,

expresso tanto o que eu objetivo em linhas gerais, como desejo afirmar que a minha leitura é

uma leitura possível, senão necessária se quisermos pensar uma sociologia do corpo. O presente

trabalho não tem outro escopo senão a proposição de um diálogo entre o corpo que ri e sua

mundaneidade.

Uma vez perguntaram a Leon Tolstoi (1828-1910) como ele concebia o progresso

científico alcançado pelos países mais ricos. Para ele a ciência, que devia ter por finalidade o

bem da humanidade, infelizmente estava concorrendo para a aniquilação de tudo e inventando,

continuamente, novas técnicas para matar o maior número possível de pessoas num tempo mais

curto. Pois bem, alguém pode concordar ou discordar absolutamente dele? Para mim, porém, a

resposta de Tolstoi, não obstante nos faça pensar pelo contraditório contido nela, não permite o

diálogo contínuo, dado que é uma síntese. Defendo, ao contrário, que ao me debruçar sobre o

riso, não posso economizar esforços no sentido de tentar compreendê-lo, como falei, senão

levando em conta a inserção do corpo vivente na sua relação com a sociedade-mundo, a qual

concorre para uma dialética infinita do significado do humano, abrindo-se ao diálogo contínuo,

nunca se satisfazendo com algum porto seguro de quaisquer formulações.

Compreender algumas das ricas expressões do corpo supõe dizer, também, que

precisarei realizar um retorno no tempo histórico e social a fim de aferrar um início, em que

ele, corpo, tenha começado a ser, histórica e socialmente, desprezado, se transformando, pouco

a pouco, em tudo aquilo que afirmei no parágrafo anterior. A minha narrativa não poderá ser
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outra, senão, consoante Octavio Paz em Decir: hacer, um ver, um dizer, um calar, um sonhar,

um esquecer, um fazer, e, acrescentaria, um rir pleno de verdades, ao mesmo tempo subjetivas

e objetivas acerca do corpo inserido na sociedade, fazendo sua experiência de mundo e

deixando rastros de significados por onde passa. Orbitando entre o tangível e o impalpável,

ciente que discorrendo-deslizando sobre coisa tão efêmera, sutil, forma quase invisível de

comunicação humana quanto o riso – pois ele é  ruidosa e aparentemente quase sempre igual:

abre-se a boca, mostra-se os dentes e emite-se um som de risada mais ou menos continuado,

quase sempre igual na sua forma-, o qual dura muito menos do que a dor mais passageira,

através dele procurarei pinçar o real dentro do qual ele se constituiu em manifestação e

comunicação sonora. Entendo que esta tarefa não é somente possível como também merecedora

de todos os meus esforços, pois o riso, num certo sentido, exterioriza o mundo da existência no

momento mesmo em que ela acontece, e a importância desta empresa se liga à chance de poder

construir uma narrativa preservando as sutilezas e nuanças do ambiente que o provocou.

Imagem 18: Numa imagem, a metáfora da dialética infinita

 Como Tudo Teria Iniciado ou “Quem não é Geômetra não
Entre”
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Imagem 19: Girassol. Na geometria dos corpos naturais, a proporção e a boa medida estão presentes

A origem daquilo que denominamos Universidade, hoje, nos remete, com um certo

cuidado, ao ambiente da Grécia antiga. Por isso, o mote platônico, usado por mim, o qual dá

título a este capítulo: quem não é geômetra não entre na Academia. Platão queria fundar na

Grécia do seu tempo a República dos sábios, e o requisito necessário para o homem saído da

elite era ser geômetra. A história nos relata que o filósofo em questão foi o primeiro a adquirir

uma área aberta para suas lições, um ambiente propício à discussão e à dissipação de saberes

universais. Ele acabou escolhendo um pequeno bosque onde especialistas das mais diferentes

áreas iriam formar o cidadão da polis. O local encontrado por ele para instalar sua escola foi

um campo onde havia sido enterrado Academo, herói mitológico ateniense. Tal campo era

considerado sagrado por todos.

Histórias à parte,

em todo caso, com a Academia nasceu algo verdadeiramente novo e de incalculável
importância na história da Grécia e do Ocidente: nasceu um organismo que, por
diversos aspectos, merece ser chamado, embora com as devidas limitações, se não a
primeira universidade do mundo, pelo menos um antecedente que de algum modo
prefigura, embora de maneira embrionária, o que serão as universidades (REALE,
1994: p. 75).

Quais foram em linhas gerais os objetivos aos quais se propôs Platão ao criar a

Academia? Esquematicamente posso dizer que consistia no desenvolvimento do Bom, do Justo

e do Belo visando à formação ético-política das futuras classes dirigentes de sua época.
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Intrigante, porém, que para ser aceito, o indivíduo precisasse ser geômetra. Sobre isso, acho

que devo me ater um pouco mais a fim de poder, posteriormente, dar continuidade ao meu

raciocínio.

Segundo Alessandro Volpe, em seu Breve ensaio sobre o conceito de Logos como

cálculo dos bens da comunidade social15, a palavra logos, diferente do significado razão dada

pela tradição ocidental cristã, deve ser entendida como fazer leitura, produto sinônimo do

discutir, raciocinar, calcular, numerar. No seu brilhante ensaio ele afirma que um dos poucos a

entender determinados aspectos da cultura grega foi Hegel. Ainda segundo Volpe, Hegel, em

sua obra Lições da História da Filosofia, afirma que os primeiros pensadores gregos, a começar

por Mileto, consideravam a opinião, a doxa, algo negativo, que nos conduz ao engano por estar

atrelada à matéria, ao mundo sensível, situação esta que permite uma infinidade de

interpretações. Em contraposição à doxa, a aletheia, a qual, por sua vez, “representa o

sentimento da verdade que nos conduz a conhecer o ser das coisas verdadeiro e finito”16. Em

outras palavras, aquilo que é finito e não ligado à experiência do sensível, mas às ideias abstratas

das essências das coisas, é conceitualmente perfeito.

Agora estamos prontos a entender a exigência de geômetras, melhor, matemáticos,

na academia platônica, uma vez que a geometria, a aritmética, a astronomia, inclusive a música,

tinham como raíz comum a matemática. Curioso ainda destacar que...

...o termo matemática deriva do verbo manthanó, o qual significa aprender,
compreender, e tal saber (máthema) pode ser relativo à ideia suprema de bem
(ROCCI, 1993, vide vocábulo matemática).

15 Breve ensaio sobre o conceito de Logos como cálculo dos bens da comunidade social (trad. livre).
Disponível:http://www.academia.edu/1920035/Lorigine_della_filosofia_greca_alla_ricerca_della_mis
ura_delle_cose. Acessado em  20/08/2013.
16 idem.
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Continua Volpe:

Aquilo que não tem limite denominado infinito, não mensurável, carecendo de um
limite espácio-temporal, é indefinível, indeterminável, não traduzível em palavras,
impossível de ser lido pelo cidadão [da polis, da comunidade]17

Podemos perceber, portanto, que logos, filosofia, cálculo, finitude, conceito,

verdade e comunidade são vocábulos inter-relacionados como escamas de peixe, são termos

eminentemente politikós, feitos do cidadão grego da polis para a sua comunidade. Por isso, os

primeiros filósofos serem homens detentores de um saber que ia da astronomia à música,

passando pela medicina, formando tais saberes uma universitas. A leitura, o bem dosar as

coisas, o sentimento de proporção, da exata medida, o saber que não pode ser refutado, a

epistheme, correm ao encontro da sociedade política e devem a ela dar suporte e satisfação. O

que é o metron senão a busca da justa repartição e distribuição das riquezas na comunidade

social grega emergente, sempre às voltas com as tiranias? Crise, outrossim, no ambiente em

questão, significa a falta de medida, ou seja, é a des-medida, a inobservância ou falta de nomos,

a negação do Bem, do Justo e do Belo. Assim, como as leis da natureza são responsáveis pela

harmonia cósmica, se a comunidade política não vai bem, é sinal de que há um descompasso

entre as normas, é indício de que a polis se destacou especularmente do equilíbrio representado

pelos entes cósmicos, o qual deve reger tudo e todos -daí os primeiros filósofos, a começar por

Tales, serem considerados filósofos naturalistas. Assim também, se um corpo está doente é

porque houve qualquer desvio do equilíbrio natural; neste caso, compete à medicina interferir

a fim de restabelecer o bem maior que é a saúde, aplicando seus conhecimentos para recuperar

a harmonia perdida. O mesmo ocorre com a comunidade. O que não são a justiça, as leis, os

17 ibidem.
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decretos senão a aplicação da justa medida contra os desarranjos sociais? A isto se dava o nome

isonomia.

Tudo somado, posso inferir que o pensamento grego inaugurado por Tales de

Mileto e consubstanciado na primeira Academia era politikós-cosmocêntrico. O seu método

centrava-se na sua forma orgânica e unitária de procurar ler e entender as coisas desde um

distanciamento, para o alto, cujos interesses, porém, ao fazer isto, estavam fincados no seio da

sociedade. A justa medida encontrada pelos sábios no nomos da natureza -o mundo macro para

o filósofo-, uma vez aplicada à polis -o mundo micro para ele-, promoveria o equilíbrio e a

renovação dela e do Estado.

Imagem 20: Mosaico: a Academia de Platão

 A Polis se Distancia das Narrativas Mitológicas

Esta natureza que nenhum deus, nenhum homem fez,
sempre será imutável. (Heráclito)



60

Como pudemos ver anteriormente, o pensamento acadêmico gravitava em torno da

vida cívica. O método criado pelos assim chamados primeiros filósofos trouxe coerência e

consistência epistemológica aos valores que deveriam nortear a vida da cidade. E com isto, com

a epistheme, os saberes da tradição começaram a ceder lugar às narrativas lógico-racionais. Para

que ocorra a renovação da sociedade, se faz necessária a construção de saberes que não deem

margens à ambiguidade, que não sejam mutáveis, que possibilitem sua mensurabilidade, que

encerrem finitude, equilíbrio e proporção. Onde encontrar tudo isto? No afastamento da

experiência do sensível, sem o qual tais saberes não alcançarão objetividade e universalidade,

importantes para a sua afirmação junto à comunidade. A abstração filosófica dispensa a

experiência sensível, pois esta produz doxa, opinião. Assim, ilustrando e exemplificando o que

foi dito, vinculado à necessidade de elaborar um discurso aceito por todos, em vez de se falar

águas de março ou águas profundas, simplesmente se deve dizer água. Mister, na busca da

verdade das águas, prescindir das qualidades subjetivas e periféricas com que elas

eventualmente se apresentam e, pinçando aquilo que elas têm em comum, a sua essência,

denominar todas as águas da terra. Como afirmei anteriormente, com H2O o químico pode fazer

seus experimentos e se fazer entender em qualquer lugar do planeta. As diferenças e

particularidades devem se transformar em quantidade, passíveis de mensuração. Só assim

conseguimos construir um saber objetivo e aceito por todos, nos afastando da dúvida e do erro.

Emanuele Severino, filólogo e pensador italiano, esquematicamente falando, afirma

que nunca antes dos primeiros filósofos gregos se teve um verdadeiro cuidado com o saber

produzido; o pensamento e as narrativas passaram a ser “claros, manifestos, evidentes”

(SEVERINO, 2010: p. 22). Aliás, daí deriva a própria definição de philo-sophía, “cuidado com

o saber que, exposto à luz, é verificável, aquilo que não pode de nenhuma maneira ser negado”

(idem). E mesmo em temas mais difíceis como o representado pelo amor, a boa proporção e a



61

escolha das palavras devem ser a regra. Assim, numa passagem conhecida, Platão mostra-nos

este cuidado:

...assim é que me parece, ó Fedro, que o amor, primeiramente por ser em si mesmo o
mais belo e o melhor, depois é que é para os outros a causa de outros tantos bens. Mas
ocorre-me agora também em verso dizer alguma coisa, que é ele o que produz paz
entre os homens, e no mar bonança, repouso tranquilo de ventos e sono na dor. É ele
que nos tira o sentimento de estranheza e nos enche de familiaridade, promovendo
todas as reuniões deste tipo, para mutuamente nos encontrarmos, tornando-se nosso
guia nas festas, nos coros, nos sacrifícios; incutindo brandura e excluindo rudeza;
pródigo de bem-querer e incapaz de malquerer; propício e bom, contemplado pelos
sábios e admirado pelos deuses; invejado pelos desafortunados e conquistado pelos
afortunados; do luxo, do requinte, do brilho, das graças, do ardor e da paixão, pai;
diligente com que é bom e negligente com o que é mau; no labor, no temor, no ardor
da paixão, no teor da expressão, piloto e combatente, protetor e salvador supremo,
adorno de todos os deuses e homens, guia belíssimo e excelente, que todo homem
deve seguir, celebrando em belos hinos, e compartilhando do canto com ele encanta
o pensamento de todos os deuses e homens18.

Podemos ver, portanto, o esforço da clareza com os termos cuidadosamente

empregados por ele. Outrossim, a razão de ser de tamanho cuidado reside no fato de que todo

saber, todo conhecimento, se dirige ao público e, neste sentido, como já pude anotar

antecedentemente, está grávido de intenções -a ideia daquilo que convém à polis com vistas à

sua renovação está implícita neste comportamento. Importante ressaltar esta ideia, pois

filosofia, dentro daquele ambiente que lhe deu vida, constituía um estilo de vida. A este

propósito, não usa meias palavras para fazer tal afirmação Pierre Hadot em seu ¿Qué Es La

Filosofía Antigua?, quando afirma que enquanto para nós o termo filosofia é sinônimo de

abstração, para os gregos antigos queria dizer a busca por uma nova ética político-social. Como

ele mesmo nos lembra desde o prefácio da sua obra,

...tenho a intenção de mostrar nesta obra a profunda diferença que existe entre a
representação que os antigos faziam para si próprios acerca da filosofia e a que
habitualmente nós fazemos em nossos dias a seu respeito, pelo menos quanto à
imagem que dela se passa aos estudantes pelas necessidades do ensino universitário.
[Os estudantes] têm a impressão de que todos os filósofos estudados se esforçaram,

18 PLATÃO, O Banquete. Disponível em http://portugues.free-ebooks.net/ebook/O-Banquete/pdf/view,
p. 16, acessado em 10/06/13.
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cada qual de uma maneira original, numa nova construção sistemática e abstrata,
destinada a explicar, de uma ou de outra forma, o universo ou, pelo menos, em se
tratando de filósofos contemporâneos, que pretenderam elaborar um novo discurso
acerca da linguagem (HADOT, 1998, p. 12). [trad. livre]

E precisa, arrematando:

O discurso filosófico se origina, portanto, numa forma de conceber a vida e numa
opção existencial, e não ao contrário. Em segundo lugar, esta decisão e esta opção
jamais acontecem considerando o indivíduo ilosadamente: nunca há nem filosofia
nem filósofos fora de um grupo, de uma comunidade, em uma palavra, fora de uma
“escola” filosófica e, precisamente, esta última corresponde, então,  antes de tudo, à
opção feita por uma maneira de viver, a certo estilo de vida, a certa opção existencial,
a qual exige do indivíduo uma mudança total de vida, uma conversão de todo o ser e,
por fim, certo desejo de ser e de viver de determinada maneira. Esta opção existencial
implica, por sua vez, uma visão de mundo, e a tarefa do discurso filosófico será revelar
e justificar racionalmente tanto esta opção existencial como esta representação do
mundo (HADOT, 1998, pp. 12-13). [idem]

Dito isto, gostaria de fazer uma observação a respeito do conceito indivíduo

utilizado por Hadot nas linhas do excerto acima. Entendo que o termo foi empregado para fins

didáticos e, em assim fazendo, ele alcança os resultados desejados. Quero, contudo, enfatizar,

repetindo algo já assinalado previamente, que os primeiros filósofos têm o conceito de cidadão

da polis no seu horizonte cultural, pois sua visão de mundo é orgânica, a comunidade política

é um pequeno mundo inserido num mundo maior, o cosmos.

Se o ambiente social é o local mesmo da construção das narrativas filosóficas, cabe

a mim agora mostrar, mesmo que esquematicamente, os movimentos social, econômico,

político, religioso e cultural que suscitaram numa certa elite grega a necessidade de renovação

da polis e do Estado.

 A Grécia e as Novas Realidades Sociais
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Imagem 21: A Grécia do séc. VIII

A Grécia a que faço referência é, esquematicamente falando, aquela porção

territorial da Ásia Menor que se encontra de frente para os mares Egeu e Mediterrâneo: no mapa

acima, a região compreendida pela Jônia –seta à direita do mapa. Ocupando uma posição

estratégica entre ocidente e oriente, com um interior bastante acidentado, ali floresceu uma rica

classe de comerciantes, cujos interesses estavam voltados sobretudo para o mercado externo.

Quanto às outras duas partes da Grécia, no mapa descrito como Peninsular -seta do meio e em

baixo- e Continental -seta à esquerda do mapa-, tenho a dizer que pouco representou no contexto

da introdução do pensamento lógico-racional. Diga-se de passagem, essas grandes áreas,

mormente agrícolas e de pastagens, comparadas às áreas da Lídia e Jônia, representavam o

atraso: sociedades aristocrático-guerreiras, voltadas para seu interior, baseadas sobretudo no

trabalho servil e escravo.

Deparamo-nos, pois, com ao menos duas grandes grécias: aquela a que apenas fiz

menção acima, mais agrícola, e outra moderna, rica, comercial, com vocação cosmopolita,

litorânea, formada por ricos comerciantes e pequenos e médios agricultores, estes concentrados

no interior do território, cujo trabalho era realizado principalmente por homens livres e, muitas
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vezes, letrados. Outro aspecto a destacar, não sem importância, era o fato de inexistir em toda

a Grécia um poder centralizador, o qual pudesse imprimir uma unidade político-administrativa

ao vasto território, e uma classe sacerdotal forte que pudesse dissipar e cimentar usos e

costumes. As cidades gregas, na sua parte leste, encerravam, portanto, centros de poder, lugares

privilegiados na conformação e manutenção da cultura. Um dos grandes helenistas de todos os

tempos afirmará, aliás, que a cidade grega “onde todos os cidadãos ocupam, de algum modo,

posições simétricas e reversíveis, desempenha um papel importante no sistema da polis, pois é

ela que confere um centro, uma unidade, uma comunidade a um território” (VERNANT 2003:

p. 81), é ela que outorga um certo ethos19 aos agentes sociais.

