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tanto absurdo, a noção de tempo parece ter 
se modificado. E está sendo mesmo neces-
sário que o tempo exista numa cadência 
diferente, porque precisamos – olha nova-
mente a palavra aí – respirar um pouco 
mais para fazer cada coisa. Porque os últi-
mos meses foram um período de perdas, 
de perdas irreparáveis. E só respirando 
muito profundamente e contando com 
o abraço simbólico – veja que ironia se 
precisar tanto de abraços quando a exi-
gência é de distanciamento entre nós para 
sobrevivermos – das pessoas que amamos 
e admiramos está sendo possível seguir em 
frente. Todos, dentro e fora da Revestrés, 
você que nos acompanha e boa parte do 
mundo, perdemos alguém querido. Ou 
sentimos muito medo de perder alguém 
querido. Ou somos próximos de alguém 
que perdeu alguém querido. 

Então, essa edição de Revestrés não é 
só uma revista. É uma vitória. Uma vitória 
sobre a dor e a tristeza, uma vitória sobre 
o medo. É sobre seguir em frente. É uma 
revista que, apesar de tudo, você vai ver, 
traz esperanças, cores, alegrias e respiros. 
E que simboliza para nós – e queremos 
que para você também – o ato de respirar. 
Respirar como for possível, para não per-
dermos o ar e seguirmos nos mantendo 
vivos e juntos.  

Esperamos que você leia essa edição e 
pense nisso. Siga respirando. Siga. 

*A edição #46 de Revestrés é dedicada à nossa 
querida e saudosa Dona Raimunda, mãe do 
professor – e um dos editores de Revestrés – 
Wellington Soares.

Mas nem sempre é necessário tornar-se forte.
Temos que respirar nossas fraquezas.
Clarice Lispector
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EDITORIAL
POR ANDRÉ GONÇALVES

A o fecharmos a reunião que deci-
diu o que iríamos trazer para esta 
edição #46 de Revestrés, ficou 

uma sensação estranha – e algo de receio: 
como não poderia deixar de ser, a edição 
giraria em torno da pandemia de Covid-
19. Mas como faríamos essa abordagem? 
Como tratar, em uma revista cultural, um 
tema tão doloroso, tão assustador, num 
momento em que um vírus nos confina e 
nos afasta fisicamente das outras pessoas e 
pode nos matar? Com todas as atividades 
culturais mundo afora suspensas, como 
fazer matérias, mostrar pessoas, abordar as 
dificuldades e realizar entrevistas e maté-
rias? Pautas decididas, respiramos fundo 
e fomos.  

Normalmente uma palavra circula 
internamente, de maneira mesmo infor-
mal, enquanto produzimos a revista. E 

“respirar” passou a ser a palavra da edição. 
Mais de uma vez, enquanto as dificuldades 
iam se sucedendo, alguém disse algo como 

“dá uma respirada, quando der achamos 
uma saída”. Não poucas vezes fizemos isso 
mesmo, inclusive literalmente: paramos e, 
apenas, respiramos. Sem nos cobrar muito, 
dando à equipe e à edição o tempo que ela 
precisou para existir. Respiramos, toma-
mos fôlego e fomos adiante.

Sobre o tempo: você, claro, percebeu 
que entre a edição #45 e essa, a #46, houve 
um hiato maior. Mas sabemos que você 
compreende bem, porque, nesse 2020 um 

RESPIRAR É UM ATO 
DE CORAGEM
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EDIÇÃO #45

Parabéns pela linda decisão 
em compartilhar gratuita-
mente a versão de abril. 
Como assinante, fico ainda 
mais orgulhoso de vocês. 
RIBAMAR JÚNIOR (@RIBASNINJA), 
NO INSTAGRAM

ENTREVISTA: ALBERTO  
DA COSTA E SILVA

Muito boa e elucidativa a 
entrevista do diplomata. 
Passei a admirá-lo após 
assistir uma entrevista sua 
veiculada por um canal de 
TV há muitos anos. Para 
mim, foi uma verdadeira 

FALA LEITOR

ARMANDINHO
POR ALEXANDRE BECK

aula sobre os africanos no 
Brasil. Adorei, também, o 
nome da revista, Reves-
trés. 
NERINA AIRES COELHO 
MARQUES, NO FACEBOOK

Uma entrevista para nos 
orgulhamos de nossa 
cultura. 
MÁRIO TORQUATO 
GONÇALVES, NO FACEBOOK

Fiquei emocionada com 
a entrevista e com o co-
nhecimento demonstrado 
pelo poeta. Maravilha!
NEIDE AMBACK, NO FACEBOOK

REPORTAGEM:  
ILUSTRADORES  
NA INTERNET

Pura verdade. Os femi-
nistos são piores que os 
machistas, a toxicidade é 
quase mortal se a mulher 
não acordar e seguir. É 
um personagem bem ela-
borado com cara de anjo, 
mas só quer mesmo sugar 
a utilidade da mulher. 
GLAUCYA LEANDRO (@
GLAUCYALEANDRO), NO 
INSTAGRAM.

Fui (ver). Li, gostei. 
JOTA A COSTA, NO FACEBOOK 

ANDREIA SOARES 
ASSUNÇÃO SOUSA
CAIO NEGREIROS 
CAROLINA DE MOURA
CLEGIVALDO LEAL
CONCEIÇÃO VALENTE
DANIELLE CRAVEIRO
DONA RAIMUNDA
DOUGLAS MACHADO
ELIO FERREIRA
EMERSON ARAÚJO
ERICH GUSTAVO A. DE OLIVEIRA
FLAVIANO MARQUES
FRANCISCO ANTÔNIO
FRANCISCO LUCAS
FRANCISCO RUFINO
FREDERICO OSANAN
GEORGIA FERREIRA

HELDER SOUSA JACOBINA
HILDALENE PINHEIRO
ISADORA MELO
JOÃO FONTELES
JOÃO L ROCHA NASCIMENTO
JONAS MORAES
JOSÉ CARLOS ELIAS (FEIJÃO)
KAROLINE SILVA
KAYO DOUGLLAS
LAURENICE FRANÇA
LUCINEIDE BARROS
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA
MARIA F CARVALHO
MARIA SOCORRO
MARIA SUELI RODRIGUES DE SOUSA
MARIA FRANCISCA
MAYRA BRANDT SOARES LEÃO
MOISÉS OLIVEIRA

NAYARA SUYANNE SOARES COSTA
NOUGA CARDOSO
OLÍVIA ROCHA
PAULO PAIM
PEDRO JANSEN
PRISCILLA CARVALHO
RAIMUNDO DUTRA
RENATO LELIS
RITA SILVANA ORSANO
SÔNIA TERRA
SUSYANNE ALVES DE OLIVEIRA
TATIANA SOBRAL
TÉRCIO CÂMARA
VICENTE GOMES
VILMA DE BRITO
VIVIANE CARVALHO
WALBER TEIXEIRA LUSTOSA
WILSON SERAINE

A Revestrés agradece às leitoras e leitores que nos apoiam em nossa campanha de 
financiamento coletivo no Catarse e no Amigos Revestrés. Muitíssimo obrigado!
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ROGÉRIO NEWTON / Crônica
Poeta, cronista, romancista. Publicou Ruí-
nas da memória (1994), Pescadores da tri-
bo (2001), Último round (2003), Conversa 
escrita N’água (2006), Grão (2011), No co-
ração da noite estrelada (2015) e Crônica 
dos enigmas de Oeiras (2017).