Feitos estes esclarecimentos, convém agora responder à pergunta: como pode este

contexto sócio-histórico dar origem ao pensamento lógico-racional o qual denominamos

filosofia?

Até o século VIII a.C., a civilização grega era fundamentalmente oral. A educação

se dava através do canto e recitação de narrativas poéticas, mormente as homérico-dionisíacas.

Tais narrativas tinham, ao mesmo tempo, um caráter religioso e moral e transmitiam um saber

acumulado. Elas constituíam, por assim dizer, a enciclopédia da época, pois representavam um

concentrado daquilo que o grego comum devia saber sobre a origem do mundo; acerca de seus

deuses; sobre a origem do próprio homem, do seu passado de fracassos e vitórias; a respeito da

vida em sociedade em todas as suas fases e depois da morte; acerca do ponto de partida da terra

com toda a sorte de fenômenos, e, enfim, sobre a organização do cosmos. Inevitavelmente esta

forma de transmissão de conhecimento, com o passar do tempo, mediante as transformações

19 Conforme o Concise Oxford Paravia English-Italian, “Ethos(ἦθος) é um termo grego que
originariamente significava ‘o lugar onde se vive’, o qual pode ser traduzido de diferentes maneiras.
Pode significar ‘início’, ‘aparecimento’, ‘disposição’ e, daqui, ‘caráter’ou ‘temperamento’. Da mesma
raiz grega deriva o termo ethicos (ἠθικός) que significa ‘teoria do viver’, fonte do termo moderno ética”
(e-Babylon, 2012). [trad. livre]



65

sócio-históricas já apontadas anteriormente, vai se mostrar insuficiente, senão, em seu

conteúdo, débil. Quem estabelece este tipo de coisa é uma sociedade mais dinâmica, que havia

se tornado mais complexa do ponto de vista organizacional inclusive, a qual vai apontar a

necessidade de fixar, de forma clara, os saberes, cujos conteúdos, não mais sujeitos a variações,

pudessem ser discutidos e aceitos em praça pública. Em outras palavras, uma sociedade mais

dinâmica e exigente passa a questionar de forma rigorosa e positiva os saberes calcados pura e

simplesmente na tradição. Aparecerá aí, pois, uma nova forma de inteligibilidade, aquela

representada pelo pensamento filosófico, lógico e racional.

Paralelamente a tudo isto, há uma outra circunstância que vale ser destacada e

adicionada ao quadro acima. Nos legou a história que a escrita entra na Grécia trazida da Ásia

mais ou menos no século IX a.C., por intermédio dos povos jônicos, os mesmos que, mais tarde,

no decorrer do século IV a.C., fixaram o alfabeto grego, tal qual o conhecemos ainda hoje. A

forma de transmissão e os próprios saberes, tendo se mostrado insuficientes, impulsionaram

novas aquisições sociais importantes nessa área. Sobre este particular, que tocou com as mãos

a sociedade grega na sua parte mais desenvolvida, afirma Vernant que

...a obra dos micênios [o povo jônico] representa certamente uma inovação radical.
Nem cantores, nem poetas, nem narradores, esses se exprimem de agora em diante em
prosa, em textos escritos que não têm por objetivo desenvolver o fio de um conto,
seguindo a tradição, mas sim expor uma teoria explicativa no tocante a alguns
fenômenos naturais quanto à organização do cosmos. Da [tradição] oral à escrita, do
canto poético à prosa, da narração à explicação, a mudança de registro responde a um
tipo de investigação totalmente novo. Novo é, de fato, o objeto que designa: a natureza
(phisis), nova é a forma de pensamento que a todos se manifesta e que é, em tudo,
positiva20. (trad. livre)

20 VERNANT, Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1985, p.2 (trad. italiana de M.
Manzoni), texto disponível na página http://www.pgava.net/filo_materiali_3/vernant.pdf, acessado em
12/06/2013.
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Continuemos com ele a fim de compreendermos melhor a mudança que se opera

no interior da cultura grega com o aparecimento da filosofia:

Se as realidades naturais apresentam uma ordem regular, não se deve ao fato que um
deus soberano, num belo dia, ao concluir as suas lutas, a impôs às outras divindades,
como um monarca que divide no seu reino os encargos, as funções, as competências.
Para ser inteligível, a ordem deve ser pensada como uma lei imanente à própria
natureza, a qual a preside desde as origens até a sua conclusão. O mito narrava a
gênese do mundo cantando a glória do príncipe em cujo reino funda e mantém uma
ordem hierárquica entre as potências sacras; os Jônios procuram, por detrás do fluxo
aparente das coisas, os princípios permanentes sobre os quais se apoia o justo
equilíbrio dos diversos elementos dos quais o universo é composto (...), eles não fazem
interferir nos seus esquemas interpretativos algum ser sobrenatural. Com eles a
natureza, na sua positividade, invadiu todos os campos do real; não existe nada, não
acontece nada e não acontecerá nunca nada que não se encontra na phisis, assim como
nós podemos observá-la todo dia, o próprio fundamento e a própria razão. É a força
da phisis, na sua permanência e na diversidade das suas manifestações, que toma o
lugar dos antigos deuses; por causa da potência de vida e do princípio que essa encerra,
assume todos os caracteres do divino21. (tradução livre).

Daquilo que foi exposto, posso tirar inúmeras conclusões. Porém, o que vale a pena

destacar, à guisa de conclusão, é que os saberes da tradição entraram em choque com uma visão

emergente e cosmopolita, a qual não admitia mais verdades locais e particulares. Ora, o

movimento cultural que tem início com a introdução do pensamento lógico-racional encerra

sua novidade no fato de possibilitar saberes duradouros locais e globais. Com isto, a mitologia

acabou sendo expulsa da polis. Não, não foi bem assim. Tal afirmação é muito fixa, e, em se

tratando de conceitos, temos que usá-los com proporção, à maneira dos primeiros filósofos;

estes não expulsaram a mitologia de lugar algum, mas, por si sós, as novas narrativas foram

tomando o lugar dos demais saberes baseados na autoridade, na oralidade e na tradição, e com

o passar do tempo elas se impuseram. Para o homem politikós, o movimento cíclico dos corpos

21 idem, pp. 3-4.
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celestes não pode e não pertencerá mais à esfera das teogonias. A justa ordem cósmica não cabe

mais dentro de esquemas interpretativos passados de geração em geração. Isto deixa de ser

critério de verdade. As justas medidas inscritas no interior da própria natureza e o equilíbrio

existente entre os corpos celestes, sim, é que devem ser fonte de inspiração na construção dos

novos saberes, assim como servir de referência a renovação da vida da polis e do Estado.

Imagem 22: A geometria, a matemática e a proporção aplicadas no mapa da cidade de Mileto, séc. V a.C.

 Tales de Mileto, o Pensamento Calculante e a Máquina do
Tempo

Imagem 23: A máquina para transportar colunas, do arquiteto Chersifrone (séc. VI)
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Como tudo está em relação no universo, a polis está inserida na topografia grega e

esta, por sua vez, no cosmos –ela deve, portanto, fazer parte de um equilíbrio maior. À época

do aparecimento do pensamento lógico-racional na Grécia de Tales, considerado o primeiro

filósofo, os babilônios já haviam elaborado um calendário baseado no movimento constante e

repetitivo das várias fases da lua; na observação deste astro, o tempo cíclico fora constituído.

Heródoto, séc. V a.C., historiador, deixou relatos importantes sobre o aparecimento

da filosofia em Mileto. Sobre Tales, o protofilósofo, o historiador diz que ele havia sido um

grande observador de fenômenos naturais, tendo vivido, inclusive, no Egito e na Ásia.

Instrumentos de mensuração já à disposição, à época dele, permitiram-lhe a elaboração de

teorias baseadas na geometria para a resolução de problemas do dia a dia, como por exemplo,

aqueles ligados à arte náutica, importantíssimo instrumento para a atividade comercial da sua

cidade. Vê-se que a filosofia não era, como querem muitos, mera abstração metafísica, mas,

como afirmado anteriormente, teoria comprometida com um estilo de vida, associada a um

ethos -sendo elaborada da e para a polis, ela é, portanto, ético-política. Ao primeiro filósofo,

inclusive, foi atribuída, nesta mesma época, a previsão do eclipse lunar ocorrido em maio de

585. Isto não é de pouca importância se levarmos em conta que até então este fenômeno

correspondia a uma forma de comunicação entre os céus e a comunidade, a qual, na prática,

queria dizer que os deuses anunciavam a chegada de tempos ruins. Uma leitura matemática,

atenta e objetiva de tal fenômeno, afastou a comunidade do pânico e do engano. Com isto, Tales

dá uma demonstração inequívoca de que o controle racional dos ciclos do Sol e da Lua pode

ser de grande benefício para a vida comunitária.

Outro fato narrado por Heródoto envolvendo a pessoa do primeiro filósofo foi o

desvio do rio Halys, feito por ele durante a Guerra envolvendo Creso e Lídia, beneficiando com

isto a armada desta última. Ora, ao alterar o leito do rio, o filósofo desacredita a narrativa poética
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da existência de entidades sacras no movimento das águas. Contra tal narrativa, a geometria, a

geologia, a geografia e as leis matemático-físicas constituíram a solução.

Por fim, nos deixa ainda Heródoto a informação de que Tales, diante da iminente

ocupação das cidades-estados jônicas por parte do império persa, havia sugerido a formação de

um Estado confederado, tendo ao centro a cidade de Teo, capaz de reunir esforços e fazer frente

ao inimigo invasor.

Ora, a novidade que traz a mentalidade filosofante e os novos saberes, reside no

fato de que, por exemplo, a geometria, base de todo o conhecimento, passou a fornecer uma

infinidade de aplicações práticas para a vida cotidiana. A repetição, a constância e o movimento

cíclico dos astros forneceram à inteligência humana os modelos necessários para tanto. Explicar

os fenômenos e as coisas por aquilo que eles objetivamente eram, representou uma mudança

enorme de mentalidade, abriu verdadeiras estradas para o domínio técnico e o desenvolvimento

das ciências em geral, mormente daquelas ligadas direta ou indiretamente à matemática. Numa

palavra, colocaram definitivamente o homem diante do pensamento calculante.

Imagem 24: Mapa do Universo (Anaximandro) .. Imagem 25: Mapa-múndi (idem)

Observando as figuras acima, no movimento circular da Lua, do sol e das estrelas, se encontrava o modelo
inspirador do filósofo.
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Imagem 26: A formulação do Teorema de Tales Imagem 27: Esquema espacial do Teorema de Tales

Como tudo no universo está em relação e proporção, com a medida da distância que vai da ponta de um edifício à
sua base e a medida da ponta de um gnômon à sua base, se pode desenvolver o teorema de Tales (imagens acima),
assim como desenvolver a primeira máquina do tempo, o Relógio de Sol, conforme as figuras abaixo.

Imagem 28: O Gnômon                                           Imagem 29: Relógio de Sol

A propósito de máquina do tempo, gostaria de ensaiar um tema, com base nas

exposições feitas até o presente, dando enfoque àquilo que desde sempre foi muito caro ao

homem, a saber, a possibilidade de fazer uma viagem através do tempo.

A literatura do final do século XIX e primeiras décadas do século XX nos mostra

que a nossa civilização àquela época já possuía indícios de sobra para fazer crescer em alguns

homens a vontade de viajar no tempo, como também realizar viagens exploratórias a outros

mundos e realidades. Assim, Júlio Verne, autor de vários títulos de ficção, e Herbert George

Wells são nomes dignos de minha recordação. Mas, ao que me proponho agora, me aterei

especificamente a Wells, pois foi ele quem escreveu sobre um certo “viajante do tempo”.
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Na sua obra A Máquina do Tempo, a certa altura da narrativa, o personagem que

havia construído uma engenhoca para empreender uma viagem ao futuro indaga aos seus

amigos:

-Por que não podemos deslocar-nos no Tempo como nos deslocamos nas outras

dimensões do espaço [para cima, para baixo e para os lados]?

Sem pestanejar, um de seus interlocutores respondeu:

-Pois estamos confinados ao presente momento!

-Meu caro amigo, é justamente aí que você está errado, retrucou ele. -É justamente

aí que o mundo inteiro tem estado errado. Estamos saindo a cada instante do momento

presente. Nossa existência mental, que é imaterial e não tem dimensões, desloca-se ao longo

da Dimensão-Tempo com uma velocidade uniforme, do berço ao túmulo.

Intrigante esta afirmação de Wells na pele do seu personagem. Me faz lembrar Carl

Gustav Jung quando este afirma que “uma parte da psique escapa às leis do espaço e do tempo”

(1986, p. 38) e é por esta característica peculiar dela que faz com que nós sonhemos ou

tenhamos visões de futuro. A título de conclusão, sobre tudo isto quero me ater um pouco,

procurando estabelecer relações entre o aparecimento de novos saberes na polis grega e a

necessidade que temos de se projetar ao futuro. A hipótese que me sustentará é a de que os

novos saberes gregos associados a novos recursos técnicos proporcionaram uma certa “viagem

no tempo”.

O cantor e compositor Kiko Zambianchi, na segunda parte da música Primeiros

Erros, insere a seguinte circunstância:

Se um dia eu pudesse ver

Meu passado inteiro

E fizesse parar de chover

Nos primeiros erros
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O meu corpo viraria sol

Minha mente viraria

Mas só chove, chove,

Chove, chove….

Parece-me que é esta situação que emula todo comportamento considerado mítico,

a conduta religiosa ou mesmo o comportamento científico: a insatisfação com a realidade, com

a própria situação em que nos encontramos e a necessidade de implementar mudanças. Ora,

Mircea Eliade, em seu Mito e Realidade, é categórico:

Numa fórmula sumária, poderíamos dizer que ao viver os mitos sai-se do tempo
profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente diferente, um tempo
considerado sagrado, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente recuperável.
(2010: 21)

E mais adiante:

…[assim] deixa-se de existir no mundo de todos os dias e penetra-se num mundo
transfigurado, auroral, impregnado da presença dos Entes Sobrenaturais. (idem, p. 22)

As narrativas míticas, filosóficas e as teorias científicas aliadas à força da técnica

não foram criadas, em última análise, para nos transportar para outros lugares? Não desejavam

os gregos da polis renovar a comunidade e o Estado? Se as leis que regem o cosmos são

constantes e, por isso mesmo, permitem previsibilidade, não teremos nós, com o suporte dos

saberes e o domínio de certas técnicas, que tirar o maior proveito disso a favor da comunidade?

Não foi este comportamento que estava subscrito no aparecimento do pensamento calculante?

Não foi partindo desse pressuposto epistemológico que Tales mudou o curso do rio Halys?

Ora, se podemos ter à mão o nosso próprio destino, por que não interferir no

presente momento de tal modo a produzir um tempo futuro mais amistoso? Não estaríamos

assim, todos nós, sendo, de algum modo, viajantes do tempo, porquanto mais ou menos

insatisfeitos conosco e com o nosso entorno, e por isso mesmo sempre nos esforçando para

estarmos em outros lugares previamente estabelecidos?
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Finalizando, enfatizando uma ideia já esboçada anteriormente, posso dizer que a

situação original trazida pela mentalidade calculante tem sua base na novidade que a sociedade

política representou no conjunto do mapa grego. Não existiu apenas uma Grécia antiga, porém,

pelo menos duas: uma, com forte caráter agrário-pastoril, fixada à propriedade imobiliária e às

tradições, o que mais ou menos significa a mesma coisa, não afeita às mudanças; e outra pujante,

comercial, também interessada na propriedade, porém um tipo de propriedade que não fixa o

homem à terra, ao contrário, converte-o, num certo sentido, em nômade, tornando-o mais apto

e capaz de elaborar saberes e narrativas não ortodoxas, em sintonia com um tempo que impõe

novas mudanças de ordem simbólico-práticas.

 Sísifo Precisa se Rever

Tendo rido Deus, nasceram os sete deuses que governam o
mundo…Quando ele gargalhou, fez-se a luz…Ele
gargalhou pela segunda vez: tudo era água. Na Terceira
gargalhada, apareceu Hermes; na quarta, a geração; na
quinta, o destino; na sexta, o tempo. Depois, pouco antes do
sétimo riso, Deus inspira profundamente, mas ele ri tanto
que chora, e de suas lágrimas nasce a alma. (MINOIS, 2003:
p. 21)

Imagem 30: Fragmento do Papiro de Leyden

O pequeno trecho acima tem como fonte o Papiro egípcio de Leyden, localidade

holandesa que o conserva, encontrado no século III da nossa Era, o qual teria sido escrito por

um alquimista africano. Ele sugere a criação do mundo mediante a força do riso. Sim, a risada
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tem, enfim, um poder criador, e da energia que ela libera tudo é absurdamente gestado. Deus

teve um acesso descontrolado de riso, e desse descontrole realizou o absurdu22 da criação.

Ora, nós, ocidentais, lógico-racionais que somos, neste sentido, não podíamos ter

como mito fundador algo como a narrativa da epígrafe acima, que mais parece um teatro que

mistura comédia e absurdo. A nossa gênese deveria ser outra, mais “séria”. Assim, optamos

por algo razoável, não absurdo, o que quer dizer mais digno de confiança, para explicar a nossa

origem mitológico-civilizacional: no princípio era a palavra…, e não o absurdo!