WELLINGTON SOARES / Ficção
Agitador cultural, curador da Balada Lite-
rária no Piauí, um dos editores da Reves-
trés e autor dos livros: Maçã Profanada 
(2003), Um beijo  na bunda (2011), O dia 
em que quase namorei a Xuxa (2013) e Cu 
é lindo & outras histórias (2016). Coorde-
na o Pré-Enem Seduc, projeto de inclusão 
universitária voltado aos estudantes das 
escolas públicas do Piauí. 

MANOEL RICARDO / Trabalhos no subsolo
Professor da Escola de Letras e do PPGMS, 
Unirio. Publicou Pasolini: retratações (7Le-
tras, 2019, com Davi Pessoa), Avião de alu-
mínio (Quelônio, 2018, com Júlia Studart), 
Maria quer o mundo (Edições SM, 2015), 
entre outros. Coordena a coleção Móbile 
de miniensaios (Lumme Editor).

ALEXANDRE BECK / Armandinho
Catarinense, formado em Agronomia e Co-
municação Social. Ilustrador e cartunista há 
mais de 15 anos. Seu personagem Arman-
dinho surgiu em 2009 e virou tira de jornal. 
A página de Armandinho no Facebook tem 
mais de um milhão de seguidores.

LEO GALVÃO / Peixe voraz
Relações Públicas, faz amizade na fila de 
qualquer lugar e dentro do elevador, 
dorme cinco horas por noite, odeia pa-
lavras em inglês e é devoto absoluto de 
paçoca, maria isabel e carne de sol, nesta 
ordem.

COLABORADORES#45

JOSÉ FONTENELE / Arte 
Jornalista pela UFSC. Participa da or-
ganização de dois clubes de leitura no 
Rio de Janeiro, o Clube de Leitura e o 
Clube da Leitura ZO, do qual é um dos 
fundadores, voltado para a zona Oeste 
da cidade. Trabalha na agência literária 
Oasys Cultural.

JOAQUIM CANTANHÊDE/ Ensaio 
Pedreirense (MA), jornalista e repórter do 
portal O Pedreirense. No fotojornalismo 
dedica-se ao registro dos processos de 
resistência e memória da ancestralidade 
africana de comunidades quilombolas do 
Maranhão.

FRANCISCO PELLÉ / Eu que fiz 
Ator, produtor cultural e um dos fun-
dadores do Grupo Harém de Teatro. É 
coordenador geral do FESTLUSO - Festi-
val de Teatro Lusófono, que reúne países 
de língua portuguesa, realizado desde 
2008. 

GENI GUIMARÃES / Um outro olhar 
Poeta, Prêmio Jabuti com A cor da ternura 
(1990). Publicou Balé das emoções e Da 
flor o afeto. Sua obra é marcada pelos 
tons de protesto e afirmação identitária. 
Em 2020, é a autora homenageada pela 
Balada Literária.

JANAÍNA LOBO / As 10 dicas 
Teresinense e artista da dança. É co-cria-
dora e diretora do JUNTA – Festival Inter-
nacional de Dança, em parceria com Ja-
cob Alves e Datan Izaká. É Coordenadora 
Artística do Balé da Cidade de Teresina e 
do Projeto Redemoinho da Escola Esta-
dual de Dança Lenir Argento. 

PATRÍCIA SANTOS / Entrevista 
Graduada e mestra em História pela Ufpi; 
Doutora em História pela Unisinos. Tem 
como temas de interesse os voltados a 
religiosidade popular, cultura e educação. 
É professora do Instituto Federal do Mara-
nhão campus São João dos Patos.

POLLYANA FERRARI / Opinião 
Jornalista, professora da PUC-SP e pes-
quisadora em mídias sociais. Autora dos 
livros "Como sair das bolhas","A força da 
Mídia Social" e "Nós: tecnoconsequências 
sobre o humano". 

LETÍCIA CAMPOS / Brasil 
Comunicadora social e produtora audio-
visual. Nasceu em Montes Claros, e hoje 
vive em Portugal, onde faz doutorado em 
Ciências da Comunicação. Atua na causa 
socioambiental há dez anos. Trabalhou na  
Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (COIAB) em 2010.

IRINEU SANTIAGO / Capa e Reportagem
Diretor de arte, ilustrador e fotógrafo. For-
mado em desenho publicitário na Escola 
Oficina de Arte de Santo André (SP). Foi 
designer gráfico e ilustrador na Editora 
FTD.



A HISTÓRIA 
NAS MÃOS

ENTREVISTA    EVESTRÉS
FONSECA NETO

QUEM PARTICIPOU 
DESTA ENTREVISTA:

André Gonçalves
Publicitário, escritor, fotógrafo

Samária Andrade
Jornalista, professora da Uespi

Wellington Soares
Professor e escritor

Maurício Pokemon
Fotógrafo

Patrícia Santos
Convidada Revestrés



Ele utiliza a História para analisar a pactuação das elites, 
avalia que os militares se tornaram um partido político, 
que o Brasil virou carola e vê saída com o povo na rua. 

TEXTO, EDIÇÃO SAMÁRIA ANDRADE

FOTOS MAURÍCIO POKEMON

Era ali por volta das 2 da tarde quando foi assinada 
a lei que – no papel – libertava os escravizados. O 
que aconteceu imediatamente depois foi festa e 

bebedeira por todo o Brasil. “Todos os berimbaus desse 
país se mobilizaram. São Luís teve uma semana de porre”. 
O professor Fonseca Neto conta a história como se tivesse 
presenciado os acontecimentos. E, nesse contar, também 
faz os diálogos dos personagens, como entre o escravizado 
e seu patrão: “Eu vou morar aonde?”; “Ah, você não é livre?”.

Mas não pense que há leviandade nisso. Tudo é funda-
mentado em anos de estudo e paixão por História. Rigo-
roso, ele recusa o discurso que não está amarrado na con-
cretude dos fatos. Em tempos de fake news, lembra que elas 
são um projeto de poder - ou se colocam a serviço disso.

Antônio Fonseca dos Santos Neto, 67 anos, é professor 
de História da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Nas-
ceu em Passagem Franca, Maranhão, e veio para Teresina 
aos 16 anos. Completou o ensino básico na capital do 
Piauí e, como corria 1969, sentiu-se convocado a ingressar 
no movimento estudantil, ainda na escola. Na Universi-
dade, foi presidente do Diretório Central dos Estudantes. 
Em palestras que faz, conta sobre esse período. Considera 
que fez pouco contra a ditadura. Mas lembra que foi abor-
dado por policiais e se sentiu ameaçado.