Foi amplamente argumentado neste trabalho que a necessidade de novos saberes

está na base do aparecimento da filosofia, cuja característica principal, desde Tales de Mileto,

é o cuidado no uso dos termos e conceitos - os novos interlocutores e narradores, não mais

confundidos com cantores ou poetas, passaram a se dirigir a um público que tinha os seus

interesses ligados à renovação do Estado e da polis, e, portanto, haviam se afastado dos saberes

agro-tradicionais. Para passar pelos bancos da primeira Academia, já foi dito também, o

requisito era ser geômetra -e geometria é o saber que combina corpos abstratos, perfeitos,

aéreos, portanto não sujeitos às leis do espaço e tempo. Por isto, podemos dizer que, desde a

origem da filosofia, os saberes acumulados e desenvolvidos no mundo ocidental são, numa

palavra, retos, destituídos de possíveis linhas tortas, saberes que se afastaram do contraditório,

pois isto significaria, nessa linha de raciocínio, sua própria negação, sua inexatidão. Porém, se

levarmos em conta as práticas, se considerarmos o fosso ecológico dentro do qual estamos

metidos hoje, qual a realidade do Inferno Atômico italiano apresentado no início do trabalho,

concluímos que o nosso modo de estar no mundo, empurrando o planeta para o colapso, revela

22 Segundo o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, absurdo vem do latim absurdus:
“contrário e oposto à razão, ao bom-senso”. (Melhoramentos, SP, 1998).
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sem cessar traços de componentes não tão lógicos e pouco racionais presentes no interior da

cultura.

Assim sendo, seria demais perguntar até que ponto não estaríamos nós

representando uma versão piorada do Sísifo grego?, pois, produzindo arduamente a nossa vida

material, nos encontramos no dever não só de ter de refazer o trabalho apenas concluído, senão

refazê-lo de maneira reparadora, haja vista alguns desastres produzidos no dia anterior. Afinal,

a mentalidade obsessivamente calculante aliada à postura epistemológica caracterizada pelo

distanciamento e desprezo do mundo produziu não só a Civilização Obsessivamente Mais

Potente, mas também a que se quer Definitiva –perene, última e, acrescento, eco-fágica.

Isto configura uma verdadeira e autêntica ironia do destino. Usando um jogo de

palavras e de imagens, isto representaria o claro-escuro do Ocidente, cuja fundação se liga à

episthéme, ao logos, à proporção, os quais constituem o aspecto claro da minha imagem.

Paralelamente, como não nos contentamos em somente observar o mundo circundante à

maneira dos primeiros filósofos, resolvemos também dominá-lo, controlá-lo e submetê-lo a

serviço da volúpia do capital -e isto constitui o lado escuro da mesma imagem.

Não nos encontramos hoje no imperativo de repensar o pensamento que se quer

bem articulado e, num certo sentido, resolvido, atrelado à noção de desenvolvimento material

num ambiente cultural que produz a reificação de tudo? Se os saberes iluminam as trevas da

falta de conhecimento, como quer a tradição, a luz da área iluminada por eles deveria nos fazer

ver os próprios limites do seu alcance, auxiliar-nos a indagar sobre a área de sombra ou pontos

inatingidos pelo foco de luz, ou até nos dizer se não é o próprio foco de luz que produz uma

imensa área não iluminada.

O que defendo é que se faz necessário, do ponto de vista epistemológico, aproximar

o olhar distanciado a fim de introduzir no logos o princípio da dúvida permanente, da

contradição perene, para que possamos promover um diálogo constante com os pontos obscuros
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existentes na cultura e na forma como produzimos nossa própria existência simbólica e material.

Pode ser, todavia, que o movimento do diálogo que a mim interessa tenha um começo bem

estabelecido, mas não tenha um fim, pois se preconizo a necessidade de se introduzir o elemento

paradoxal nas narrativas, se defendo a importância de se instalar o fator oximorônico23 na

cultura, é para, ao invés de simples perguntas e respostas abstratas, em que as perguntas

devoram as respostas à medida que as antecipam de maneira previsível, nos auxiliar a pensar e

rever o nosso modo de estar no mundo, sempre que as ciências e o nosso desenvolvimento

tecnológico se mostrem esquizofrenicamente apartados da nossa existência. Não é por outro

motivo a atualidade da afirmação de Wittgenstein feita em 1922: “Sentimos que, ainda que

todas as perguntas possíveis da ciência recebam uma resposta, os problemas da nossa vida não

terão sido nem mesmo tocados”. (Tractatus logicus-filosoficus, prop. 6.52)

Imagem 31: Imagem representativa do foco de luz que, ao mesmo tempo em que abre um campo de visão,
delimita a área enxergada

23 Segundo o dicionário eletrônico Babylon, Oxímoro ou oximoro (do ventual ὀξύμωρον, composto de
ὀξύς "agudo, aguçado" e μωρός "estúpido") é uma figura de linguagem que harmoniza dois conceitos
opostos numa só expressão, formando assim um terceiro conceito que dependerá da interpretação do
leitor.

Dado que o sentido literal de um oximoro (por exemplo, um instante eterno) é absurdo, esta figura
retórica força o leitor a procurar um sentido metafórico (neste caso: um instante que, pela intensidade
do vivido durante o momento, faz perder o sentido do tempo). O recurso a esta figura retórica é muito
frequente na poesia mística e na poesia amorosa, por considerar-se que a experiência de Deus ou do
amor transcende todas as antinomias mundanas.
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 O Riso como Aproximação e o Logos como Distanciamento do

Mundo

Não é difícil imaginar que, com o desenvolvimento da mentalidade lógico-racional,

a poesia fosse banida da polis grega. Na verdade, como afirmei anteriormente, o que ocorreu

foi que os primeiros filósofos não suprimiram nada neste sentido, apenas, com seu método de

análise, com a teoria24, passaram a desacreditar uma visão de mundo e de sociedade baseada no

conteúdo dos poemas de Homero e Hesíodo, os quais formaram o universo mental do homem

comum. Conforme pudemos ver anteriormente, com o aparecimento de setores sociais

emergentes na geografia grega e a necessidade de renovar o cidadão e a polis, os valores

religiosos e as teogonias começaram a ser questionados; no florescimento de novos métodos de

análise e busca, a poesia passou a ser encarada como um conjunto de saberes cada vez menos

coerentes, ligados à tradição e à doxa, insuficientes para continuar educando o cidadão e a

reformular as bases do Estado, objetivos estes pretendidos pela primeira Academia.

Mas, se Homero não foi expulso completamente da cidade, onde ele foi parar? A

filosofia, o conhecimento objetivo e as ciências físicas e matemáticas passaram a dar conta, até

certo ponto, daquilo que a comunidade necessitava, mas as antigas fontes épico-poéticas

continuaram a fazer parte do dia a dia do cidadão, não mais nas praças públicas, lugar dos

debates dos assuntos de interesses gerais e de ordem prático-política, porém nos ambientes

fechados, nos templos, nos textos escritos, nos “espaços delimitados que passaram a dar conta

dos processos secretos” (VERNANT: 2002, p. 55).

24 Segundo o dicionário eletrônico Babylon, Teoria, do grego θεωρία, é o conhecimento especulativo,
puramente racional. O substantivo theoría significa ação de contemplar, olhar, examinar e especular.
Também pode ser entendido como forma de pensar e entender algum fenômeno com base na
observação.
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Tratamento semelhante foi dado às artes em geral:

En el siglo IV a. de C. aparece en Grecia una teoría que vincula de forma sistemática
una serie de eventos y discursos que prescriben y dan forma a las estratégias y reglas
de los poetas, los músicos, los bailarines, los sofistas, los pintores y los escultores,
cuya techne se explica en relación con la imitación, entendida como imitación de la
apariencia. En este contexto, esas téchnai se muestran como um conjunto coherente,
comparado a su vez, en la República, con los ciegos, quienes no tienen el
conocimiento de lo que es cada cosa. A diferencia de la filosofía, ellos se moverían
en el mundo intermedio de la doxa, mezclando lo luminoso con lo oscuro,
confundiendo y seduciendo a los contempladores y los escuchas y sin expressar la
verdad a través del logos, pues no tienen un conocimiento real de las cosas.25

Ora, o que podemos perceber é que o Logos passou a ser a medida de todas as

coisas, definindo e, sistematicamente, introduzindo uma certa ordem nos novos cenários

humanos. Interessante destacar que arte e artificialidade, além de serem termos muito

próximos, se tornaram sinônimos daquilo que era não verdadeiro, neste sentido, embuste,

porquanto cópia do real; arte é sinônimo de imitação, que pouco tem a ver com a realidade.

Num mesmo patamar de desprezo podemos encontrar o riso do corpo. Neste sentido

é emblemática a passagem envolvendo a queda de Tales de Mileto, astrônomo, o qual, ao

caminhar à noite, como era o seu costume, enquanto observava os céus, não percebendo um

poço à sua frente, cai, fato este que gerou uma grande gargalhada de deboche por parte de uma

mulher escrava que passava no local. Conta Platão, no seu Teeteto, que a escrava, apesar de se

encontrar em Mileto, era proveniente da Trácia, localizada no nordeste do mapa grego, a qual

teria dito a ele em forma de escárnio logo após ter caído no poço: “meu caro, você procura saber

aquilo que tem nos céus, no entanto não é capaz de ver aquilo que está na terra, à sua frente”.

Na polis o escravo não era considerado grego, não fazia parte sequer do census e

não tinha direitos políticos. Além disso, o personagem de Platão, além de ser escravo, era

25 GARCÍA, Alicia Montemayor. La poesía expulsada de la ciudad. De como Homero se convirtió en
literatura. Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34300802, acessado a última vez em
15/08/13.
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mulher, o que tornava-o socialmente ainda menos visível. Outro aspecto a destacar, não sem

importância, é que a Trácia era a terra das musas e mais particularmente da musa Calíope, a

mais importante delas, a qual, casada com o Rei Eagros, gerou Orfeu, um dos mais talentosos

poetas e músicos de uma época considerada heroica para a maioria da população, mas vista com

desdém pelos habitantes das progressivas cidades da costa jônica.

Vemos aqui, mais uma vez, a colisão entre mundos bastante diversos: a imagem de

Tales caindo num buraco e o riso da serva da Trácia. Para Platão, esse episódio é digno de

menção, pois mostra a incompatibilidade das duas mentalidades presentes na cena, senão o

desprezo do filósofo àquele tipo de gente representado por ela. Por sinal, a este propósito,

Georges Minois aproxima o riso da mulher da Trácia ao escárnio constante dos deuses nas

narrativas mitológicas –e é exatamente isto que faz com que, num certo sentido, o tema riso

tenha entrado pelas portas dos fundos na Academia. “O que nos dizem os mitos gregos?”, ele

pergunta, para mais adiante responder: “uma constatação unânime, os deuses riem (…) e por

motivos que não eram sempre dignos”. (MINOIS: pp. 22-23). E seu riso contagia a todos! O

problema é que…

por ser divino, o riso é inquietante. Os deuses o deram ao homem, mas este, limitado,
frágil, será capaz de controlar essa força que o ultrapassa? (…) O riso, como um sopro
grande demais para nosso espírito, pode conduzir à loucura…, só é verdadeiramente
alegre para os deuses. Nos homens nunca é alegria pura; a morte sempre está por perto,
e esta intuição do nada, sobre o qual todos estamos suspensos, contamina o riso.
(MINOIS: pp. 26-27)

Imagem 32: O crânio, imagem da morte, sempre sorri, sinal de que ela está sempre por perto
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Outro aspecto ressaltado pelo historiador francês, ao se debruçar sobre os mitos

gregos, é que não dá para separar as festas do riso coletivo, ou seja, onde há festa, há bebedeira

e muito riso e gozo. Fazendo uma leitura sociológica, ele afirma que as festas “têm a função de

reforçar a coesão social na cidade”. (MINOIS: 2003, p. 30)

Falar em festa, riso dos corpos, coesão social, é falar também em Dionísio, o deus

da festa da coletividade, da embriaguez. “Quem melhor do que ele pode representar a alegria

de viver e o riso sem entraves?” -pergunta novamente Minois (idem, p. 35). O problema é que

um dos seus traços marcantes “consiste em embaralhar sem cessar as fronteiras do ilusório e do

real, em fazer surgir bruscamente outro lugar aqui embaixo, em nos desterrar de nós mesmos”,

dando vazão aos nossos instintos, fazendo brotar a nossa animalidade, “e tudo isso vem quebrar

a solenidade (..) e abalar o sério”. (ibidem, p. 36)

Ainda,. segundo o próprio historiador francês, Platão, um crítico da cultura de sua

época, vai mais longe:

...para ele, é inconcebível que os deuses riam. O universo do divino é imutável, é
eterno: como ele poderia ser afetado por essa emoção grosseira, que traduz uma
mudança, uma perda do controle e da unidade, que só pode encontrar no mundo
sensível? (MINOIS: p. 50)

E arremata, gravemente: “[O riso] pertence ao domínio desprezível do mutante, do

múltiplo, do feio, do mal”. (idem, p. 72)

Quanto a Aristóteles, em perfeita sintonia com seu antecessor, “nós, seres humanos,

somos as únicas criaturas que rimos”. (apud FRANCESCATO, 2002: p. 8) Ele não faz parte do

mundo divino:

A onipotência, a essência e a existência são uma coisa só, não há mais espaço para o
cômico. O riso insinua-se pelos interstícios do ser, pelas fissuras e pelos pedaços mal
colocados da criação; em Deus não pode haver a menor fissura. O riso não tem mais
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nada a ver com o divino, e, subitamente, adquire um verniz diabólico: o diabo tenta
utilizá-lo para desintegrar a fé, ou Deus. É o instrumento de sua desforra. Assim, o
pensamento grego pagão prepara a rejeição cristã ao riso.  (MINOIS: p. 75)

Ora, se ao pensamento lógico-racional interessa a verdade conceitual enquanto

conhecimento abstrato universal, o que podemos ter de válido neste sentido acerca das

experiências sensíveis, de proximidade, dos corpos senão engano e confusão? -uma vez que a

matéria, presa ao passageiro e não ao que é eterno e imutável, está sujeita a mudanças

constantes. O riso, sendo expressão do corpo, não podia pertencer aos deuses, mas faz parte da

loucura [dos corpos] dos homens, como afirmou tantas vezes Platão.

Esta temática e discussão do riso enquanto expressão do corpo como elemento

desestabilizador e perigoso, acabaram sendo retomadas em tempos bem recentes pelas mãos do

semiólogo Humberto Eco. O seu O nome da rosa, baseado no segundo livro da Poética de

Aristóteles, acaba dando razão às preocupações platônico-aristotélicas neste sentido,

mostrando, através de sua trama, o quanto o riso pode se tornar elemento desagregador,

causador de fissuras na unidade de um sistema. De fato, na obra citada ele aparece como

elemento que produzirá inevitavelmente comportamentos de transgressão e infração de códigos.

Assim, para ilustrar o que estou afirmando, passagem digna de nota é a conversa entre o

personagem principal, Guilherme de Baskerville, e o monge bibliotecário que cuidava das obras

que podiam ser lidas ou não -a Poética, com certeza, não podia sequer ser tocada.

Assim:

[Guilherme:] -Mas agora diz-me por quê? Por que quiseste proteger este livro mais
que tantos outros? (…)  Há tantos outros livros que falam da comédia, tantos outros
ainda que contêm o elogio do riso. Por que é que este te incutia tanto pavor?

-Porque é de Aristóteles! –responde o bibliotecário.

[Guilherme:] -Mas que coisa te assustou neste discurso sobre o riso? Não eliminas o
riso eliminando este livro.



82

- Não, decerto. O riso é a fraqueza, a corrupção, a sensaboria da nossa carne. (…) O
riso mata o temor. Sem temor não pode haver fé. Pois sem temer o demônio, não há
necessidade de Deus. O riso continuará sendo a recreação do homem comum. Mas o
que acontecerá se, graças a este livro, homens cultos se permitirem rir de tudo?
Podemos rir de Deus? O mundo entraria em caos (ECO, 1981: p. 366) [trad. livre]

Ora, o discurso é claro. Ao exorcizar o temor com o riso, o corpo fica livre daquilo

que o aferra à cultura, se libera da sujeição, e, em última instância, faz com que as pessoas deem

de ombros para o inferno construído pela cristandade. À medida que ele, riso, revela o caráter

ambíguo da realidade ordinária dessacralizando-a, acaba desafiando as verdades dadas como

certas por aquela concepção de mundo distante, se tornando um elemento de contradição no

interior da cultura. Daí decorre o seu perigo, ele é pensamento colado à experiência de mundo,

produzindo um movimento de questionamento do conhecimento abstrato, provocando as

mentes a repensar criticamente uma determinada cosmovisão.

Imagem 33: Cena do filme O nome da rosa

Obs. 1: Na imagem acima, nota-se que as escadas da biblioteca, estética e visualmente confusas e aparentemente
infinitas, à semelhança dos labirintos, dificilmente conduziriam os não expertos à saída do edifício. Mas isto, em
vez de representar um problema, constituía parte da economia do controle dos corpos no interior da sociedade.
Quem constrói labirintos, reais ou abstratos, acaba exercendo o controle dos corpos.
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Imagem 34: A Biblioteca de Babel

Obs. 2: A imagem espacial da Biblioteca de Babel, conto de Jorge Luís Borges, é inspiradora da imagem da
biblioteca de O nome da rosa. “O universo (que outros chamam de biblioteca) se compõe de um número indefinido
e talvez infinito de galerias hexagonais…”

Obs. 3: Constata-se que, não obstante um certo paralelismo entre as imagens 33 e 34 acima, a ideia preponderante
na segunda figura é o universo infinito do conhecimento, cuja forma hexagonal das paredes das salas da biblioteca,
qual colméia de abelhas, nos remete à noção de algo interminável, pois os internos das salas acabam servindo, no
seu exterior, de novas paredes para as salas vizinhas. Quanto à figura tirada da biblioteca do filme O nome da rosa,
esta traz num primeiro plano as escadas que conduzem às salas de leitura.

Imagem 35: Relatividade, de Escher Imagem 36: Côncavo e convexo (idem)

Falando em caráter ambíguo da realidade e do riso como elemento oximoro no

interior da cultura, impossível não lembrar aqui do artista gráfico holandês Maurits Cornelis

Escher, por meio das duas figuras logo acima. A saber, ele
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é conhecido pelas suas xilogravuras, litografias e meios-tons (mezzotints), que tendem
a representar construções impossíveis, preenchimento regular do plano, explorações
do infinito e as metamorfoses - padrões geométricos entrecruzados que se
transformam gradualmente para formas completamente diferentes26.