  Graduou-se em História e Direito pela UFPI, especia-
lizou-se em História do Brasil pela PUC de Minas Gerais, 
fez Mestrado em Gestão Universitária pela UFPI e, mais 
recentemente (2014), tornou-se doutor em Políticas Públi-
cas pela UFMA, no Maranhão.

Nunca perdeu certo jeito militante, tornado claro em 
muitas falas. Analisa que as elites brasileiras continua-
mente pactuam e rearranjam velhas conciliações para se 
manter no poder. Também lamenta que intelectuais e 
universidade reiterem alguns desses comportamentos ou 
se omitam. Quando perguntado pelo movimento que 
tem derrubado estátuas de personalidades históricas pelo 
mundo, argumenta: “O povo tem o direito de derrubar, 
não só essas estátuas como qualquer monumento. Por que 
os monumentos não podem morrer?

Utiliza algumas palavras poucos usuais – vontadoso, 
elidir, brandir -, e repete expressões como se pudesse, 
assim, materializá-las: “tomar a história nas próprias mãos”. 
Ao mesmo tempo recusa outras: “Eu abomino o termo ‘Lei 
Áurea’ e quem o usa é desinformado”. No seu dicionário, 
Bolsonaro é “inominável” e impeachment é golpe. “Por 
que eu vou reiterar uma expressão talhada para cumprir 
um papel de disputa de poder?!”.

O professor tem andado um tanto preocupado com o 
país da pandemia, mas não surpreso. Considera que tudo 
pode ser explicado se estudarmos a história em suas con-
tradições e seu movimento longo. Nesse processo, com-
preende que essa história “não é uma linha reta rumo à 
felicidade, mesmo que muitos de nós tenhamos sonhado 
com isso”. Não significa que tenha perdido as esperanças. 
Ele acredita nos movimentos sociais e aposta que a saída 
é a radicalidade da luta nas ruas.

Fonseca é casado, pai de três filhos e tem dois netos. 
Humanista e crítico, gosta de ler e admira a natureza. Por 
medida de segurança, devido à pandemia de Covid-19, 
conversou com Revestrés por videoconferência, via Zoom. 
As fotos foram produzidas com os devidos cuidados: dis-
tanciamento e máscaras. O resultado é essa entrevista 
lúcida, que traz a história de ontem e de hoje para nos 
ajudar a pensar nos nossos tempos.

www.revistarevestres.com.br 9  



A OMISSÃO SOBRE A ESCRAVIDÃO É UM CRIME 
DE LESA-PÁTRIA! AS ELITES AGIRAM PARA ELIDIR

 ESSE TEMA DO DEBATE E O ARRASTARAM 
PARA FORA DA NOSSA COMPREENSÃO.

PATRÍCIA SANTOS: Nos últimos anos, 
historiadores, filósofos e sociólogos 
têm sofrido um processo de desvalori-
zação de seu ofício, especialmente por 
conta de um cenário de pós-verdade, 
que negligencia o conhecimento 
científico e deturpa o fazer histórico. 
Nesse momento de discussão sobre 
fake news, como o senhor avalia que 
historiadores podem combater o fal-
seamento da realidade, em especial 
na era digital, com disseminação de 
conteúdos diversos?

FONSECA NETO: Com método nas 
pesquisas e com a compreensão de 
como se dá o processo de produção 
do conhecimento historiográfico. 
Um fato é alguma coisa real, mas 
também uma construção de memó-
ria, que pode ganhar asas no discurso. 
A questão é não se deixar simples-
mente flanar no discurso, se distan-
ciando da referência do fato. Alguns 
defendem uma pós-modernidade 
em que a história “é” discurso. Ora, 
a história é discurso, sim, mas com 
amarras na concretude dos fatos, que 
embutem algo inalterável. O que se 
dá – a partir do fato – é que abre um 
campo imenso de batalha e nos desa-
fia, tensionando nosso ofício. Neste 
momento, há um ataque político aos 
fatos e a história é disputada. As fake 
news são um projeto – ou se colocam 
a serviço de um projeto de poder. 

A história, como lembram Walter 
Benjamin, Olgária Matos e outros, 
é saturada de “agora”, são os agoras 
se significando, desafiando o objeto 
das disputas que o mundo quer fazer. 
História e memória não são a mesma 
coisa, em que pese, não há história 
sem os mananciais da memória. 
Quem vai dominar o processo: his-
tória ou memória? Quem ganhar essa 
parada dominará também os rumos 
da história.

SAMÁRIA: No livro A Elite do Atraso, 
Jessé Souza reclama que a história do 
Brasil precisa ser recontada a partir 
do zero, que a esquerda não fez esse 
trabalho e que a forma de contar 
das elites resultou no pensamento 
dominante de que o maior problema 
nacional seria a corrupção, despre-
zando o entendimento da escravidão 
como um grande problema nacional. 
Você concorda com essa ideia? E que 
consequências uma falta de reflexão 
sobre a escravidão traz para os dias 
de hoje?

FN: Jessé Souza acerta quando aponta 
que obras como as de Sérgio Buarque 
de Holanda, Gilberto Freyre e, em 
certo sentido, Celso Furtado – que 
ele coloca mais ou menos no mesmo 
plano –, teriam deixado de lado ques-
tões como a escravidão e instituído 
um cânone de compreensão expli-
cativo que passa por uma espécie de 

Brasil pacífico. Mas penso que ele 
peca ao insinuar que um lastro de 
conhecimento construído deva ser, 
de certa forma, invalidado - isto deve 
ser evitado, sem prejuízo da obser-
vação fundamental sobre a escravi-
dão. A omissão sobre a escravidão 
no Brasil é um crime de lesa-pátria! 
As elites agiram para elidir esse tema 
do debate e o arrastaram para fora 
da nossa compreensão. No final do 
século 19, ao contrário de desaparecer, 
a escravidão é ressignificada. A lei de 
1888, em certo sentido, foi até pior, 
porque foi contrária a um movimento 
dos próprios trabalhadores escraviza-
dos, que já existia. Naquela manhã 
de 13 de maio de 1888, por volta 
ali das 2 da tarde, se promulgava 
uma das leis mais curtas do Brasil: 

“É declarada extinta a escravidão no 
Brasil” e “Revogam-se as disposições 
em contrário”. Essa lei não tem um 
único artigo assegurando direito de 
lugar para dormir, de ter família, um 
pedaço de terra – nada! Então essa 
lei cassou direitos! (fala com ênfase). 
E aquele trabalhador acordou sem 
um prato de comida – que era dever 
do “seu dono”. Que loucura é essa?! 
1888 é uma operação típica das pac-
tuações brasileiras para manter a elite 
no poder. Desde que chegaram aqui, 
na sexta década após a chegada de 
Cabral, os escravizados nunca deixa-
ram de ter quilombos, movidos pelo 
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AS FORÇAS ARMADAS SÃO 
ESSE ALIADO, ARMADO, 
QUE HOJE SE TORNARAM 
QUASE UM PARTIDO POLÍTICO. 

ideal humano de ser livre. A chamada 
libertação foi bonita, foi grande, 
todos os berimbaus desse país se 
mobilizaram (diz, entusiasmado). 
São Luís teve uma semana de porre, 
os terreiros de Teresina se assanha-
ram. Mas e depois do porre: “Eu vou 
comer aonde? Vou morar aonde?”; 

“Ah, você não é livre?” (fala como se 
fosse um escravizado e um senhor 
zombeteiro). Eu abomino o termo 

“Lei Áurea” e quem o usa é desinfor-
mado e não contribui para o debate 

- é como usar a palavra impeachment. 
Por que eu vou reiterar uma expressão 
talhada para cumprir um papel de 
disputa de poder?! Jessé é uma leitura 
tão bonita, A Elite do Atraso é uma 
obra necessária e corajosa! Mas se eu 
a leio precipitadamente, posso pen-
sar que as contribuições para pensar 
o Brasil até hoje foram insuficientes 
para orientar mudanças, e isso não 
é verdade. O Brasil tem pensadores 
sociais desde a colônia, propondo 
coisas incríveis, falando de liberdade 
com referencial profundo. A grande 
questão é que vamos sendo derrota-
dos pelo dia a dia, na luta política 
comum.

ANDRÉ: As lutas políticas do Brasil 
de hoje são muito diferentes das do 
Brasil colônia?

FN: Para entender o Brasil é preciso 
entender sua formação, que é colo-
nial e aceitou a iniquidade. O Bra-
sil colônia inverteu o que aconteceu 
na França em 1789. Na Revolução 
Francesa declarou-se, entre outros, o 
direito de ter propriedade – visando 
à propriedade de terra, pois era uma 
revolução liberal e burguesa, contra 
o estado absolutista do antigo regime 
europeu. Mas, enquanto na França 
os liberais lutavam para abolir laços 
servis, os liberais brasileiros lutavam 

pelo direito de ser proprietário de 
escravos. O império colonial das 
expansões mercantis dos anos 1500 
foi sendo repactuado diversas vezes, 
até hoje, naquilo que alguns chamam 
de neocolonização. 1822 (declaração 
de independência de Portugal) é um 
pacto para não ser independente; 
1840 é um pacto que declara, con-
tra a Constituição, que um menino 
de 14 anos tinha 18 (Dom Pedro II). 
Uma criança é coroada imperador e 
todo mundo concorda e diz que ele 
é “de maior”! (fala puxando as pala-
vras para demonstrar incredulidade). 
Até hoje, mesmo no Estado liberal 
moderno, o Brasil não é um Estado 
independente. Ele continua sendo 
uma colônia negociada com o centro 
do mundo. Mesmo assim, todos os 
momentos de insurreição são impor-
tantes para incandescer algum debate, 
e para que o Brasil queira tomar seu 
destino em suas mãos. Em todo esse 
tempo, somente duas mulheres gover-
naram o Brasil: a princesa Isabel, por-
que ficou como regente, na saída do 
pai (Dom Pedro II); e Dilma Rous-
seff. Isabel assinou às pressas aquela 
lei sem artigos (1888). E a presidenta 
Dilma, mais de 120 anos depois, 
escreveu o artigo importante que 
corrigiu o que nem a constituinte de 
1988 tinha feito: assegurou a consti-
tucionalidade jurídica para todos os 

trabalhadores, incluindo finalmente 
os domésticos - a senzala que conti-
nuava a existir.

ANDRÉ: O Brasil tem um histórico 
de golpes, talvez com suspiros demo-
cráticos, e sempre com a presença de 
militares. A impressão é que temos 
uma democracia tutelada, que atua 
como uma espécie de garantidora 
das vontades das elites. Nesse tipo de 
democracia, com militares instalados 
em todos os setores do governo e com 
a concordância das elites, qual a saída 
para a sociedade civil?

FN: A saída é a radicalidade da luta. A 
tutela militar é explicitada, inclusive 
legalmente, desde a proclamação da 
República, quando os militares foram 
protagonistas, com uma articulação 
civil. A história do Brasil tem episó-
dios em que há vislumbres de que as 
forças armadas passaram para o lado 
do povo. Elas são esse aliado armado, 
de um ou outro, que hoje se tornaram 
quase um partido político. Um rom-
pimento só seria gerado pela força da 
rua, em processo de levante de cará-
ter revolucionário. É justamente isso 
que as elites temem. E todo movi-
mento de rua que se insinua acende 
uma luz e dispara o gatilho do pacto. 
O exemplo mais recente ocorre 
neste momento, já na pandemia. 
Bastou que durante três domingos 
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algumas iniciativas de povo na rua 
reivindicassem democracia – com 
ref lexo das manifestações antirra-
cistas americanas – para que uma 
parte da elite golpista, entre outras 
coisas, neoliberal, se unisse contra o 
inominável (Bolsonaro), sobretudo 
para manter os privilégios e o padrão 
de dominação da velha conciliação 
brasileira, atraindo inclusive parte da 
própria esquerda - ou daquilo que se 
tem como tal nessa estrutura. Esta-
vam lá Fernando Henrique Cardoso, 
Luciano Huck, Haddad, Flávio Dino, 
num acordo por cima, que Lula, 
numa clareza histórica extraordiná-
ria, não quis participar. Então bastou 
esse movimentozinho, que afugentou 
a extrema-direita da rua - animada, 
sobrevoando Brasília de helicóptero 
para bater palmas na cabeça de nazi-
fasci, pregando fechamento dos pode-
res. Isso é grave demais! (repete duas 
vezes, com seriedade). Esse é o movi-
mento da história: vai se conduzindo, 
pra cá ou pra lá, não é uma linha 
reta rumo à felicidade, à dignidade, 
à abundância, mesmo que muitos de 
nós tenhamos sonhado com isso, em 
nossas leituras de juventude.

WELLINGTON: Em 2018, de maneira 
simbólica, os eleitores se viram entre 
a escolha de armas ou livros. Com 
qual desses instrumentos o Brasil 

enfrentaria com mais eficácia o novo 
coronavírus e estaria numa situação 
econômica melhor?

FN: Eu não sei exatamente respon-
der, mas desconfio que o Brasil segue 
uma espécie de grande script em que 
a elite – que estuda e não tem nada 
de incompetente – consegue fazer 
cumprir o seu papel de garantir que 
o país não se torne independente. O 
analfabetismo, por exemplo, é parte 
da dominação estrutural. Por que o 
Brasil não tem um sistema escolar 
capaz de construir um cidadão, um 
sujeito vontadoso de mudar esse país, 
mudando suas estruturas? O conheci-
mento é negado, é manipulado. Hoje 
há quase um consenso de que pensar 
dialeticamente o processo, em suas 
longas linhas estruturais de formação, 
está fora de moda. Nas escolas e uni-
versidades se exercita a negação com a 
maior tranquilidade. O estudante, na 
sala de aula, diz: “Professor, eu não 
acredito que houve as navegações”, 

“Eu discordo que houve ditadura”. 
Como se discorda da realidade? E 
aquilo cria um bloqueio, uma inter-
dição, uma amnésia de desconheci-
mento. 2018 acontece por causa dessa 
falta de conhecimento. E veja que iro-
nia: os governos liderados por Lula e 
Dilma, com suas alianças, produziu 
a maior expansão em curto tempo 

ALGUÉM ACREDITA QUE LUCIANO HUCK 
NÃO É MAIS OPERADOR DO GOLPE? 