À parte estes dados técnicos acerca da sua obra, creio que a definição de criador de

mundos impossíveis, conforme era conhecido, não diz tudo a respeito da sua genialidade.

Paralelamente a isso, alguém também havia-o definido como “aquele que melhor mistura o

impossível com a realidade”. Em meu entender, porém, dando continuidade ao que até há pouco

tratava, do ponto de vista estético-fenomenológico as imagens 35 e 36, aliando a regularidade

da composição, a precisão matemática e a simetria dos corpos geométricos à noção de absurdo

e contraposição que estas realidades podem conter, Escher consegue sugerir que a aparência

das coisas pode nos enganar, bastando qualquer desarmonia na cena para se recuperar a ideia

de movimento infinito numa simples imagem. Não é isto também que ocorre quando

observamos a figura abaixo?

Img. 37 O triângulo impossível, de Escher

26 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher, acessado em 30/08/13.
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Ora, a título de conclusão, o que o pensamento lógico-racional, as imagens de

escadas labirínticas e de bibliotecas e os mundos impossíveis de Escher estão fazendo lado a

lado?

É que não obstante todo o racionalismo imperante no Ocidente, o ignoto e o

estranho continuam desafiando a nossa forma de pensar, opõe-nos questões, provocam as

nossas inteligências desfazendo o mito ainda muito presente na cultura de que somente com o

pensamento racional-objetivo, traduzido em conhecimento num discurso universalmente

aceito, é que poderemos encontrar as respostas para muitas das nossas dúvidas e problemas.

As escadas oníricas e labirínticas, da imagem de número 33, os ambientes espaciais

que sugerem o infinito de possibilidades, da imagem 34, ou, ainda, os mundos improváveis e

impossíveis de Escher, das imagens 35, 36 e 37, apesar de constituírem realidades que

ameaçam, num certo sentido, o pensamento estritamente lógico racional, causam-nos forte

impressão quando aproximamos o olhar do corpo da existência, o qual, uma vez colocado diante

delas, se sente provocado a pensar criticamente aquilo que a cultura entende por real. O que

estou sugerindo, é que o corpo da existência, mais do que a razão, que deve conferir valor

epistemológico aos novos saberes. Toda a corporeidade [que supõe proximidade] deve ser

levada em conta, portanto, no ato do conhecimento, ela constitui a realidade desde a qual

e para a qual todo o movimento do pensamento deve circular. Afinal, não foi a realidade

onírica contida nas imagens acima que a nossa corporeidade, experimentando-a esteticamente,

pode traduzir em pensamento crítico? O que teria somente a nossa razão a dizer de tais imagens?

Aí se encontra a importância daquilo que neste trabalho de pesquisa tenho defendido, que para

o corpo vivente todas as realidades, inclusive as oníricas, constituem matéria de

conhecimento. A este propósito, aliás, dedicarei os próximos parágrafos.

No início de 1944, contando com 68 anos de idade, Karl Gustav Jung fazia a sua

caminhada rotineira pelas calçadas de Zurique. Depois de ter nevado toda a noite do dia 25 e
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parte da madrugada do dia 26 de janeiro, nos conta ele próprio que, num dado momento do seu

passeio matutino, escorregou e caiu, vindo a fraturar um pé. E, levado ao hospital, assim que

começou o período de recuperação ortopédica, acabou por sofrer um infarto. Conforme os seus

escritos, a lesão do músculo cardíaco foi extensa, resultando em um longo período de

internação, tempo este em que fora tratado à base de oxigênio e cânfora, bastante utilizada à

época como anestésico. Sabe-se que um dos efeitos da cânfora é estimular o sistema nervoso

central, concorrendo, ao que tudo indica, para as Visões relatadas por ele em Memórias, Sonhos,

Reflexões, obra que escreveu quando tinha 83 anos de idade.

Pois bem, durante o período de convalescença, parte do qual viveu Jung em estado

de inconsciência, ele teve “delírios e visões”, os quais, de tão intensos, causavam-lhe algumas

alterações físicas e faciais bastante perceptíveis no seu corpo dormente, fazendo com que as

enfermeiras do hospital, que tinham acesso ao seu leito, contassem para ele mais tarde acerca

destas mudanças. Numa oportunidade, inclusive, uma freira-enfermeira relatou-lhe que em

alguns momentos a sua face parecia brilhar.

Algumas imagens consideradas fortes por ele que envolveram-no naquele período

em que esteve inconsciente, contidas nas suas Memórias, referem-se a uma visão de

deslocamento do seu eu do leito do hospital rumo ao espaço sideral, há exatos 1.500 km da

terra, de onde ele pôde apreciar o planeta azul, num estado de êxtase entre a vida e a morte. Das

tantas visões desta “viagem”, porém, aquela que deixou marcas indeléveis na sua recordação

foi a da Índia à sua frente tendo o Ceilão aos seus pés, onde ele realmente havia estado anos

antes. Um particular, porém, envolve tal imagem: à direita do Ceilão pôde ver um enorme bloco

de pedra de granito, dentro do qual haviam escavado um templo na forma de gruta. Curioso

para conhecê-lo, alçando um voo em sua direção, para lá se movimentou. Quando estava

chegando à porta do templo, percebeu que o seu médico tinha deixado a terra e seu hospital
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para ir encontrá-lo, estranhamente vestido como Basileu de Cós27, e quando de Jung se

aproximou, disse-lhe para voltar daquela “viagem” a fim de continuar a sua vida terrena, pois

muitos ainda precisavam dele.

Jung nos narra esta passagem muito tempo depois para nos dizer que a visão que

tivera da sua aproximação do templo no Ceilão era, na realidade, a visão da própria morte que

dele se aproximava; que a vinda do médico ao seu encontro, interrompendo a sua entrada no

templo, foi um chamado para que recobrasse a consciência, sinal evidente de que o dia da sua

morte ainda não havia chegado; e que a imagem do seu doutor, vestido daquela maneira,

anunciava que os dias deste estavam contados. Resultou daí que, depois desta visão, Jung ainda

ficou algumas semanas inconsciente. Todavia, tão logo tenha recobrado a consciência, no início

de abril de 1944, quando pela primeira vez foi autorizado a sentar-se à beira da cama, soube

que o seu médico havia falecido dias antes, podendo confirmar para si próprio, assim, aquilo

que ele tinha visto em sonhos.

Por que estou mencionando estas passagens biográficas? De que maneira elas

interessam ao meu trabalho de pesquisa?

Depois dessa doença começou um período de grande produtividade. Muitas de minhas
obras principais surgiram então. O conhecimento ou a intuição do fim de todas as
coisas deram-me a coragem de procurar novas formas de expressão. Não tentei mais
impor meu próprio ponto de vista, mas submetia-me ao fluir dos pensamentos. Os
problemas apoderavam-se de mim, amadureciam e tomavam forma. (JUNG, op.cit. p.
23)

Anteriormente eu defendi a necessidade de se introduzir o oximoro no interior do

pensamento para tentarmos uma dialética infinita, a fim de instaurarmos a dúvida permanente

no ato do conhecimento, em vez de continuarmos fazendo o jogo de perguntas com respostas

previamente determinadas pelas próprias perguntas, próprio da atitude logocêntrica, a qual

27 Sabemos que Hipócrates, aceito como o pai da medicina, nasceu na Ilha de Cós e era considerado um
Basileu, que, em grego, significa rei.
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acaba deificando a razão no ato do conhecimento. Ela, a razão, desempenha um papel

importante na elaboração de saberes, porém, creio que hoje o melhor que podemos fazer, a fim

de criarmos novas narrativas, senão novos conhecimentos, é levar em conta a corporeidade [e

a proximidade do olhar que ela supõe] no processo do conhecimento. Jung, através do mundo

onírico, ou do êxtase dos corpos, ou, ainda, com base em visões interiores estranhas, pinçando

realidades ao mesmo tempo subjetivo-objetivas, dialogando com culturas diferentes, deu

condições para que compreendêssemos melhor os corpos das nossas existências. E tudo isto,

como ele mesmo afirmou no final da sua vida, sem impor o seu ponto de vista.

Ora, assim como o riso em O nome da rosa pode ser visto como um oximoro dentro

da cultura, e as imagens de Escher nos sugerem que devemos ter um olhar diverso em relação

à aparência das coisas, Jung nos estimula a compreender melhor o corpo da existência através

do deslocamento temporário do nosso olhar para “fora” da realidade cotidiana, desde “lugares”

bastante comunicantes, porém pouco convencionais. A importância desta tarefa, como queria

Proust, “não é achar novas terras, mas ver o território com novos olhos”.



89

CAPÍTULO 3

O Olhar de Aproximação e a Importância da Compreensão do

Riso
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 O Riso do Corpo Vivente

Tudo que foi afirmado anteriormente constituiu uma antessala daquilo que irei

expor a seguir. Tive a oportunidade de mostrar como o riso teria entrado pelas portas dos fundos

da Academia através da passagem envolvendo Tales de Mileto e a sua queda no poço. Na

resposta à pergunta “por que a escrava da Trácia riu do filósofo?”, fiz ver que, levando em conta

os contextos socioculturais, a incompatibilidade de mundos estava presente na cena. Pudemos

ver, inclusive, que, para Platão, o riso sem medidas lembra o riso de Dionísio, o deus que

embaralha as fronteiras do ilusório e do real, desarranja a solenidade abalando o sério.

Ainda nas mesmas páginas mostrei o quanto o riso pode dissolver tudo por

constituir um elemento com grande potencial desagregador, causador de fissuras na unidade de

um sistema. Colocando como personagem principal uma biblioteca de um mosteiro medieval,

Eco, em seu brilhante O nome da Rosa, usa imagens bastante sugestivas para dizer que é por

meio de escadas infinitas e labirínticas que podemos ter acesso tanto à cultura letrada quanto,

se quisermos, nos distanciar crítica e perigosamente dela.

A propósito de ambiente religioso e monasterial, cenário da obra de Eco, gostaria

aqui de lançar mão de uma experiência pessoal, ocorrida também num ambiente religioso-

conventual, para, posteriormente, entrarmos mais especificamente no tema do riso. Ressalvo,

por isso mesmo, que a quebra da narrativa será circunstancial e propositada, sem o que restaria

dificultada a tarefa ulterior.

Em meados do ano de 1980, o Papa João Paulo II realizou sua primeira viagem

apostólica ao nosso País. Um dos temas enfatizados por ele durante sua visita, foi a necessidade

de o Brasil, um dos maiores países católicos do mundo, continuar abastecendo a Igreja

instituição de novas vocações sacerdotais – para fazer jus, inclusive, à máxima Brasil, país



91

celeiro de vocações, muito usada em ambientes pastorais naquele momento. No ano seguinte,

em 1981, tive a oportunidade de ingressar, eu também, num convento católico.

Tempus frigit….Mergulhei com afinco no estudo da filosofia dentro da Academia,

me engajei -termo bastante usado à época para dizer que não éramos, nós, estudantes de

filosofia, alienados, dedicados à abstração estéril- no trabalho pastoral junto a algumas CEBs,

as Comunidades Eclesiais de Base, na periferia de Campinas, SP. Paralelamente aos estudos e

aos trabalhos nas CEBs, dentro dos muros conventuais cultivava horta, fazia as primeiras

leituras de tudo o que dizia respeito à Teologia da Libertação, discutia Igreja, Carisma e Poder

com os colegas, obra heterodoxa do teólogo Leonardo Boff, de 1982.

A percepção de que tudo estava em constante transformação, que o mundo exigia

cada vez mais respostas mais audazes, era uma realidade que os meus sentidos podiam tocar. E

as novas perguntas que brotavam tanto dentro do convento como aquelas provenientes do

mundo externo me levavam a um repensamento constante dos meus papéis enquanto homem e

seminarista. A palavra de ordem, inspiradora, quase um mantra para mim e minha fraternidade

era buscar a renovação da vida religiosa no espírito do Vaticano II, o que significava dizer,

grosso modo, abrir-se mais e mais para o mundo, dialogar com ele, inserir-se nele de forma

generosa e autêntica, e não permanecer nele como meros árbitros de uma partida de futebol,

como falávamos à época, fazendo a crítica e referência à rigidez ideológica da hierarquia como

um todo.

O tempo continuou passando rapidamente e já na primeira metade dos anos 80,

ventos de Contrarreforma, expressão retomada por Hans Kung em uma obra de 2012, Salvemos

a Igreja, começaram a assoprar por todos os cantos. E eu, dentro da minha pequena comunidade

religiosa incrustada na periferia de Campinas, senti a força destes ventos: em vez da

continuidade do diálogo com as novas realidades, a instituição recrudesceu trazendo o curso de

filosofia da Academia, ministrado na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, para
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dentro dos muros protegidos do convento, lugar do ambiente asséptico, livre do conflito, ao

mesmo tempo em que estabeleceu uma disciplina e um controle maior sobre os nossos corpos.

Aquele era o momento também, fora dos muros conventuais, do fim do ciclo dos

governos militares no Brasil, da irrupção do movimento Diretas Já, que propugnava a volta da

democracia com eleições para presidente da república. Era também o momento das últimas

grandes greves patrocinadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, São Bernardo e

São Caetano, cidades operárias do subúrbio de São Paulo, e o nascimento do Partido dos

Trabalhadores.

Mas, se toda essa movimentação social ocorria fora dos muros conventuais, dentro

deles a seriedade e a sisudez se tornaram companheiras, como afirmei acima, trazidas pelos

ventos da Cúria vaticana. O preço a pagar para aqueles que insistiam em permanecer nas filas

do convento seria alto, pois a volta da austeridade e da rigidez capitaneada por João Paulo II e

seu braço direito Ratzinger não combinava em nada com a atmosfera de abertura política, muito

menos com as novas formas de ser Igreja simbolizadas pelas CEBs. Para mim, que acreditava

que devia dialogar com tudo e com todos abertamente, que cada vez mais estava

compreendendo o mundo não mais de forma compartimentada, as paredes do convento

começaram a me sufocar, forçando-me a tomar decisões divergentes, do ponto de vista teórico

e prático, a maioria delas a disciplina passou a entender como ameaçadoras para a integridade

do seminário, passíveis, portanto, de correção. Como resultado disso tudo, após um período de

embates e de recrudescimento das divergências entre as partes envolvidas, acabei sendo

convidado a me retirar.

Pois bem, apesar das circunstâncias e épocas diversas, posso fazer correlações entre

a realidade por mim vivida no início dos anos 80, dentro do convento, com aquilo que Eco narra

em O nome da rosa, texto da mesma época. Nas duas situações, aparece o tema da salvaguarda

da seriedade e da disciplina como sinônimo de manutenção da instituição a todo custo. Em
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ambas as realidades, elementos de desestabilização se mostraram presentes, fortes, podendo

variar um pouco nas suas formas e conteúdos. Aquela atmosfera estranha que indicava que as

coisas poderiam se precipitar a ponto de fazer o chão abrir, também foi sentida tanto numa

como noutra circunstância. E tudo isto, por sua vez, fez saltar aos olhos o paradoxo de toda uma

situação, expondo também aspectos que, sob determinada óptica, olhados “desde fora”, eram

pouco razoáveis, capazes de transformar castelos fortificados em cinzas. A ordem das coisas,

que até então não havia sido questionada por ser tida como certa, uma vez instalado o olhar

discordante no seu interior, fora dessacralizada, se tornando uma realidade passível de

mudanças, fazendo com que algumas pessoas da comunidade se sentissem impelidas a deslocar

os seus pontos de referências para outro lugar, causando verdadeira ameaça à continuidade

daquele status quo institucional. Nos dois casos, o que acabou sendo questionado foi, em última

instância, o próprio ethos da vida religiosa baseada na centralidade da autoridade hierárquica,

na rigorosidade da ortodoxia e na tradição cega.28

Convém fazer um parêntese. Dando relevo àquilo que acabei de dizer quanto à

irrupção do olhar de contraste num ambiente conventual, se depreende que o utilizo aqui como

elemento catalisador do comportamento divergente em relação ao monolitismo do pensamento

institucional, levando ao estabelecimento de um olhar de confronto, podendo desencadear

movimentos de desestabilização no interior do sistema. Usando a imagem do muro do próprio

mosteiro, em ambas as circunstâncias, seja em minha experiência real, seja na ficção de Eco, a

realidade ordinária, de aparência até então tranquila e sem rachaduras, fez ver alguns dos seus

pontos fracos e uma porção de fendas. Os olhares de aproximação e de contraste representados

pela teologia da libertação ou pelo Concílio Vaticano II, as novas formas de ser Igreja como

28 Por tradição, entendo os usos e costumes pré-estabelecidos e vivenciados por um longo período, e
quase nunca postos à prova de maneira sistemática.
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aquela própria das Comunidades Eclesiais de Base e o riso ameaçador da obra de Eco

constituem novas formas de expressão e pensamento, encerram diferentes visões de mundo,

suscitam novas e potentes formas de compreensão e diferentes maneiras de se dialogar com a

vida da existência desde o interior da comunidade religiosa, ameaçando o velho status quo.

Note, o riso aparece aqui como portador de novas realidades, comunica a

desarmonia existente no interior de um determinado ordenamento social-institucional,

manifesta a inteligência do corpo vivente na sua relação e abertura para o mundo. Se as teologias

manifestam cosmovisões, ou seja, constituem formas abstratas de se conceber o mundo do dia

a dia na sua relação com o sagrado, o riso se torna algo ameaçador também por conter

cosmovisões, as quais nos remeterão, sem cessar e de maneira incontroversa, a maneiras

divergentes de se conceber o mundo da existência num determinado ambiente.

Dito isto, antes de continuar a narrativa, me parece importante fazer alguns

esclarecimentos sobre a afirmação acima em relação ao riso como portador de novas realidades,

capaz de manifestar a inteligência do corpo vivente na sua relação e abertura com o mundo.

Diz a Bíblia, em Gênesis 2.19, que após ter Deus criado todas as coisas, conferiu

ao homem a tarefa de nominá-las, pois o nome que ele daria a elas seria o seu verdadeiro nome.

Milênios depois a semiologia nos dirá que o pensamento, por mais profundo que seja, não vai

além das relações sugeridas pela forma linguística. Numa palavra, ele não existe sem ela, ele se

estende até onde a língua chega. Nossas experiências, de fato, aderem-se no aparato linguístico,

sem o que não existiria cultura. A este respeito, Heidegger nos fala sobre o papel e a importância

da língua: “o nominar não distribui nome, não aplica palavras, mas, sim, chama através dela. O

nominar chama. O nominar avizinha aquilo que chama” (HEIDEGGER:1973, p. 34). Mais tarde

Merleau-Ponty retomará esta questão para desenvolvê-la, dar alguns passos à frente. Para o

pensador francês, mais do que emitir sons, falar é exprimir realidades; o pensamento se vale do
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mundo simbólico transformado em palavra para imprimir sentido às coisas, criar mundos.

Assim,

...um pensamento que se contentasse em existir para si, fora dos incômodos da fala e
da comunicação, logo que aparecesse cairia na inconsistência, o que significa dizer
que ele nem mesmo existiria para si. (...) A denominação dos objetos não vem depois
do reconhecimento, ela é o próprio reconhecimento. (...) Para a criança o objeto só é
conhecimento quando é nomeado, o nome é a essência do objeto e reside nele do
mesmo modo que sua cor e sua forma. (MERLEAU-PONTY: 1999, pp. 241-242).

Ora, sabemos que as crianças apreendem o mundo ao seu redor antes mesmo de começarem a

pensar. Para Merleau-Ponty, a palavra pronunciada é importante, mas supõe a palavra falante

de um corpo que vive e respira, aberto para o mundo, e este emite voz e se utiliza de uma

linguagem mais ampla, aproveitando de tudo aquilo que está próximo a ele para se comunicar.

É por isto que dizemos que não é com o estudo da gramática o caminho mais fácil para se

aprender um idioma estrangeiro, uma nova língua, mas com a participação intensa na vida da

comunidade.

Muito bem, organizando um pouco as ideias, o que pudemos ver até aqui foi o

seguinte: apesar do Ocidente colocar nos altares a atitude reflexiva, vimos que o pensamento

sem o suporte da rede linguística seria algo oco, simplesmente não existiria. Ele ocorre

porquanto consubstanciado pela língua. Esta, por sua vez, é uma técnica que não foi presente

dos deuses, a qual, antes mesmo de ser transformada em “objeto” de estudo das ciências, já era

patrimônio dos viventes, necessitava de bocas e corpos que a comunicassem por meio da

palavra. Este aspecto me parece importante. Usando uma imagem, posso dizer que antes mesmo

de a água da chuva ser transformada em H2O, pela química, bilhões de anos antes de ter entrado

nos ambientes dos laboratórios, ela já existia.

Mas retornemos ao ponto de onde tínhamos partido, no momento em que Deus,

apenas concluindo a sua Obra, convocou o homem para dar nomes a todas as coisas. A “pressa

divina” em chamá-lo para tal tarefa, demonstrada no primeiro livro da Bíblia, pode ser traduzida
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por nós como o primado do espírito sobre a matéria presente na cultura, da alma sobre o corpo,

em que as aquisições simbólicas parecem acontecer sem se levar em conta a relação homem-

mundo. Quando afirmo que o riso é portador de cosmovisões, muito ao contrário desta

concepção dualista que coloca a priori da atividade reflexiva em relação à experiência, estou

asseverando, isto sim, a importância da relação pensamento-mundo, configurando ao riso algo

semelhante àquilo que Saussurre chamou de “pensamento-som”, quando ele faz referência à

simbiose existente entre a fonética, o mundo linguístico e o ambiente que funciona como fonte

de alimentação para ambos. Referindo-se à fala da voz, afirma: “não há, pois, nem

materialização de pensamento, nem espiritualização de sons; trata-se, antes, do fato, de certo

modo misterioso, de o ‘pensamento-som’”. (SAUSSURRE: 2006, p. 131) Bastante próximo

desta realidade encontra-se, por sua vez, Derrida, quando afirma que “nenhuma consciência é

possível sem a voz, porquanto a voz é a consciência”. (DERRIDA: 2005, p.116)

Se o nosso mito fundador nos coloca diante da imagem do homem nomeando o

mundo circundante desde um ponto de fora de toda experiência, foi somente com a

fenomenologia e com as ciências da língua que se evidenciou o quanto esta imagem se encontra

distante da verdade dos fatos, pois se prescindirmos da relação homem-mundo, a palavra, a

língua, a própria atividade reflexiva e o pensamento são inimagináveis. Consoante esta

perspectiva se encontra este trabalho de pesquisa, o qual, superando a oposição bimilenária

entre alma e corpo e a dualidade centenária entre sujeito e objeto, vem afirmar que o ato do

viver principia tudo e que o riso é uma expressão do ato de conviver, e não a reação de um

corpo alienado da sua existência.

Enquanto a força dos saberes acadêmicos pode estar no seu estilo, assim como na

maior ou menor tangibilidade do seu conteúdo, constituindo sempre pensamento verbalizado

ou escrito, a força do riso pode ser encontrada nele próprio, levando em conta o ambiente em

que ele se tornou riso. Neste sentido, a diferença entre ambos reside no fato de que enquanto o
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saber, sendo produto da reflexão e da organização das ideias, pode ser dito, escrito e lido, e o

segundo, o riso, não foi dito, pensado ou escrito, mas rido. A dificuldade aparece quando se

estabelece a tarefa de transformar essa expressão efêmera, sutil, quase invisível de comunicação

humana, em matéria de reflexão, transformá-la em texto, algo para ser lido e compreendido de

maneira também tangível. Mais interessante ainda é fazer tudo isto procurando preservar toda

a energia e força próprias desta forma de comunicação, as quais tornam-na sui generis.

Como fazer, então, tal trabalho de pesquisa, reflexão e narração do riso, que nos

permita expandir a compreensão desta expressão do corpo da existência? Enfatizo aquela ideia

anterior de que, para se fazer isto, não posso me enveredar pelo caminho da retirada do corpo

de seu ambiente visando a dissecação laboratorial, o mesmo comportamento do químico que,

tirando as águas da chuva do seu ambiente natural, as transformou em H2O, boa apenas para

saciar a sede intelectual dos cientistas. Sou consciente dos riscos que esta tarefa representa, pois

caso venha a fazer o mesmo processo que o químico fez com a água da chuva, se se pegar o

corpo vivente das ruas para que ele reproduza em laboratório o quá-quá-quá da risada

espontânea, esta perderá a sua força estética comunicativa, destituindo-a daquilo que a torna

diferente de tudo.

Ora, se me interessa o riso portador de visões de mundo, dessacralizador como

aquele de O nome da rosa, como poderei me contentar com o quá-quá-quá do corpo colocado

numa mesa fria de laboratório, apartado do mundo da vida? Isto significaria tolhê-lo da sua

capacidade de transgressão, tirar dele aquele seu potencial enérgico de colocar à prova qualquer

ordenamento social. É exatamente no momento em que ele acontece, em que ele configura uma

expressão de não concordância, de não conformidade, que devo pinçá-lo, a fim de tentar

compreender um pouco mais as suas motivações ou, como dizemos no dia a dia, compreender

as suas razões de ser. Minha tarefa constituirá na sua indagação no momento mesmo em que o
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corpo comunicou algo rindo, imprimindo senso às práticas existenciais e cotidianas na sua

abertura e relação com o mundo.

Esta ideia afeta sobremaneira o presente trabalho: toda vez que o corpo fala de

maneira espontânea, nas suas tantas formas de comunicação, seja rindo, seja chorando, seja

gritando ou sonhando, ele é o corpo da vida na sua relação com a sociedade, mediado pela

cultura. Apesar da cultura nos apontar ou mesmo tender a imprimir direções ao nosso

comportamento, empurrando-nos gentilmente numa dada direção, quem confere sentido à

existencialidade é o corpo vivente, a quem constantemente temos de dar ouvidos, senão

dialogarmos, pois é ele que está mais próximo de tudo, da própria cultura, inclusive. Admitir

isto é o mesmo que aceitar a lei da gravidade, contra tal fenômeno não vamos nos bater. Cabe,

portanto, a tarefa de indagar e compreender o corpo, o qual, através da risada, não esteve sujeito

totalmente às interdições da cultura; sendo o riso uma forma de discurso não verbalizado,

guardando a invisibilidade do pensamento, tal tarefa não deixa de ser, em última instância, uma

tarefa de de-cifração, de des-cobrimento, de des-crição.

Apesar da sinonímia dos três vocábulos apenas usados acima, vou me deter agora

um pouco sobre a etimologia do termo descrever; este encontra no latim o seu correspondente

Crypta acrescido do prefixo des, formando decripta. Cripta, na Wikipedia,

É uma construção subterrânea, geralmente feita de pedras ou escavada no subsolo.
Estas construções geralmente localizam-se na parte inferior de igrejas e catedrais,
sendo um espaço no qual pessoas importantes ou relíquias são enterradas (cf. a figura
de uma cripta logo abaixo).

Se determinadas construções arquitetônicas foram usadas para esconder, criptar algo ou alguém
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de estimado valor material/simbólico, o seu oposto decriptar29 significaria, ao pé da letra, des-

esconder, trazer o que está oculto no subsolo para o plano do visível, decodificar o estranho, o

não lido, aquilo que ainda não é logos, transformando-o em discurso, em palavra.

Imagem 38: – Uma cripta

Usando a imagem acima com bastante cautela, apenas como uma certa metáfora ao

que foi dito até aqui, quero afirmar que o riso, sendo efêmero, aparente e sonoramente quase

sempre igual, expressão do corpo vivente, constitui uma realidade criptada de significados que,

uma vez transformado em narrativa, poderá ser pensado e condividido. Note que quando uso o

termo riso, o faço inserindo-o no ambiente sociocultural pois este é o lugar do corpo que vive

e mantém relações. Ora, não dá para separar o que está unido. Assim, como compreender a

imagem abaixo tirando-a do seu contexto? Olho para ela e acho-a engraçada. Muitas

informações são por ela encobertas. Ela contém um somatório de pensamentos transformados

em discurso visual e o riso que irrompe do corpo aconteceu pari passu com o des-cobrimento

do texto que a imagem encerra -aliás, o meu riso só acontece após a decifração rápida dela.

29 Vale lembrar que o termo decriptar (segundo o Michaelis, “traduzir ou decifrar mensagens cifradas”)
é um ramo da teoria da informação.
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Imagem 39: A evolução humana

Imaginemos agora alguém fora deste ambiente, uma pessoa que nunca tivesse

ouvido falar em “teoria da evolução” ou  mesmo  de  “sociedade  de  consumo” e que

conseguiu acesso a tal imagem através de uma garrafa encontrada na praia gentilmente deixada

pelas ondas do mar. Ela não significaria nada, muito menos despertaria o desejo de rir. E caso

tal pessoa fosse contatada por algum missionário e fizesse este último ver a imagem tirada da

garrafa, agora sim, o religioso, para fazê-lo entender, deveria levá-lo à compreensão do

ambiente onde ela foi criada, inseri-lo no contexto que gerou o texto.

 Procurando Compreender a Voz do Corpo que Ri

O sentido dos gestos não é dado mas compreendido, quer
dizer, retomado por um ato de espectador. Toda dificuldade
é conceber bem esse ato e não confundi-lo com uma
operação de conhecimento. Obtém-se a comunicação ou a
compreensão dos gestos pela reciprocidade entre minhas
intenções e os gestos do outro, entre meus gestos e intenções
legíveis na conduta do outro. Tudo se passa como se a
intenção do outro habitasse meu corpo ou como se minhas
intenções habitassem o seu. (Merleau-Ponty,
Fenomenologia da Percepção)

Alguns meios de comunicação têm veiculado há algum tempo informações acerca

da Grécia como o Estado europeu que mais sofreu e sofre com a crise econômica deflagrada

em 2008. Aquela que foi o berço da cultura antiga, senão da cultura ocidental, é também o
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Estado mais corrupto. Que o número de suicídios aumentou em 25% nos últimos 3 anos, tanto

quanto os homicídios. Que as medidas para afastar o perigo da bancarrota têm levado o governo

a adotar ações políticas antipopulares, as quais, muitas vezes, confrontam o Estado de direito.

Que neste ínterim a desocupação, a qual, em 2008, girava em volta de 7,2%, em 2012 alcançou

os quase 25%, ao mesmo tempo em que as verbas para saúde tiveram um corte de 23,7%. Que

os casos de depressão, problemas mentais, abuso de álcool e drogas aumentaram

significativamente. E que o país se encontra, hoje, no mesmo nível de alguns países africanos

quanto ao item fome.

Conjuntamente às normas para conter gastos, o governo varou medidas que visam

a diminuir o imenso déficit público, vendendo propriedades e parte do território a ávidos

investidores em busca de novas oportunidades, investidores estes vindos da Rússia, China,

países árabes ou mesmo capitalistas ocidentais. Para fazer frente à evasão fiscal, os controles

aumentaram sobremaneira, e para quem sonegar minimamente, a punição prevista é a prisão

em cadeias que mais se parecem com campos de concentração, segundo dizem. Falando em

sonegação, é claro que me refiro aos pequenos e médios comerciantes os quais ainda mantêm

suas atividades. Como acontece em qualquer país, os grandes homens de negócios conseguem

arrumar atalhos para fugir do fisco, enquanto que aos pequenos o embuste é mais difícil. É o

caso, por exemplo, da rede norte-americana de cafés Starbucks, com 20.000 pontos espalhados

pelo mundo, a qual, nos 10 anos de atividade na Grécia, não desembolsou nenhum centavo ao

governo, não obstante os seus 36 pontos de venda e um faturamento que beirou os 244.000.000

de euros neste mesmo período. A “mágica” para a rede escapar do fisco grego é a seguinte: a

contabilidade da corporação mostra prejuízos em todos estes anos. Pelos acordos com o governo

grego, neste caso a empresa fica isenta de pagar qualquer valor ao fisco. A respeito ainda dessa

grande rede de cafés, digno de nota é o fato de seu quartel-general europeu se localizar na
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Holanda, país que taxa os lucros das empresas em 25% e, uma vez contabilizado, tal lucro pode

ser enviado para paraísos fiscais, livres de ulteriores controles ou novas taxações30.

Imagem 40: Logomarcas das Corporações Imagem 41: Zero % de impostos pagos pela Starbucks

O quadro grego que construí até agora estabelece pontos de contato com situações

ou realidades mencionadas anteriormente por mim, tais como o Inferno Atômico italiano, no

início deste trabalho, ou mesmo quando mencionei o megaprojeto da Usina Hidrelétrica das

Três Gargantas, na China, as quais, por sua vez, se conectam ao meu tema de estudo e pesquisa.

Em todos os casos, nos deparamos com situações de inaudita violência para milhões de pessoas.

Além da violência física bastante óbvia, quero, no entanto, ressaltar aqui aquela violência

gerada pelo sentimento de impotência que abate os corpos de todos aqueles que são direta ou

indiretamente afetados por tais situações. Creio que devo abrir um parêntese neste momento

para dizer que em vez de empregar aqui a expressão pessoas afetadas por tais situações, que

me parece muito branda se levado em conta o contexto ao qual faço referência, melhor será usar

a expressão corpos reféns31 de tais circunstâncias, pois enquanto se é refém de algo ou de

30 A este respeito, vide: Multinacionais, evasão fiscal e pagamento da sua“parte justa”, disponível em:
http://theconversation.com/multinationals-tax-avoidance-and-paying-their-fair-share-15130, acessado
em 20/01/2014; ou, ainda: Imposto sobre grandes empresas e evasão em 2013: acompanhe o escândalo
Starbucks que será que está pagando suas justas taxas?, disponível em:
http://www.dailymail.co.uk/money/markets/article-2256860/Corporate-tax-avoidance-2013-following-
Starbucks-scandal-paying-fair-dues.html, acessado em 20/01/2014.
31 A palavra refém tem sua origem numa antiga palavra francesa ostage, a qual, por sua vez, deriva do
latim hospes. Inicialmente significava ser hóspede de alguém, porém, mais tarde, passou a significar
“cidadão de um estado inimigo em nosso poder, alguém que prendeu outrém”. Daí acabou derivando o
termo hostes, inimigo. Conferir Treccani L’enciclopedia, disponível em:
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/parole/ostaggio.html, acessado em 05/02/2014.

Dizionario Etimológico on-line, disponível em: http://www.etimo.it/?term=ostaggio, acessado em
05/02/2014.
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alguém se está preso a este algo ou alguém, através da força ou coerção, e esta experiência é

violenta, opressora e angustiante. Ora, a realidade experimentada como avassaladora por Walter

Benjamin em outro contexto histórico-social, a qual, seguramente, levou-o ao suicídio, é tão

diferente assim para o grego comum de hoje? O sentimento de impotência que tomou conta dos

corpos daqueles mais de 1.000.000 de habitantes de Fengjie, que tiveram que se deslocar para

outras áreas logo que as barragens da mega-hidrelétrica foram concluídas, é muito diferente da

melancolia, angústia e desespero provocados pelo Inferno Atômico italiano? Fico imaginando

aquelas cidades americanas que se tornaram fantasma após a grande crise de 2008 e me

pergunto: para onde foram os seus antigos proprietários e moradores depois de terem perdido

as suas residências? Teriam eles se transferido para outros grandes centros para viver com

parentes, amigos ou, quem sabe, para habitarem dentro dos seus próprios carros?

Com base naquilo que afirmei até aqui, agora faço as seguintes ponderações: nossos

corpos não conhecem a crise tal qual os meios de comunicação anunciam. Eles vivem, sim,

situações de privacidade, nas suas mais variadas formas. Assim, não experienciamos crise, mas

sofremos por sermos reféns, por estarmos presos a situações as quais, se pudéssemos optar, não

as viveríamos. Os corpos dos gregos de hoje não entendem os subprimes americanos de 2008,

mas sofrem por serem reféns de uma inaudita situação de violência à qual estão submetidos

cotidianamente –até que encontrem saídas para tal conjuntura.