QUE CIRO GOMES É DE ESQUERDA?! ORA,
 ISSO É DESCONHECIMENTO DA HISTÓRIA!

das universidades brasileiras, mas os 
que entraram nas universidades ser-
viram às nossas esperanças? Não está 
sendo assim. O golpe (2016) derrotou 
intentos que nem foram tão ousados, 
foram os negociados. E quem aju-
dou a matar isso foi um estado agi-
gantado, crescido e demente – com 
muito poder, a exemplo do Ministé-
rio Público, que passou a operar por 
regras não mais escritas em códigos 
e leis. Agora o Estado tem dono (fala 
três vezes). As estruturas econômicas 
e políticas são fortes, mas as estru-
turas de mentalidade são tão férreas 
e difíceis de quebrar quanto aquelas. 
Em 2018, tivemos uma esquerda 
sonhadora. E parte desse sonho foi 
acreditar em república - uma repú-
blica capenga, dominada pelas elites.

PATRÍCIA: Muito se tem falado 
sobre uma falta de protagonismo 
das esquerdas nesse momento de 
autoritarismo institucional. Diante 
dessa situação, o senhor acha possível 
que a esquerda retome um lugar de 
protagonismo?
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FN: Não há uma receita, o processo é dialético. E não há 
protagonismo futuro sem que se dialogue em profundi-
dade com o passado, compreendendo que ele é irrepetível. 
Dividir a esquerda - pra usar essa dicotomia, que não deve 
ser absoluta, mas tem referenciais para se pensar a conjun-
tura – é parte da tática da direita para se manter no poder. 
Alguém pensa que essa posição recente da Rede Globo 
e outros meios de comunicação, questionando o inomi-
nável, significa que eles mudaram de postura? Alguém 
acredita que Luciano Huck e outras figuras não são mais 
operadores do golpe? Alguém acredita que Ciro Gomes é 
um homem de esquerda?! Ora, isso é desconhecimento da 
história, é não compreender os processos! Eu acho que a 
esquerda pode recuperar protagonismo, como acho que 
a intenção da frente ampla é tirar o povo da rua e man-
dar de volta para casa – “porque nós vamos resolver isso 
aqui, entre nós, e depois a gente vai brincar de disputar 
as eleições”.

MAURÍCIO: Sobre o passado ser irrepetível e considerando 
ondas revisionistas da história e recentes protestos de rua, 
uma discussão que volta a emergir recusa monumentos 
e estátuas que fazem homenagem a personagens históri-
cos considerados não representativos por alguns grupos, 
inclusive defendendo a destruição de alguns destes monu-
mentos. Como o senhor avalia essa questão?

FN: O povo em movimento, como sujeito de seu destino 
coletivo, tem o direito, sim, de derrubar, não só essas 

estátuas como qualquer monumento. Grande parte desses 
monumentos têm a intenção de instigar fruições gerais 
em torno dele. Por que os monumentos não podem mor-
rer? Em Teresina, por exemplo, a mudança do nome do 
colégio Domingos Jorge Velho (para Zumbi dos Palmares 
e, depois, Esperança Garcia) deu um rebuliço. Foi uma 
confusão quando se sugeriu tirar os dois versinhos de 
Da Costa e Silva do hino do Piauí: “Da aventura de dois 
bandeirantes, em missão de trabalho e de paz”. Olha que 
hino é algo que desencadeia emoções cívicas que orientam 
as atitudes do ser humano! Hoje, cem anos depois, esses 
versinhos são absolutamente absurdos! E se via crianças 
cantando, se emocionando com a memória do etnocida 
Domingos Jorge Velho, um monstro da lógica da colo-
nização, um inimigo da sociedade. Então o que uma 
geração fez a outra não tem o direito de rever? Tem, sim. 
Algumas pessoas dizem: “Ah, mas é uma obra de arte”. 
Sim, mas uma obra de arte que cumpre um papel! É obra 
de arte? Pois tira da rua e bota no museu. Aqui em Tere-
sina se discute o “El Matador”, do escultor Carlão (Carlos 
Martins; a escultura retrata João do Rego Castelo Branco, 
um dos colonizadores do Piauí, matando índios, e é inspi-
rada na poesia de H.Dobal, que faz uma denúncia contra 
o matador). Se o movimento da sociedade quer colocar 
uma outra simbologia no processo, se é a vontade coletiva, 
deve ser atendida. Mas a escultura não deve ser destruída, 
pode ser colocada em outro local. O povo tem todo o 
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direito de brandir outros signos da 
sua existência e da sua temporalidade. 
O trauma das elites é não ter um pas-
sado mais profundo para mitologizar, 
aí se agarram a mitos frágeis, como 
Leopoldina, Pedro I, Bonifácio e 
outros. O passado existe não para 
que se tenha saudades dele - isso é 
a matéria-prima com que se faz um 
reacionário. O revolucionário respeita 
o passado, inclusive o estudando.

WELLINGTON: Na historiografia 
piauiense, o que representam per-
sonagens como o indígena Mandu 
Ladino e a escravizada Esperança 
Garcia?

FN: Na historiografia do mundo! 
(corrige). Essas são figuras que não 
temos o direito de esquecer. E tem 
outras ainda invisíveis. Eu descobri 
recentemente a história da Militana, 
uma trabalhadora escravizada, de 
Picos, que recusou que seu dono se 
apropriasse de seu corpo – como era 
comum. “Em mim você não toca”. 
E ele mandou acorrentar o corpo de 
Militana, com braços atados e per-
nas livres, e a soltou na estrada. Ela 
caminhou de Picos até Oeiras, que 
era a sede da comarca. Ao chegar na 
cidade naquele estado, criou uma 
comoção e foi bater perante o juiz, 
que mandou chamar um ferreiro e, 
solenemente, ordenou que se pesasse 
as correntes, para constar no pro-
cesso: 25 quilos de ferro! Ou seja: é 

por cima, rebelde. E eu digo isso com 
certa autocrítica. A gente tem alguns 
estudos na universidade, mas a uni-
versidade também é lugar em que a 
omissão é reiterada. Mandu Ladino 
e Esperança Garcia são duas figuras 
que devem ser tomadas como referen-
cial de luta, como respeito pelo viver 
dos que sofrem, seus signos, suas 
estéticas e até para referenciar o que 
alguns chamam, até de modo român-
tico, de "querer mudar o mundo".

ANDRÉ: Sobre referências, temos 
alguns estados vizinhos, como Ceará 
e Maranhão, e ainda Pernambuco, 
que têm signos culturais e identitá-
rios muito claros. Em comparação, 
o Piauí não parece ter esses traços 
muito marcados. Falta uma identi-
dade para o piauiense?