Concluídas as digressões, é hora de retornar ao tema do trabalho. Em muitos

momentos, pude demonstrar que o nascimento da filosofia esteve associado com a necessidade

de se renovar o cidadão e o Estado. Neste sentido, Vernant chamou-a de “filha da cidade”.

(VERNANT: 1981, p. 143). As cidades, por serem formas artificiais de agregados humanos,

criadas para atender às necessidades as mais diversas possíveis, introduziram, desde sempre,

novas e inesperadas situações, trazendo também novos problemas e desafios. Com o

desenvolvimento das chamadas forças produtivas, as antigas relações de produção vão sendo
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substituídas por novas formas, causando uma fratura entre o tempo biológico, agora acelerado,

e o tempo considerado “normal”, o tempo medido pelo movimento dos astros. Aliás, se formos

atrás da história da contagem do tempo, poderemos perceber que as cidades trouxeram muitas

inovações técnicas neste sentido, uma vez que o homem, descolado da natureza, colocado sobre

uma grande prótese, a polis, fez com que ele criasse soluções técnicas que dessem conta da

medição do tempo: contar quanto tempo se leva para se chegar ao trabalho; contar o tempo que

se despende para a produção da vida material, etc. As cidades aglomeraram corpos, aceleraram

processos de desenvolvimento, forçaram a criação das chamadas inteligências pragmáticas,

criaram um tempo diferente do tempo vivido pelo homem do campo, mas também trouxeram

problemas de toda ordem. Daí a necessidade do desenvolvimento das ciências, para se ter

parâmetros e referenciais válidos universalmente; o desenvolvimento técnico e os novos

ambientes artificiais representados pelas novas realidades urbanas suscitaram isso.

Nesta conjuntura de mudanças e aparecimento das narrativas científicas, não acaso

foi desenvolvida a medicina, a fim de cuidar dos corpos cada vez mais aglomerados nos centros

urbanos. Neste sentido, parafraseando Vernant, a medicina é filha da cidade –pelo menos aquela

relacionada a Hipócrates (460-377 a.C.), considerado no ocidente o pai da medicina. Narram-

se as tantas viagens dele pelas principais cidades gregas, da Ásia e do norte da África,

aprendendo e ensinando. Além de ter introduzido conceitos tais como diagnose e prognose,

asseverando que é levando em conta o estilo de vida das pessoas doentes que se pode

compreender o problema e aplicar a cura, teria ele deixado um conjunto de obras, a saber, a

Coleção Hipocrática, em que ficam sistematizados para a posteridade conceitos e práticas

terapêuticas32.

32 Aos interessados, na grande rede tem muito material escrito sobre Hipócrates e a respeito da história
da medicina. Gostei muito do texto de VEGETTI, M. O pensamento de Hipócrates, introdução às suas
obras, disponível em: http://www.sciacchitano.it/Eziologia/Pensiero%20di%20Ippocrate.pdf, acessado
em 10/01/2014.
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Biografia à parte, aquilo que é fundamental para a presente pesquisa é o encontro

que teria acontecido entre Hipócrates e o filósofo Demócrito, relatado nas Cartas atribuídas ao

médico. Sabemos que elas não foram redigidas por ele, mas os textos revelam que aquele ou

aqueles que escreveram-nas, conheceram, de alguma forma, tanto um quanto o outro

personagem. Apenas fazendo uma breve contextualização, tais Cartas, reunidas num único

texto intitulado Sobre o riso e a loucura33, tratam da visita médica com fins terapêuticos que

Hipócrates fez ao filósofo Demócrito, a pedido da sua cidade Abdera, localizada na Trácia,

atendimento este bastante desejado pelos principais cidadãos daquela localidade, preocupados

com o “desarranjo mental” que havia tomado conta do estimado, ilustre cidadão e filósofo.

Hipócrates, nossa cidade corre um grande risco de ser abandonada, por isso
recorremos a você (...) Demócrito perdeu a razão, esqueceu de tudo, a começar de si
próprio, fica acordado dia e noite, encontrando em todas as coisas, quaisquer que
sejam, motivos de riso, considerando que toda uma vida não tem valor algum (...) Eis
o que nos causa medo, Hipócrates, eis aquilo que nos espanta; salva-nos, venha o mais
rápido trazer de volta a paz para nossa pátria, curando nosso Demócrito (...) Venha
restabelecer a saúde deste nosso ilustre cidadão e, em assim fazendo, ajudará a
restabelecer a paz a uma inteira cidade (...) A inteira Grécia te implora a curar o corpo
da sabedoria.

Sim, com a inquietação mental dele a cidade também tinha perdido a paz. Seu mais distinto

cidadão, melancólico e completamente perturbado, tinha acessos de riso bastante preocupantes.

Cabia ao médico aceitar o apelo, vir visitar a cidade, ir encontrá-lo no seu isolamento –ele havia

ido viver nas montanhas, esquivando-se de qualquer contato social.

Fundamentado na circunstância acima mencionada envolvendo a aparente

demência de Demócrito, quero fazer algumas pontuações de caráter psicossomáticas. Antes,

porém, desejo dizer que quem primeiro descreveu a melancolia que invadiu o seu corpo,

historicamente falando e do ponto de vista médico, foi o próprio Hipócrates.

33 Não tive acesso à versão brasileira das Cartas, mas da versão italiana.
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Este processo se desenvolve e faz acentuar a percepção no corpo doente segundo a

qual contra as duras adversidades da vida, num determinado momento, nada se pode fazer para

mudar o rumo das coisas, abrindo as portas dos sentidos para a invasão de uma sensação de

fraqueza e de incapacidade assustadora. Aferrado pelo sentimento de impotência,

imediatamente o corpo melancólico se retrai buscando um isolamento e o contato social é

evitado.

Outro aspecto a destacar é o amargor da boca que comumente aflige o indivíduo

melancólico. A bílis, produzida para auxiliar a digestão dos alimentos logo que estes sejam

detectados pelo corpo, sobe às paredes do esôfago, atravessa a garganta e invade asperamente

a boca para comunicar que nenhum alimento será bem-vindo. Se o corpo não consegue digerir

as situações que o presente momento coloca, como poderia ele digerir o alimento que vem de

fora também? – Esta é a mensagem do corpo vivente para si próprio.

Uma terceira situação que desprende da anterior é a fraqueza que se apodera do

corpo do indivíduo doente, associada à não ingestão de alimentos. Muitas vezes o corpo

melancólico “se esquece”, não se trata. O que fazer diante de tantas forças ameaçadoras e

adversas? O sentimento de indisposição anuncia uma certa capitulação. Afinal “o adversário”

é inflexível e poderoso.

Uma quarta circunstância que invariavelmente afeta o melancólico é o fator insônia.

O tempo psicológico do corpo acometido por esta tormenta é diferente do tempo do corpo

considerado são. Se a dor faz anunciar a morte próxima, não dormir significa para ele prolongar

a vida. O instinto de sobrevivência assim reage comunicando a disposição em manter a chama

da existência viva, uma clara mensagem de que o corpo da existência não quer e repudia o sono

eterno.

Antes de caminhar para a última consideração fenomenológica acerca da

psicossomática do comportamento melancólico, gostaria de deixar registrado aqui que as
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imagens parecidas com as de Demócrito doente, constantes das Cartas, podem ser encontradas

no belíssimo filme Melancolia, do dinamarquês Lars Von Trier, de 2011. Nele, Justine, a atriz

principal, é tomada por um sentimento de impotência avassalador, sentimento este que a invadiu

no dia do seu casamento. A recepção dos seus convidados, programada para acontecer numa

espécie de mansão castelo, se torna o palco trágico escolhido por Trier para a trama se

desenvolver. Distante da turba da cidade, a construção fortaleza, à beira de um lago, contornada

por jardins e um campo de golfe, incrustada num belíssimo bosque, serviu de moldura para a

ilha de bem-estar e de conforto34 projetada pela produção do filme. Não obstante o cenário

paradisíaco, Justine, qual Demócrito atualizado, carregando no seu corpo vivente as memórias

da vida social, no dia do seu matrimônio sente seu corpo fraquejar e procura escapar da festa e

do convívio social, refugiando-se num dos quartos da mansão. Os familiares, preocupados, vão

ao seu encontro e tratam de reconduzi-la à sala onde as cenas seguintes iriam se desenvolver.

Quem preparou toda a festa “não compreende” o que está se passando, muito menos os

convidados. A vida pede passagem e deve prosseguir sem interrupções bruscas. A noite precisa

continuar o seu curso normal fazendo aproximar a manhã seguinte, anunciando, assim, o fim

da cerimônia e dos festejos.

Imagem 42: Justine, no Cartaz do filme Melancolia35 Imagem 43: Ofélia, óleo de John Everett Millais (1852)

34 Tomo emprestado o termo “ilhas de conforto” de Peter Sloterdijk. Para um aprofundamento do tema,
vide SLOTERDIJK: 2009, pp. 237-509.
35 Na imagem, Melancolia é um estado de espírito de alguém que está se afogando. Ela foi inspirada no
quadro Ofélia, de John E. Millais: Ofélia cai num córrego enquanto colhia flores e, apesar de estar se
afogando, continua a cantar.
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Tendo feito estas observações, quero concluir a minha construção fenomenológica

retornando à figura de Demócrito. Convém lembrar que a melancolia desencadeou no seu corpo

prolongados acessos de riso, um comportamento tomado como loucura pelos seus concidadãos.

Foi por isso mesmo que o médico Hipócrates teria sido chamado, a fim de cuidar da aparente

demência do filósofo. Seus amigos não suportavam mais vê-lo emocionalmente desequilibrado.

A sua cidade havia perdido o sossego e o doutor devia responder conclusivamente à pergunta

que estava na cabeça das pessoas: “Por que o pensador tem estes acessos descontrolados de

riso?” Ao aproximarem os dois, postos frente a frente, Demócrito assevera:

(...) Eu rio do homem pleno de insensatez, vazio de boas obras, fútil em todos os seus
projetos (...), impelido pelos seus desejos exagerados a aventurar-se até o fim dos
confins da terra e nas suas imensas cavidades, fundindo prata e ouro, não desistindo
jamais de acumular, se debatendo sempre para possuir mais, sempre mais, com o
objetivo de não se sentir diminuído. E não sente nenhum remorso em declarar-se feliz,
ele que escava a profundidade da terra vorazmente como escravo preso a correntes,
onde uns morrem porque a terra cedeu próximo de onde outros haviam cavado (...)
Que risada, quando estes enamorados de uma terra extenuante e plena de segredos
usam a violência contra aqueles que estão à sua frente (...) delimitando um vasto
território, põem uma marca de propriedade nele; e desejando se tornar proprietários
de grandes extensões de terra, não conseguem ser donos de si próprios. Têm pressa de
casar com mulheres que logo vão rejeitá-las; amam, depois detestam (...) Que coisa é
esta vã e irracional pressa que nada difere da loucura? Fazem a guerra entre si sem
jamais procurar viver em paz (...), são homicidas. Faço gozação dos seus falimentos,
estouro de rir com os seus insucessos (...); se odiando, irmãos entram em guerra contra
irmãos, irmãos contra pais e irmãos contra seus concidadãos (...) (IPPOCRATE: 1991,
pp. 20-21) [trad. livre]

Por ser a resposta muito mais extensa, abreviei-a. Todavia, as poucas linhas acima

são suficientes para vermos que Hipócrates logo se convenceu da sanidade do filósofo,

concluindo:

Ilustre Demócrito, estou admirado de sua sabedoria. Voltando à minha pátria
proclamarei que você explorou e descobriu a verdade da natureza humana. Me
possibilitou que eu pensasse em mim próprio, ajudando-me a me curar dos meus males
também. (idem, p. 25)

E aos cidadãos de Abdera que o haviam procurado, coube a Hipócrates dizer:
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Sou verdadeiramente grato por vocês terem me chamado, pois me deram condições
de conhecer o maior sábio entre os sábios, o único capaz de tornar sábio todos os
homens do mundo. (ibidem)

Toda a construção feita por mim vem ao encontro do tema deste trabalho de

pesquisa acerca do riso do corpo vivente. Se a minha hipótese de trabalho é a de que o riso

encerra visões de mundo, na passagem de Demócrito às voltas com seus concidadãos de

Abdera, isto se torna bastante explícito. Fica evidente nas Cartas que a hilaridade toda do

filósofo é carregada de uma forte crítica social, o escárnio se volta contra uma ética hedonista

individualista que se apoderou da sociedade como um todo, transformando a polis num palco

de conflito constante, neste sentido, convertendo-a num espaço de desarmonia, violência e

barbárie. A mecânica para quem as escreveu, consoante o pensamento do filósofo, é simples e

pode ser assim expressa: a polis deveria espelhar a isonomia dos corpos celestes, os quais,

apesar de diferentes uns dos outros, vivem em constante equilíbrio no cosmos. A falta de

harmonia no interior da sociedade é responsável pelo caos imperante e faz toda a cidade sofrer

-como aconteceria também no espaço sideral caso o dissenso se instalasse no interior do

movimento dos corpos celestes. Demócrito, por aquilo que ele representava no imaginário

coletivo, sofria no próprio corpo os males sociais e o seu riso nada mais era do que a própria

imagem cômica da cidade; a sua “loucura” era a “loucura” da polis.

Imagem 44: Melancholia, óleo de Matteo Burani36

36 A tela de Matteo Burani, Melancholia, apesar do nome, apresenta várias faces. Cumpre ressaltar que ela me
chamou a atenção para o seguinte aspecto: o melancólico-deprimido está rindo o riso das pessoas sãs ou seu riso
denota demência? A linha que separa uma situação da outra é muito tênue, levando Platão e os concidadãos de
Demócrito a associarem riso e loucura.



110

Como pudemos ver, a tarefa de buscar compreender as motivações do riso de

Demócrito se tornou fácil porque explícita no próprio texto. Tenho a ressaltar, porém, que

muitas vezes o corpo ri impelido por circunstâncias invisíveis ao observador, as quais, uma vez

compreendidas, acabam trazendo informações importantes acerca do corpo vivente na sua

relação com o ambiente. Assim, para ilustrar o que acabei de afirmar, gostaria de apresentar

uma sequência de imagens, objetivando, posteriormente, costurar algumas conclusões.

Imagem 45: Início do vídeo Juras Imagem 46: Anne Tarbell e William Marden

Imagem 47: O riso da aproximação Imagem 48: A entrevista

As quatro imagens acima foram extraídas do pequeno filme Juras, encontrando o

amor novamente37, realizado por Samantha Stark, em 01/02/2014, conforme mostra a imagem

número 45. As imagens 46 e 47 mostram um mesmo casal sorridente, que se diverte andando

37 Vídeo disponível em http://www.nytimes.com/video/fashion/100000002683420/vows-finding-love-
again.html, acessado em 10/02/2014.
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de bicicleta junto e se curte bastante. No último screenshot o casal demonstra mais uma vez o

que foi enunciado no título do filme.

O pequeno vídeo, de aproximadamente 3 minutos, precisou de um texto lido pela

narradora-atriz nos contando um pouco da história de dor vivida por eles até 2010, ano em que

perderam seus respectivos cônjuges, após décadas de casamento feliz. Seu conteúdo nos relata

também que eles, William e Tarbell, se conheceram casualmente nas ruas de Nova Iorque,

servindo de “psicólogos de luto” um para o outro. Acabaram por redescobrir, agraciados, quem

sabe (?), pela deusa fortuna, que um recomeço amoroso é sempre possível.

Juras de amor à parte, Stark teve a ideia de produzi-lo para o New York Times,

acreditando que uma história de espetacular coincidência envolvendo duas pessoas valesse a

pena ser disponibilizada para o público da grande rede. Interessante anotar também que, mesmo

com poucos dias de vida, o vídeo, ou melhor, a narrativa peculiar da vida do casal, já teria

despertado o interesse de Hollywood, podendo chegar em breve às salas de cinema.

Outro aspecto a destacar, que se conecta diretamente ao tema desta pesquisa e que

também teria motivado a produtora a realizar tal vídeo, foi o fato de Samantha Stark ter

conhecido e se aproximado de duas pessoas comuns, as quais riam à toa, como ela revelou.

Sim, o riso de William e Tarbell chamou a sua atenção e, por causa da leveza dos dois corpos

alegres, ela se interessou em perscrutá-los a fim de trazer à superfície realidades desconhecidas

por todos, convencida de que o “rir à toa” dos dois pudesse comunicar conteúdos e saberes

existenciais importantes, como acabou se comprovando, se tornando uma realidade mais

abrangente do que uma espontânea e alegre distração envolvendo duas pessoas.