FN: Se a gente tentar escrutinar as 
matrizes das identidades, vamos 
descobrir uma vitória da elite pre-
valente. Pernambuco valoriza uma 
história de lutas: como a Batalha 
dos Guararapes (1648), a Conspira-
ção dos Suassunas (1801), a Revolu-
ção Pernambucana (1817) - um dos 
poucos movimentos que se chama de 
revolução no Brasil; a Confederação 
do Equador (1824), a Insurreição 
Praieira (1848). Pernambuco é cheio 
disso e se colocou como referencial 
de luta no Brasil. O Ceará é a terra 
de Bárbara de Alencar, uma mulher 
extraordinária que saiu do Crato e 

uma outra Esperança Garcia, que 
viveu cem anos após esta. Então são 
muitas pessoas lutando pelo direito 
de existir sob essas nuvens que alguns 
chamam céu. Sobre Mandu Ladino 
até hoje não há uma tese e isso é um 
desastre.

SAMÁRIA: Há o livro Mandu 
Ladino, de Anfrísio Neto Lobão Cas-
telo Branco...

FN: Um romance! Até romanceiam 
a vida do Mandu Ladino! Porque é 
a história filtrada, por esse jeito de 
contar romanceado. E nem é inten-
ção maldosa do autor, porque o livro 
contribui, entretanto não supre a 
falta que faz uma pesquisa mais 
detida sobre este personagem que se 
tornou símbolo da resistência indí-
gena contra a colonização portuguesa. 
Sobre Esperança Garcia, como é que 
a gente precisou de Luiz Mott (his-
toriador paulista), que veio ao Piauí 
nos anos 1980 fazer uma investiga-
ção sobre outras questões e, por acaso, 
topou com o documento que é a 
carta escrita por aquela escravizada? 
(a carta, de 1770, denuncia maus 
tratos e estava no Arquivo Público 
do Piauí). Aquele documento vivia 
ali, no meio de um processo, já era 
conhecido dos historiadores tudim do 
Piauí, que investigaram essa papelada, 
e será que não viram isso? Claro que 
viram! Mas não deram importância! 
Era de uma negra escrava e, ainda 

O POVO EM MOVIMENTO TEM O DIREITO DE DERRUBAR 
NÃO SÓ ESTÁTUAS COMO QUALQUER MONUMENTO. 
POR QUE OS MONUMENTOS NÃO PODEM MORRER?
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foi até Olinda e Recife se juntar à 
revolução de Frei Caneca (religioso 
e político que participou da Revolu-
ção Pernambucana e liderou a Con-
federação do Equador, em defesa da 
independência do Brasil de Portugal). 
Ela foi presa e caminhou de Recife a 
Fortaleza, pagando pela ousadia de 
ser uma mulher revolucionária. Em 
que pese as oligarquias dos Alencar, 
que vem depois, o Ceará tem enorme 
orgulho dessa figura. O Maranhão 
é um estado conservador, mas os 
irmãos Beckman (1684) lideraram 
lá o primeiro levante burguês - isso 
quando a burguesia era revolucio-
nária (risos). Teve a Balaiada (1838), 
uma das mais importantes mani-
festações de caráter revolucionário 
vinda do chão. No Piauí tivemos a 
Batalha do Jenipapo (1823), o vis-
lumbre de um povo querendo tomar 
a história em suas mãos. Por que o 
Jenipapo, mesmo sendo importante, 
não se constituiu como um sentido 
de identidade piauiense? Porque aqui 
as elites, inclusive os intelectuais, 
traduziram o sentido daquele movi-
mento a seu favor, dizendo que foi 
um movimento patriótico. Que nada! 
O meu querido Clodoaldo Freitas, 
titular da cadeira que eu assento na 
Academia Piauiense de Letras, que 
foi um homem absolutamente atua-
lizado, um republicano indispensá-
vel, um juiz que não se submetia ao 
poder econômico e político, e pagou 
por isso... Mas esse intelectual, por-
que submetido às estruturas daquela 
temporalidade, afirmou que os caídos 
no Jenipapo eram heróis lutando pela 
pátria. Que história de pátria? Eles 
lutavam por outra liberdade, que 
não a dos fazendeiros, a dos donos 
do poder. Campo Maior é cenário 
de disputa de vários projetos de inde-
pendência que estavam em curso por 

todo o Brasil. O movimento de inde-
pendência que triunfou no Piauí, na 
então linda capital Oeiras, não foi 
popular. Foi um movimento de cará-
ter golpista e atrasado com relação 
às ideias de liberdade que circulavam 
naquele momento. E a identidade do 
piauiense não é discutida, é interdi-
tada – porque isso também se trata 
de uma disputa de poder.

SAMÁRIA: Essa interdição se rela-
ciona a certa visão depreciativa do 
piauiense sobre si mesmo, refletida 
em frases, até certo ponto recorrentes, 
como “isso só acontece no Piauí”?

FN: Isso é uma estratégia das elites, 
dos donos do poder, que têm o estado 

como sua propriedade e não querem 
discutir nada. E isso se expressa das 
macroestruturas políticas às microes-
truturas mais cotidianas. E os intér-
pretes da história têm parcela nisso. 
O que moveu o bandeirante Domin-
gos Jorge Velho para essa região? 
Roubar, apresar corpos de homens, 
mulheres e crianças, para vender no 
aquecidíssimo mercado interno de 
indígenas – uma espécie de escravo 

"de segunda" na ordem colonial, já 
que o escravo "de primeira" vinha da 
África e servia a um tráfico interna-
cional altamente lucrativo. E por que, 
antes de Odilon Nunes, isso nunca 
foi lembrado? Por que só se falava que 
o Piauí foi formado economicamente 
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pela pecuária? A história interditada 
constitui e significa uma tragédia! Na 
Universidade Federal do Piauí não 
tinha a disciplina “História do Piauí” 
na grade curricular de formação do 
historiador! Eu, militante estudantil, 
junto com outros de minha geração, 
fomos à casa do professor Odilon 
Nunes, que tinha feito, em 1930, um 
livro didático de História do Piauí 
para lecionar em Amarante. Quando 
o procuramos – ele já idoso, um auto-
didata que a universidade recusava, 
por não ser formado em História –, 
o convidamos para discutir esse tema 
na universidade e ele não queria ir. 
Sabia que era rejeitado pelos cano-
nistas do diploma. Eu tenho o maior 
respeito por Odilon Nunes, para 
mim o maior historiador piauiense! 
Autodidata, mas como deve ser todo 

historiador: inspirado na melhor 
experiência. Nós o levamos à uni-
versidade para sinalizar politicamente 
que queríamos estudar História do 
Piauí. Que coisa! Isso tá só com 40 
anos! É muito grave isso! (fala com 
indignação). Os grupos donos do 
poder nunca quiseram estudar a 
nossa história.

WELLINGTON: Nessa nossa história do 
Piauí tem várias datas e locais para 
marcar a independência do estado 
da situação de colônia de Portugal: 
19 de outubro de 1822, em Parnaíba 
(Dia do Piauí); 22 de janeiro de 1823, 
em Piracuruca; 24 de Janeiro de 1823, 
em Oeiras; 13 de março de 1823, na 
Batalha do Jenipapo, em Campo 
Maior. Essa quantidade de datas, 
ajuda ou atrapalha a compreensão 
da nossa história?

FN: Se nós estudássemos a história 
como processo, examinando-a em 
suas contradições, no seu movi-
mento longo, para entender as datas 
e fatos datados, isso não teria pro-
blema nenhum. O problema é a 
nossa mania, que acaba tendo um 
viés manipulatório, de tentar com-
preender a história a partir de fatos 
datados. Isso é uma falha do nosso 
processo de produção historiográfica 
e do ensino. Mas é algo que faz muito 
bem às estratégias do poder, que quer 
sonegar conhecimento. Mas o Piauí 
ter várias datas é bom, significa que 
o processo, aqui, de uma maneira 
ou de outra, teve relevância. Então 
não faria mal ter diversas datas. O 
datismo, em si, é gostosinho, facilita, 
a gente gosta de uma história bem 
datadinha, né? (risos). E é lógico que 
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não há compreensão da história sem 
os referenciais de data. Mas a data 
não detém a história em sua com-
plexidade. Assim como as estátuas, 
datas contém reducionismos terríveis. 
Entender a história em processo é o 
que eu acredito e tento fazer.

SAMÁRIA: Nessa conversa temos 
falado muito em elites e “donos do 
poder”. E quem está contando a his-
tória das periferias?

FN: Ninguém (faz uma pausa e depois 
continua). Não significa que eles não 
estão fazendo. E a própria periferia 
está contando as suas histórias. A 
ideia de que a periferia não possa 
contar suas histórias é muito colo-
nialista. Esse eurocentrismo, até hoje, 
nos liquida. Para tomar a história nas 
mãos é preciso passar por cima e des-
troçar o cânone eurocêntrico. Simón 
Bolívar (líder político venezuelano) 
liderou todos os vizinhos do Brasil, 
que na mesma época declararam 
suas independências da Espanha e 
aboliram a escravatura. O único país 
na América do Sul que se conservou 
uma monarquia europeia típica foi 
o Brasil – católico e carola - porque 
sequer adotou uma vertente do cato-
licismo avançado, mas permaneceu 
carola. Isso tudo tem significado e 
repercute em várias áreas.

WELLINGTON: Você é um imortal 
da Academia Piauiense de Letras, 
que não deixa de ser um espaço de 

uma certa elite. Que papel você acha 
que a Academia Piauiense de Letras 
desempenha hoje na nossa sociedade?

FN: Ela é uma instituição filha de 
um contexto de certa hegemonia no 
debate político, na construção lite-
rária, inclusive com acadêmicos que 
disseram que os anônimos do Jeni-
papo eram patriotas ardentes – um 
enquadramento que eu não assino 
embaixo. Mas é uma instituição 
centenária que sobreviveu e que, 
ao longo do tempo, foi mudando, 
ainda que conserve muito de seu 
passado. Eu me sinto bem recebido, 
com minhas ideias - algumas sabida-
mente diferentes, ao arrepio do que 
se coloca por lá. Mas acredito que 
a APL é um espaço de debate inte-
ressante, com significados por meio 
do que ela produz e das publicações 
que faz. É possível que ela exista e 
vá recriando um significado da sua 
presença na vida do povo piauiense.

PATRÍCIA: Vivemos uma profusão de 
acontecimentos que se sucedem de 
modo muito rápido num cenário de 
descrédito do conhecimento histó-
rico. Diante disso, que conselho o 
senhor daria aos nossos historiadores?

FN: Eu faço o convite de um profes-
sor engajado: vamos estudar mais? 
Não tem jeito, precisamos estudar 
mais. E também fazer outras coi-
sas que não só estudar. Vamos, ao 
mesmo tempo, recusar de maneira 

muito veemente os enquadramen-
tos, os charlatanismos em nossa 
área. Vamos compreender nosso 
papel político. Para que coisa mais 
tola do que um historiador que diz 

“eu sou neutro”, “esse livro é neutro”? 
A indústria do livro didático faz cada 
material lindo, com edições colori-
das, recortes bem feitos de docu-
mentos. Mas não esqueçamos que 
a história é um campo de disputas 
ferozes sobre o que vai se dizer sobre 
tudo. E universidade não é sinônimo 
de que dali vá sair a história que 
mais servirá à caminhada do povo. 
A escola privada, de modo geral, 
serve ao processo de reprodução das 
estruturas da elite. A escola capaz 
de realmente mover as estruturas de 
pensamento para mudar a sociedade, 
e que ameaça o status quo, é a escola 
pública. Por isso, a cada quatro ou 
cinco anos, a cada governo que se 
reveza no poder, se coloca em pauta 
uma reforma no ensino público. Por 
fim, meu conselho aos historiadores 
é: tenham cuidado com os livros 
didáticos - eles podem ser uma coisa 
terrível nas nossas mãos. O chamado 
livro do professor, com as respostas 
prontas – nem precisa mais estudar! 
-, é uma tragédia, uma ruptura insu-
portável. Cultivemos o nosso próprio 
fazer. Só assim a nossa inserção será 
importante e socialmente e cultu-
ralmente reconhecida pelas atuais e 
futuras gerações. 

O ÚNICO PAÍS NA AMÉRICA DO SUL QUE 
SE CONSERVOU UMA MONARQUIA EUROPEIA
 TÍPICA FOI O BRASIL – CATÓLICO E CAROLA.
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PANDEMIA 
E ORIENTAÇÃO 
TEMPORAL

OPINIÃO
POR MARCOS COSTA

Durante a pandemia parece que a gente ficou deso-
rientado. No início, quando Wuhan se tornou 
notícia mundial, apareceram as primeiras dúvi-

das, essa doença chegaria ao Brasill? Depois foi a Itália, a 
Espanha e a França, e mais questões vieram. Como países 
europeus estão passando por essa tragédia? Como isso é 
possível? Foram muitas questões, espantos e ansiedades 
que vieram.

Nesse ambiente de surpresas, recebemos informações 
de infectologistas, passamos a observar gráficos sobre cur-
vas de transmissão. Aprendemos a lavar as mãos, colocar e 
tirar máscaras e luvas. Recebemos, de brasileiros incríveis 
da área da economia, da medicina, da biologia, da antro-
pologia, da psicologia, informações importantíssimas.

E o esperado veio, os casos da COVID-19 chegaram 
mais perto da gente e com eles também vieram as mortes, 
tudo isso criando mais apreensões em todas as dimen-
sões da nossa vida: pessoal, social, econômica, familiar, 
profissional etc.

O impacto da pandemia é tão grande que todos já 
aceitam que está sendo construída uma outra realidade 
e muito debate vai surgir disso, mas a construção dessa 
outra realidade certamente continuará por algum tempo 
provocando reflexões. Muitas dessas reflexões têm que ser 
feitas hoje ou poderemos abrir mão de participar, agir, em 
pontos importantes dessa realidade.