Como pude afirmar anteriormente, o corpo da existência que ri contém conteúdos

criptados, cabendo a nós, cientistas sociais e fenomenólogos, por meio de um diálogo indagante

e da compreensão, des-cobri-los, persuadidos de que corpos risonhos comunicam realidades

que podem interessar a um maior número de pessoas.
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Mas porque nos daríamos a este difícil e árduo trabalho de ir buscar numa expressão

fugaz do corpo realidades secretas? Sloterdijk afirma que:

...enquanto o processo da civilização, em seu cerne constituído pelas ciências, nos
ensina a ganhar distanciamento em relação ao homem e às coisas, de modo a mantê-
los como objetos distantes de nós, o sentido fisionômico nos fornece uma chave para
tudo aquilo que a proximidade do mundo circundante denuncia. Seu segredo é
intimidade, não distanciamento. Ele promove um saber das coisas que não é objetivo,
e sim convivial. Sabe que tudo tem forma e cada forma fala conosco de modo plural:
a pele pode ouvir, os ouvidos são capazes de ver e os olhos distinguem o quente do
frio. O sentido fisionômico se atém às tensões das formas e espreita, na vizinhança
das coisas, seu expressivo sussurro. (2012: p. 199)

Ora, o que o filósofo alemão está afirmando de uma forma breve e que mais

extensamente eu tive a oportunidade de fazê-lo anteriormente, é que para a cultura ocidental o

corpo vivente, um complexo órgano-sensorial, nada teria a contribuir para o processo do

conhecimento objetivo, constituindo um verdadeiro entrave do ponto de vista epistemológico,

bastando, outrossim, uma pequena parte dele para dar conta de todo constructo teórico-

científico, em que o pensamento se processa. A obviedade da mecânica embutida nesta visão é

simples: para dar conta do mundo imaterial-conceitual existe a razão, a única que está

aparelhada e que, portanto, tem condições de processar a coisa abstrata, de forma livre,

inclusive. Quanto às outras partes do corpo, coração, pele, olfato, etc,, estas estão ligadas à

satisfação das necessidades mais imediatas, às suas funções peculiares, não estando habilitadas

para o processamento do conhecimento adquirido. “O preço da objetividade é a perda da

proximidade”, lembra-nos Sloterdijk (idem, p. 200), concluindo que “o esclarecimento

[processado no interior da razão], que se empenha em reificar e objetivar o saber, silencia o

mundo fisionômico”. (ibidem)

Mas isto não é tudo. Na mesma citação o filósofo anuncia que a sensorialidade dos

corpos tem algo a dizer, sim, e eu afirmaria, nos capacita a produzir saberes importantes

também, não apenas “conviviais”, como ele quer. Nesta perspectiva, quero aproveitar para

enaltecer que urge resgatar a mundaneidade dos corpos e colocá-la no centro do ato do
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conhecimento. Caso contrário, continuaremos repetindo com Wittgenstein que “sentimos que,

ainda que todas as perguntas possíveis da ciência recebam uma resposta, os problemas da nossa

vida não terão sido nem mesmo tocados”. É por isso mesmo que os corpos sorridentes do casal

William e Tarbell vieram ilustrar o meu texto, pois constituem uma realidade emblemática: as

novas circunstâncias, senão os novos saberes produzidos quando da união dos seus corpos

viventes, ajudaram um e outro a encontrar respostas e novos conteúdos existenciais

significativos, os quais, pelo interesse suscitado na grande rede, um dia poderão constituir

saberes reificados aceitos universalmente, ou mesmo continuar sendo tão somente um vídeo

cuja narrativa, carregada de verdades, permita a outros obterem respostas concretas e válidas

para as suas existências também.

Vale ressaltar que esta ideia é importante: usei a expressão “conteúdos existenciais

significativos”. Quem está mais apto a declarar que um saber ou conhecimento é significativo

e, neste sentido, válido e verdadeiro, senão nossos corpos viventes? Na tradição ocidental é a

verificabilidade do conhecimento que pode conferir ou não algum estatuto de verdade a ele,

mas a linguagem e as verdades produzidas pelo corpo porquanto necessárias e vitais a este,

como já mencionado aqui, não obedecem à mesma lógica. Assim, os corpos do casal do vídeo,

no seu movimento em direção ao outro, por tudo o que isto encerra no imaginário coletivo,

convidam outros corpos a participar de uma experiência única, rica e vital, por isso mesmo,

verdadeira. O sentido disto tudo é, ao mesmo tempo, dizer e colocar em comum Algo, o mesmo

que o sacerdote faz quando diz missa38, anunciando, celebrando e condividindo Algo. Para o

corpo da existência a abstração matemática pode ter importância em algum ou alguns momentos

do dia, no entanto as representações originárias de uma experiência vital em que se colou a voz

do corpo insistem em ser imprescindíveis à existência o tempo todo. Jacques Derrida ilustra

38 Os sacerdotes católicos fazem questão de dizer que eles não rezam a missa, mas que eles “dizem missa”.
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bem esta situação quando afirma que “o divino não foi ainda corrompido por Deus” (1967: p.

314). Ora, uma coisa é a experiência do divino que provoca os corpos a se sentarem em torno

da mesa39; outra coisa é o Deus abstrato da razão que, histórica e socialmente, conseguiu colocar

cooperativamente lado a lado cristianismo, igrejas e estados totalitários, realizando uma

estranha comunhão entre cristianismo e barbárie40.

Do exposto, quando afirmo que precisamos colocar no centro de toda epistemologia

o corpo vivente, estou dizendo que devemos fazer um esforço grande no sentido do pensamento

estar colado à fala da existência. Desta forma, a fim de ressaltar o que acabei de asseverar,

relembro que a abrangência e a significância do pensamento de Jung residem no fato de ele ter

conseguido aproximar bastante o corpo falante com a realidade dos sonhos, religando

existência, mundo onírico e palavra, que é “pensamento-som”, tal qual uma mãe faz ao decifrar

o choro e o movimento forte de torção do corpo do recém-nascido, os quais, uma vez traduzidos

por ela, irão auxiliá-la na adoção de melhores e mais eficazes medidas.

Sloterdijk afirma também que sofremos um certo déficit de aprendizagem,

impossibilitados que estamos em decifrar muitas vezes a linguagem não verbal, e pontua:

...também as coisas falam para aquele que sabe usar sua sensorialidade. O mundo está
repleto de figuras, de mímica, de rostos; vindos de todas as partes, chegam aos nossos
sentidos os acenos das formas, das cores, das atmosferas. Nesse campo fisionômico,
todos os sentidos se encontram profundamente emaranhados. Quem consegue manter

39 O vocábulo mesa vem do latim mensa, lugar da refeição, do qual saiu missa. Em italiano, quando alguém vai à
missa dominical, ele diz que vai “alla mensa del Signore”, que quer dizer que a pessoa vai “à missa do Senhor”,
ou que vai “à mesa do Senhor”. Vide Dizionario Etimologico on-line, disponível em:
http://www.etimo.it/?term=mensa&find=Cerca, acessado em 10/02/2014.

40 A propósito da feliz comunhão entre religião e barbárie, conferir texto de Uki Goñi, A verdadeira Odessa,
publicado no Brasil pela Record. Eu tive acesso à versão atualizada do texto, em língua italiana, cujo título é:
Operação Odessa, a fuga da hierarquia nazista em direção à Argentina de Peron. (trad. livre) Milão, Garzanti,
2012. Nas suas quase 480 páginas bem documentadas, Goñi relata em detalhes como a alta hierarquia nazista, no
pós-guerra, conseguiu escapar à perseguição, prisão e julgamento utilizando um corredor que ligava os países
europeus ao porto de Gênova, da Itália. Antes de um ex-oficial da SS fugir para a Argentina, ele teria que ficar
hospedado em solo italiano e ter seu nome trocado em toda a documentação, a fim de obter passaportes, vistos,
etc. Hospedagem e burocracia ficaram a cargo do Vaticano; o envolvimento em primeira pessoa do papa Pio XII
e do seu auxiliar cardeal Giovanni Battista Montini, futuro papa Paulo VI, é amplamente noticiado pelo autor.
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incólume sua competência perceptiva possui um eficiente antídoto contra a
devastação dos sentidos, que é o preço do progresso civilizatório. (op. cit., p. 199)

Não obstante todo o avanço das ciências em geral, a “novidade” da sua fala reside

no fato de ele nos chamar a atenção, pari passu com a fenomenologia existencial, que a

inteligência do corpo da existência acessa informações de toda ordem, levando-me a reiterar,

mais uma vez, que se não levarmos isto em consideração na composição de novos

conhecimentos, de nada adianta sabermos que a sensorialidade é constitutiva do humano.

Retomando ponto por ponto o que pude afirmar até aqui, à guisa de conclusão, diria

que pudemos ver que Demócrito, antes de estar frente a frente com Hipócrates, tinha se isolado

da sua comunidade, indo vagar pelas colinas, mantendo, assim, uma comunicação distante e

quase silenciosa com a polis; melancólico e depressivo, deixou de se cuidar, permanecendo

acordado dia e noite; rindo dissolutamente, acabou convencendo seus concidadãos, ao menos

momentaneamente, incapazes de entender seus sinais corpóreos, que a demência tinha se

apoderado dele. Ao médico Hipócrates coube a paciência da escuta para perceber que os seus

prolongados acessos de riso nada mais eram do que a sua expressão de descontentamento com

o rumo das coisas na sua cidade.

Foi riso, poderia ser choro ou grito. Assim também foi o riso do casal William e

Tarbell que serviu de matéria inicial ao conteúdo do vídeo elaborado por Stark. Des-cobri-lo

significou ter acesso ao ambiente deles, entender tudo que estava relacionado ao seu desespero

e à sua recente união. A respeito dos dois, me pergunto: quando eles se encontraram pela

primeira vez andando pelas ruas de Nova Iorque, ainda abalados pelo luto da perda dos seus

respectivos cônjuges, quantos e quais sinais seus corpos deram um ao outro facilitando e

preparando o encontro deles? O que, exatamente, provocou a sua aproximação: foi uma palavra

doce, uma expressão de fragilidade e leve tristeza nos olhos, o aperto suave do toque da mão, a

voz um pouco frágil de um dos dois ou tudo isto junto? Ora, o riso, o choro, a dor, um aperto
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de mão, cada expressão e sinal corpóreo podem e devem ser vistos, usando uma imagem, como

uma ponta de um iceberg, ou mesmo constituírem verdadeiros portais41 comunicantes das

memórias do corpo vivente.

 Procurando Compreender Diversão e Riso Como Tensão
Entre Duas ou Mais Realidades

Imagem 49: Pôster da Feira de Paris, de 1925. Nele se pode notar o que a cidade representava para o
imaginário coletivo

Peter Berger assevera que “na vida ordinária, cotidiana, a comicidade se apresenta

com o caráter da invasão. Ela se intromete, muitas vezes de forma imprevista, em outros setores

da realidade, normalmente considerados sérios” (1999: p. 27). Apesar do filme Meia noite em

Paris não tratar do riso ou da comicidade, acredito que esta obra de Woody Allen mantém

pontos de contato com a afirmação de Berger acima, a qual, por sua vez, se imbrica ao tema

deste trabalho de pesquisa. No filme, o ator principal Gil Pender, interpretado por Owen Wilson,

41 “O vocábulo ‘porta’ encontra nos termos ‘poro’ e ‘porto’ a mesma origem, cujo significado é
‘passagem’, e ‘poros’ tem no grego também o seu correspondente perao, que significa ‘através’”. Vide
Dizionario Etimologico on-line: http://www.etimo.it/?term=porta&find=Cerca; acesso em 14/02/2014.
(trad. livre).
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é um escritor enamorado de um sonho, o de poder experienciar o ambiente mítico da bela Paris

da década de 20 do século passado, sonho que se tornou realidade para ele no ano de 2010

durante a sua visita à “Cidade Luz”. Ao me debruçar sobre as realidades do sonho e da fantasia

contidas no filme, desejo demonstrar, de forma ilustrativa, como, quando e quanto tais

realidades são invasivas também, tornando a minha tarefa posterior mais simples, quando

tratarei mais especificamente sobre o riso numa mesma perspectiva.

 Compreendendo Diversão

A obra de Allen nos dá algumas dicas interessantes do ponto de vista antropológico.

O remédio Valium usado por Pender, no filme, é um psicofármaco empregado no tratamento

dos transtornos de ansiedade, dele fazendo uso o ator principal porque estava sofrendo com a

aproximação da data do seu casamento com alguém que tinha interesses e gostos diferentes dos

seus. Sua noiva gostava de frequentar cotidianamente a alta sociedade e ambientes os quais não

significavam nada para ele.

O que o ator pretende ao sonhar um outro lugar a magnífica Paris dos anos 20, é

conhecer um ambiente diverso do habitual, mágico, não sujeito aos condicionamentos do

ordenamento social, o qual, tendo o poder de fazer deslocar seu corpo cansado, pudesse trazer

a este leveza e encantamento.

Imagem 50: Screenshot da cena do filme mostrando a “viagem”de Pender ao tempo mítico
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Como não é possível uma viagem de retorno no tempo cronológico, senão num

tempo considerado “forte”,42 isto nos insere no campo das representações, fazendo necessária

uma compreensão maior do que poderia significar, para o corpo da existência, este lugar tido

como mágico.

Ele é uma realidade onírica que invade o corpo vivente quando este assim tem

necessidade, constituindo, o lugar procurado, uma ilha no interior da cotidianeidade. Berger

explora e desenvolve esta ideia:

exemplos destas ilhas são o mundo dos sonhos, aquele do teatro, como também
qualquer experiência estética (a atração que exercita uma pintura ou um trecho
musical), o mundo dos jogos infantis, da experiência religiosa, ou aquele dos cientistas
empenhados em uma apaixonante pesquisa intelectual. (2011: p. 29) (trad. livre)

São, portanto, ambientes atmosféricos que nos “suspendem do mundo”, concedendo um certo

repouso ao corpo vivente em relação ao seu dia a dia. É por isto que tais realidades invadem as

nossas vidas, pois a pressão que os imperativos ético-sociais exercem muitas vezes não nos

permite outras formas de “fuga”. Afinal, para que servem os cenários artificiais e “fortes”, senão

para nos ajudar a transitar e a suportar melhor aqueles corriqueiros?

Por fim, ainda sobre o filme de Allen, é curioso notar que as viagens de volta ao

tempo mítico empreendidas por ele no decorrer do filme, algumas vezes, além de serem regadas

a vinho, tinham como palco os principais ambientes festivos da época,43 sempre frequentados

pela elite cultural, da qual fazia parte alguns personagens, tais como Scott Fitzgerald e sua

42 Sobre “tempos fortes” vide: ELIADE: 2010, pp. 5-72.
43 Falando de ambientes festivos regados a vinho, impossível não lembrar do deus grego do vinho e da
festa, Dionísio, aquele que “embaralha sem cessar as fronteiras do ilusório e do real, em fazer surgir
bruscamente outro lugar aqui embaixo, em nos desterrar de nós mesmos (...) e tudo isso vem quebrar a
solenidade (...) e abalar o sério”. (MINOIS: 2003, p. 36)
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mulher Zelda, Cole Porter, Ernest Hemingway, Salvador Dali, Pablo Picasso e outros. Tudo

somado, estes ambientes e atmosferas “de uma outra época” colocaram o ator viajante diante

de experiências extáticas.44

Após estas considerações, retornemos ao ponto inicial, à afirmação de Berger

segundo a qual “a comicidade se apresenta com o caráter da invasão”. Fiz referência ao filme

de Allen, pois a comédia e o riso, a exemplo dos sonhos e das experiências estéticas, também

têm o poder de nos transportar das circunstâncias ligadas à vida do dia a dia para uma conjuntura

de diversão, de expansão, a qual permite, como já afirmei, uma certa trégua e, ao mesmo tempo,

um enfrentamento da realidade ordinária. O termo “diversão”, é bom lembrar, “se origina do

latim divèrtere ou devèrtere, que significa mudar para outra direção, fazer um movimento num

sentido oposto, um desvio ou um distanciamento de posições”45. Ora, quando uso acima a

expressão “conjuntura de diversão”, quero tão somente sugerir uma mudança “para fora” em

direção a um “outro lugar”, que não corresponde e é diverso daquele ao qual estamos

habituados.

 Quanto ao Riso...

Feito as explanações acima, discorrendo sobre o significado do termo diversão

numa perspectiva fenomenológica, agora me toca debruçar sobre o riso do corpo.

Quando o filósofo Demócrito ria da polis, ele estava colocando em questão um

inteiro status quo. O que quer dizer isto? Não me recordo se foi o historiador Heródoto quem

afirmou que quando Demócrito ria o porto de Abdera parava, aqueles que trabalhavam no cais

44 O vocábulo êxtase, “do grego èk-stasis, significa o estar fora de si [comp. da part. EX, fora e STASIS,
o estar, estado]. (trad. livre). Dizionario Etimologico on-line:
http://www.etimo.it/?term=estasi&find=Cerca; acessado em 17/02/2014.

45 Vide Dizionario Etimologico on-line: http://www.etimo.it/?term=divertire&find=Cerca; acessado em
15/02/2014 (trad. livre).
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carregando ou descarregando os navios interrompiam as suas atividades; os passantes,

costumeiramente agitados, se sentavam; os empresários pausavam as suas negociações; o fluxo

de todas as atividades era interrompido. É claro que tal imagem nunca correspondeu à verdade

dos fatos, a vida continuou o seu ritmo normal, o comércio foi desenvolvido e a avidez do lucro

aumentada, mas no riso dele repousava a ideia segundo a qual a ética hedonista individualista,

que estava colocando a vida da comunidade à beira do caos, da desordem, senão da barbárie,

deveria ser colocada em suspenso a fim de ser revista, denunciando que todo este frenesi de

interesses caminhava na contramão da justiça, do bem e do equilíbrio, indispensáveis à vida da

cidade.

O filósofo ri e tudo para, melhor, tudo devia parar. Esta é definitivamente a

comunicação corporal de alguém que, não tendo condições de deter um movimento, não se

exime, todavia, de expressar que aquele estado de coisas é ruim para a comunidade. O riso,

neste sentido, dessacraliza a ordem, e a imagem do historiador dizendo que a risada do filósofo

faz tudo parar, significa simbolicamente que ela tem esta capacidade e força de colocar entre

parênteses aquilo que as pessoas não podem ou não querem enxergar. Qual caricatura,

ressaltando formas, cores, movimentos, odores ou crenças, o riso acaba comunicando que a fé

num sistema é servidão e obediência, e as duas são contrárias à razão.

Onde residiria a força do riso de Demócrito? No fato de ser comunicação natural e

espontânea; “pensamentos-sons” dirigidos a diversas circunstâncias, os quais, não sendo

verbalizados, não podem ser contestados, mas somente percebidos pelos sentidos. Muito

provavelmente se Demócrito, em vez de ter rido dissolutamente, tivesse verbalizado tudo o que

ele pensava a respeito dos seus pares, o seu discurso não teria sido sequer escutado. Precisou

da explicitação do seu pensamento por intermédio do médico Hipócrates, para fazer o grande

público perceber que o filósofo não estava louco, apenas infeliz com os rumos da cidade. O que

temos aqui, portanto, à semelhança da tragédia grega, é o público fazendo parte da construção
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da trama, uma vez que se pôs a escutar e a entender os significados do riso, podendo, assim,

decidir sobre os rumos da vida da polis e das suas vidas. Eficaz ou não como estratégia, o que

importa para mim é mostrar que o corpo de Demócrito que ri comunica inconfundível e

decididamente às consciências que ele não condivide absolutamente as mesmas crenças e

valores. Expressa também que, mesmo que a cidade não seja reformada, ele continuará olhando-

a de um “outro lugar”. Afinal, como afirmou [talvez] Bataille, “o riso conserva uma crença sem

no entanto crer”.

Ora, esta ideia me parece de fundamental importância se quisermos compreender o

riso do corpo vivente: mesmo que tudo continuasse do mesmo modo, Abdera sempre teria

alguém que, rindo, acabasse comunicando que estava observando-a desde um “outro lugar”.

Não obstante o fluir da vida, a agitação e o frenesi que tomavam conta dos cidadãos, apesar da

inconfundível prosperidade dos seus comerciantes, a cidade de Demócrito, olhada “desde fora”,

acabava revelando que a aparente tranquilidade escondia uma boa dose de desarmonia. Isto

significa dizer que a fluidez da vida, a agitação, o frenesi dos corpos e a prosperidade material,

tudo somado não eram termômetro absoluto a indicar que a vida da polis estivesse caminhando

na direção certa, ao menos a ele, que havia, sim, outros termômetros a indicar a ambiguidade

existente no interior da sociedade, e que a aparente tranquilidade da ordenação social não era

mais do que uma simples aparência.

O que isso significa? Que o riso do corpo do filósofo indica uma tensão existencial

provocada pela fratura estética entre a Abdera que ele experienciava no dia a dia e a polis objeto

das suas representações mentais e afetivas baseadas na sua concepção de Justo e de Belo. A

inquietação do seu corpo e os acessos de riso comunicavam que existia algo de incoerente no

interior do ordenamento social da sua cidade e esta divergia daquele “outro lugar” desde o qual

ele olhava a realidade dos fatos. Seu escárnio dessacralizador pôs entre parênteses uma inteira

realidade social, econômica e cultural, o que corresponde a dizer que ele, ao se manter distante,
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rindo, expressava que a fé cega conferia poder e força àquele estado de coisas, contra o qual ele

se voltava.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA RISADA NOS SALVARÁ

No dia 15 de janeiro de 2014, alguns jornais noticiaram que um bebê, possuído pelo

demônio, estava aterrorizando as ruas de Nova Iorque. A todos os passantes ele parecia ter sido

abandonado, pois ninguém empurrava o carrinho dentro do qual se encontrava a criaturinha, a

qual não parava de chorar (imagem 52, abaixo). Apenas os transeuntes curiosos e atônitos dele

se aproximavam. A criança, feia e suja de vômito, se levantava soltando um grito estridente,

amedrontando as pessoas (imagem 53).

Imagem 51: O bebê demônio sendo montado Imagem 52: O bebê nas ruas aterrorizando Imagem 53: Os passantes assustados

Imagem 54: Screenshot do trailer do filme O herdeiro do diabo Imagem 55: Cartaz do filme

Não é preciso dizer que tudo quanto se passou, por algumas horas, nas ruas da

cidade americana não foi mais do que uma “pegadinha” sofisticada promovida pela agência de
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marketing Thinkmodo (imagem 51, acima), a pedido da casa cinematográfica 20th Century

Fox, feita às vésperas do lançamento do filme Devil’s Due. Aqui no Brasil foi lançado com o

título O herdeiro do diabo (imagem 55, acima). Toda a cena do bebê aterrorizando as ruas foi

gravada, transformada em vídeo para o consumo do grande público no YouTube. Resultado?

Até o momento em que escrevo estas linhas, o bebê demônio foi acessado por exatos 43.363.430

internautas no endereço http://www.youtube.com/watch?v=PUKMUZ4tlJg. Agora, a propósito

do filme de terror O herdeiro do diabo, a história, que inspirou o pequeno vídeo, é simples:

“Logo após o casamento de Jack e Samantha, este casal apaixonado recebe a boa notícia

segundo a qual eles vão ter um bebê. A gravidez chega antes do planejado, mas os dois ficam

contentes e começam a se preparar para a chegada do primeiro filho. À medida que o tempo

passa, Samantha começa a ficar cada vez mais tensa, nervosa. Inicialmente, todos acreditam

que sejam apenas os hormônios em transformação, mas logo percebem que uma força maligna

se apoderou do corpo dela”. 46(conf. imagem 54, acima)

Buscando informações a respeito da empresa Thinkmodo, pude constatar que ela

lançou outros vídeos, os quais se tornaram virais também, sendo acessados rapidamente por

centenas de milhares de internautas. Às vésperas do lançamento da refilmagem de Carrie, por

exemplo, em outubro de 2013, outra “pegadinha” foi feita, agora tendo como cenário um coffee

shop, também em Nova Iorque, vídeo no formato YouTube, o qual já foi acessado por mais de

54 milhões de pessoas (endereço do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=VlOxlSOr3_M).

À semelhança do anterior, alinhado com o tema do filme, um dos atores, no interior do

estabelecimento, ao se levantar da sua mesa, derruba café no laptop da pessoa que se encontra

sentada à mesa logo ao lado, fazendo-a esbravejar. Essa pessoa, também atriz, de furiosa passa

a ficar “possuída” e, com um movimento telecinético arremessa seu interlocutor contra a parede

46 Sinopse do filme: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-224202/; acessado em 20/02/2014.
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erguendo-o no ar, para, em seguida, com um simples movimento de mãos, derrubá-lo no chão.

Mais furiosa ainda, sem que tocasse em nada, ela afasta todas as mesas e cadeiras ao seu redor,

para maior desespero daqueles que se encontravam no ambiente. A cena termina com a atriz

dando um grito pavoroso, fazendo com que os quadros pendurados na parede caíssem e alguns

livros que estavam acondicionados numa estante ao lado fossem arremessados ao chão.

Fiz questão de apresentar alguns detalhes a respeito dos vídeos que antecederam o

lançamento dos filmes O herdeiro do diabo e Carrie por alguns motivos, os quais desenvolverei

a seguir.

Os dois casos figuram um pequeniníssimo universo de gente que todo dia navega

na rede a fim de se deslocar para “outros lugares”, rir um pouco, se livrando das tensões e

preocupações existenciais do dia a dia. Berger realmente tem razão quando afirma que a

comicidade invade as nossas vidas, mesmo “em lugares inesperados”. (BERGER: 1999, p. 27)

Outro aspecto a destacar, na sequência daquilo que apenas mencionei, é que tanto

a experiência do riso quanto a experiência do terror provenientes dos vídeos em questão, além

de constituirem uma trégua à realidade ordinária, acabam promovendo uma certa fratura

estética na experiência daquilo que consideramos real. Existem certos momentos que nos

ajudam, mais do que outros, a descobrir que as coisas deixam de ser aquilo que elas aparentam

ser para se tornar um “algo diferente”, ainda desconhecido. Explico, ilustrando: quem nos

garante que um casal feliz como aquele do filme, o qual espera um bebê, que tem uma vida

normal, tranquila e feliz hoje, continuará tendo uma vida normal, tranquila e feliz com a

chegada da criança dali há alguns meses? Não estamos acostumados a pensar mais ou menos

assim no dia a dia? Este, aliás, poderia ser o “subtema” do filme O herdeiro do diabo, que nos

faz pensar pela contraposição de imagens e conceitos, nos “pega” pela diferença, pela

complexidade e pela ambiguidade.
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Do ponto de vista epistemológico, isto faz uma grande diferença, pois o

contraditório, representado pelo bebê demônio, instaurando a cautela e a dúvida permanentes,

acaba desestabilizando o pensamento linear e conclusivo. Da mesma forma que nossos olhos

fazem a “varredura” das notícias de um jornal num movimento contínuo dos olhos que vai da

esquerda para a direita, de cima para baixo até a última linha da última coluna, estamos

acostumados a pensar que se algumas situações materiais e emocionais tiverem garantidas, a

vida de um casal que se ama e espera um bebê só irá melhorar com a chegada da criança. Ora,

o filme em questão, que nos aterroriza exatamente por introduzir o elemento absurdo, porquanto

não previsto, contraditório e incôngruo, desarmônico e ambíguo, dessacraliza a nossa

cosmovisão deslocando-nos para um território novo, ainda a ser conhecido e explorado. Me

pergunto: tal dessacralização ocorreu pela falta de um certo preparo, por não querermos

enxergar determinadas situações, por uma fundamental exigência antropológica de uma

realidade ordenada, por uma miopia congênita ou porque as aparências das coisas, ao

aproximarmos o olhar, deixam de ser superfícies planas e universais para nos mostrar a sua

porosidade, a sua ambiguidade e a sua diversidade? Ou tudo isto junto?

Uma terceira situação que gostaria de expor, de extrema importância, é que o corpo

da existência é que suscita e promove, afinal, um alargamento do campo de visão, favorecendo

uma compreensão cada vez mais abrangente das coisas. Se os imperativos da cotidianeidade

exercem uma força de gravidade [para “baixo”] no sentido da conservação e manutenção de um

estado das coisas, o corpo da existência, na sua abertura e relação com o mundo, tende a se

expandir [“para cima”, “para fora” e “para os lados”], buscando a superação e o acabamento

constantes. Tanto a conservação como a superação e acabamento são constitutivos do humano,

nos remete à tensão e transitoriedade permanentes, e isto deve ser levado em conta na

elaboração de novos saberes.
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A propósito da força da gravidade sobre os nossos corpos, que mantém-nos colados

no chão da realidade considerada ordinária, me parece emblemática neste sentido a imagem de

Tales de Mileto caindo num poço, imagem narrada por Platão no seu Teeteto, a qual já pude

mencionar anteriormente.

(...) O mesmo que se conta também de Tales, o qual, enquanto observava as estrelas
olhando para o alto, cai num poço. Uma escrava da Trácia, inteligente e graciosa,
começou a rir dele, porque no seu afã em conhecer as coisas do céu, não olhava o que
estava diante dele próprio, sob seus pés. (Platão: Teeteto, p. 34)

Platão foi buscar numa das Fábulas de Esopo o mote para compor a passagem

relativa ao astrônomo que cai no poço. Se para Esopo (séc. VII-VI a.C.) este pequeno conto foi

elaborado tão somente contra a soberba e a vaidade humanas, Platão o retoma acrescentando

detalhes, introduzindo tanto a figura de Tales quanto a da escrava da Tracia, a fim de mostrar a

seus pares que o filósofo é uma pessoa incompreendida no seio da sociedade, a exemplo do que

havia acontecido com Sócrates. Além disto, ele coloca o riso na boca da escrava, detalhe que

não aparecia no texto original das Fábulas.

Significações intencionais à parte, aquilo que me interessa é perscrutar e verificar

se e em que sentido o corpo de Tales, sendo empurrado contra o chão pela força da gravidade,

pode representar, no ambiente deste trabalho de pesquisa, a necessidade antropológica de

manutenção da realidade cotidiana, e o comportamento da escrava, de diversão e riso, pode,

por sua vez, corresponder à outra necessidade antropológica de expansão do corpo vivente,

“para “cima”, “para os lados” e “para fora”, conservando e, ao mesmo tempo, suscitando a

superação e promovendo o acabamento contínuo do nosso campo de visão. O que pretendo com

isto é tentar demonstrar, à guisa de conclusão, o quanto o riso do corpo vivente, comunicando

esta tensão, pode ser importante no ato da elaboração de novos saberes, bastando a aproximação

do olhar e a sua compreensão.
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O ponto de partida para mim será o escárnio de estranhamento da escrava da Trácia

quanto a tudo aquilo que se passava diante dos seus olhos. Ela riu espontaneamente daquilo que

seus sentidos não podiam acreditar ao perceberem que quem caíra num buraco era um dos

sábios gregos que havia previsto o eclipse lunar no ano de 585 a.C. Fico imaginando a cena:

uma pessoa andando na rua observando tão atentamente os céus que não é capaz de enxergar

um buraco à sua frente e cai; uma passante que se encontra nas redondezas, vendo um corpo

desaparecer numa fenda aberta no chão, assustada com toda a situação, diante dos gritos de

socorro, corre para tentar ajudar e, ao se aproximar, se dá conta de que quem caiu é ninguém

mais ninguém menos do que o astrônomo, matemático e cientista Tales, da próspera Mileto.

Ora, a cena é tão fora de propósito para a escrava da Trácia, que a consequência imediata não

poderia ser outra senão a explosão de riso do seu corpo. Note que todo este quadro nos reporta

à imagem do carrinho do bebê andando pelas ruas de Nova Iorque. A criaturinha, sendo

transportada, chorava tanto que fez alguns transeuntes se aproximarem; ao chegarem perto, uma

criança horrenda e suja se levanta repentinamente soltando um grito estridente, fazendo com

que quem fosse prestar socorro, num primeiro momento, se assustasse, para, em seguida, ao

perceber que se tratava de uma “pegadinha”, desse uma risada liberatória.

Qual é objetivamente a matéria do riso da serva? Quais realidades este comunica?

Se na fábula original de Esopo apareciam dois personagens, sendo o primeiro composto pela

figura de um astrônomo qualquer e um segundo não reconhecível também, por que Platão fez

questão de colocar um filósofo e uma escrava saídos de cidades bem identificáveis do ponto de

vista do imaginário coletivo, pondo também o riso na boca de um deles?

“Quando Demócrito ri tudo para”, asseverou Heródoto. Quando a serva ri, a

realidade ordinária é, num certo sentido, posta em suspenso. A queda do filósofo fez rir pela

contraposição de imagens e conceitos existentes, suscitando questões óbvias para alguém que

se encontra “desde fora” da vida social. Sendo escrava, não possuindo status de cidadã, porém,
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ao mesmo tempo, pertencendo à categoria dos invisíveis necessários, como podia ela entender

o pensador grego quando este falava em realidade, em natureza, em mundo? O que será que

ele estaria levando em conta na composição dos seus saberes quando observava os céus? E se

ele tivesse morrido ao cair no poço, do que adiantaria todo o seu conhecimento? Por que os

seus saberes, plenos de corpos abstratos e geométricos, não acabavam incluindo o corpo da

existência no ato do conhecimento? Neste sentido, que credibilidade pode ter tal saber que

transforma o corpo vivente num ponto fraco, senão um desconhecido dentro da teoria?

Sim, não seria difícil tais perguntas terem passado pela cabeça dela. Por ser mulher,

escrava e ter vindo da terra do deus Dionísio, tais circunstâncias fizeram dela um observador

da polis “desde fora” do seu ordenamento, quero dizer, um observador marginal.

Este aspecto, aliás, o fato de ela ser da Trácia, foi lembrado aqui por constituir um

elemento importante. Dionísio originalmente era apelidado de “O Subterrâneo”, o deus

responsável pelo sucos vitais, os quais, saindo das profundezas da terra, chegavam até à

superfície, simbolizando, portanto, a linfa que fazia brotar a vida desde o início até o momento

em que o fruto estava pronto para satisfazer às necessidades vitais da comunidade. Neste

sentido, ele era o deus presente no pensamento e nos saberes da comunidade rural, cosmovisão

que a nascente filosofia queria suplantar. O dionisismo passou a figurar, para a parte da Grécia

dentro da qual se encontrava Tales e a Academia, um atraso de mentalidade. Segundo o

historiador Alain Daniélou, ele

...representa um estágio em que o homem está em comunhão com a vida selvagem,
com as bestas das montanhas e a floresta (...) Este deus ensina o homem a desobedecer
as leis humanas a fim de que ele possa redescobrir as leis divinas (...) Ele é
representado pelas religiões das cidades como o protetor daqueles que não pertencem
à sociedade convencional, assim como dos que simbolizam tudo quanto é caótico,
perigoso e inesperado, tudo que escapa da razão humana e que só pode ser atribuído
à ação imprevisível dos deuses. (DANIÉLOU: 1992, p. 15) [trad. livre]
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Do exposto, fica evidente que temos ao menos duas cosmovisões em conflito na

cena da queda do poço: a do filósofo que se volta para as “coisas do alto”, aplicado em

desenvolver o pensamento lógico-racional, ao mesmo tempo em que se ocupa dos destinos das

cidades comerciais gregas da costa jônica, as quais encontravam na exploração do trabalho

escravo uma das suas fontes de riqueza; e a outra cosmovisão, simbolizada pela escrava que,

tendo pouca visibilidade em toda a Grécia antiga, não pode ter outra reação exceto aquela risada

de desprezo pelo filósofo e tudo aquilo que ele representava.

Contra o que ainda se voltava o escárnio da mulher? Contra o desdém pelo mundo

da vida. No interior dos novos saberes científico-filosóficos residia a teoria segundo a qual a

verdadeira realidade não era encontrada nos corpos astronômicos, senão para além deles, e o

treino que esta postura epistemológica exigia levava os corpos a não enxergarem aquilo que

estava colocado bem à sua frente.

Quantas ideias embutidas no “pensamento-som” da mulher da Trácia até aqui, mas

ele “é também uma espécie de filosofia, no momento em que mostra os limites da razão defronte

da imensidão do real” (BERGER: 1999, p. 64). Se a Academia se inseria na configuração de

novas realidades culturais, constituindo também o local privilegiado da produção de novos

saberes, o riso da mulher não deixa de comunicar, decidida e inconfundivelmente, que a fé

numa teoria acaba cegando, e quem tem a perder com isto é o corpo da existência. Sendo

diversão, nos faz pensar pela contraposição e pela complexidade, sugerindo, qual oximoro, que

o conhecimento da imensidão do real, ao qual faz menção Berger, é uma atividade que um dia

pode até ter sido iniciada, mas que não terá um fim jamais. Portanto, ninguém deve ter a

arrogância de se achar conclusivo em alguma matéria, porque a aparência sempre engana,

sempre haverá alguém que, observando “desde fora”, poderá, dando uma risada, comunicar que

o ponto de chegada, ao se fazer ciência, nada mais é do que um pequeno ponto de luz dentro da

infinita galáxia representada pelo conhecimento. Pior ainda se essa risada continuar
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denunciando a ausência do corpo vivente na teoria, fazendo com que continuemos repetindo

aquele pensamento quase centenário de Wittgenstein, o qual diz que “sentimos que, ainda que

todas as perguntas possíveis da ciência recebam uma resposta, os problemas da nossa vida não

terão sido nem mesmo tocados”.
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