Nesse sentido, com essa outra realidade se fazendo em 
plena pandemia, problemas, que pareciam escondidos da 
nossa vida cotidiana, apareceram e são os variados que 
precisam ser enfrentados agora, são vidas que estão em 
risco. Por exemplo, a quantidade de gente precisando da 
ajuda emergencial do Estado é imensa. É uma realidade 
cruel, revelada pela pandemia. Muitos brasileiros estão 
expostos às mais variadas fragilidades, faltam recursos 
básicos, muitos trabalham apenas para conquistar o ali-
mento diário, muitos outros não possuem qualquer traba-
lho, não possuem qualquer segurança, o futuro para eles 
é a próxima refeição, é o amanhã.

O funcionamento do SUS - Sistema Único de Saúde, 
também causa apreensão, faltam recursos para responder 
ao aumento da quantidade de doentes, faltam medicamen-
tos, equipes médicas, muitos infectados e mortos, faltam 
leitos. 

Nesses dois casos houve reações da sociedade. Feliz-
mente perceberam a necessidade de uma ajuda de emer-
gência. O governo, com ajuda do Congresso e de muita 
pressão social, pagou o auxílio. E os estados, prefeituras e 
o governo federal parecem ter percebido a importância do 
sistema de saúde. Porém, em nenhum dos casos as solu-
ções foram as melhores. Muitos casos de contaminações 
nas aglomerações causadas para receber o auxílio e várias 
denúncias de desvio de dinheiro público na compra de 
equipamentos, construções de novos leitos etc.

Assim, enquanto não chegamos lá no pós-pandemia 
e possamos fazer o julgamento deste presente-passado, é 
preciso refletir sobre os problemas difíceis deste momento 
e também as tentativas de solução destes problemas. E tem 
um problema que está ligado que envolve a prática médica, 
atendimento aos doentes, as nossas relações sociais, a ética, 
o futuro. Esse problema está relacionado ao atendimento 
de idosos contaminados pela COVID-19 e às respostas 
que daremos a esse problema.

Para fazer isso, a nossa orientação temporal pode ser 
um bom guia diante da urgência da necessidade de trata-
mento médico. Nossa relação com o tempo está mudando 
por causa dos efeitos nefastos dessa doença. E, quando o 
pós-pandemia chegar e a outra realidade estiver firmada, 
seremos cobrados por todas as escolhas que estamos 
fazendo agora no enfrentamento desta crise.

Nossa orientação temporal está mudando. Por exemplo, 
a gente sabe que um século, desde a pandemia da gripe 
espanhola, é pouco tempo. Parecia uma eternidade, até 
fomos capazes de esquecer o quanto a humanidade é frágil 
diante de um vírus, um pedaço de DNA, RNA, que não 

“Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 
tempo, tempo és um dos deuses mais lindo”

     Caetano Veloso
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se pode concluir facilmente se é vivo ou não. A gente 
sabe também que um mês em casa é bastante tempo, que 
quinze dias no hospital é tempo demais. A pandemia nos 
obriga a pensar nessas relações com o tempo.

Não é simples, os questionamentos em torno do tempo 
são múltiplos. Estamos nos questionando, quanto tempo 
esse distanciamento social irá demorar? Quando a cura 
disso vai chegar? Quando as empresas voltarão a produzir? 
Quando poderemos nos abraçar novamente? O certo é que 
o tempo, como uma das nossas orientações básicas, está 
sofrendo modificações. 

Infelizmente, os efeitos da nossa percepção sobre o 
tempo dentro da pandemia poderão ser graves. Por isso, 
não podemos permanecer na passividade, precisamos 
também agir levando em consideração a nossa orienta-
ção temporal que temos hoje, esta que está sendo abalada.

Neste cenário, vem uma preocupação que parece ter 
estado presente em todos os continentes, países e cidades. 
E os nossos velhos? Perderemos nossos idosos? O que isso 
significa? Eles são exemplos da nossa mais longa experiên-
cia com o tempo, com as nossas origens, com os nossos 
primeiros afetos. O que será perdido com eles? Como 
serão as próximas gerações sem os idosos? E disso surgem 
mais questionamentos que confrontam a gente e a nossa 
sociedade, o que somos hoje e como queremos estar depois 
da pandemia. É mais uma parte da nossa relação com o 
tempo.

Pensar em proteger os idosos é também uma questão 
ligada ao tempo e está entre dois polos importantes, a vida 
das pessoas desse grupo de risco e o colapso do sistema de 
saúde. Diante dessa realidade, falou-se que o isolamento 
vertical seria suficiente. Assim, os idosos estariam protegi-
dos, não seriam contaminados. Essa medida também seria 
sufieciente para impedir que o sistema de saúde colapsasse. 
O isolamento vertical, felizmente, não foi o escolhido, mas 
o colapso do sistema de saúde chegou em várias cidades.

O problema do colapso do sistema de saúde permanece 
para eles, não se trata mais de como proteger, mas de se 
serão salvos. Surgiram situações que eram imaginadas 
apenas em aulas de Ética, na apresentação de dilemas 
insolúveis: na ausência de leitos, iremos deixar os idosos 
morrerem? A escolha de Sofia será decidida com base na 
idade? Esses dilemas éticos não podem ser adiados. E 
algumas pessoas se apressaram em apresentar respostas, 
uma delas foi indicar critérios para escolha de quem vai 
ser socorrido com respirador e quem será deixado para a 
morte. Esta resposta, porém, não é e não deve ser consi-
derada óbvia.

A vida do idoso precisa encontrar, criar, provocar 
mais reflexão. Existem autores que já escreveram sobre 
a banalidade do mal. Essa banalidade indica que o mal 
é raso, não tem profundidade, não tem questionamento. 
Por isso, não podemos aderir sem reflexão aos critérios de 
escollha de quem receberá respiradores e, assim, diminuir 
o espaço de julgamento das equipes médicas.

Critérios de escolha de quem vai ser socorrido com 
respiradores formam um método de ganhar tempo e 
superar as dúvidas que um julgamento ético sempre 
apresenta. É a marca do mundo moderno, anterior à 
COVID-19, um mundo que não existe mais. A pandemia 
nos obrigou a abandonar uma realidade, não obstante 
nossa reflexão pode nos ajudar a abandonar esses padrões 
de “ganhar tempo”, “fazer atalhos”.

Precisamos lembrar que nossos idosos são importan-
tes e os critérios de decisão não podem se impor para a 
morte dessas pessoas do chamado grupo de risco. Essas 
pessoas são tão importantes como quaisquer outras. A 
indicação desses critérios de idade faz parecer que o 
futuro dos jovens é mais importante que a história dos 
idosos. O que não me parece fácil de entender e certo.

Não temos apenas um tempo vazio na vida dos ido-
sos. O afeto dos idosos, a vida deles, são insubstituíveis. 
Essas vidas estão preenchidas de humanidade, de histó-
ria, de relações. Os prejuízos emocionais serão imensos, 
caso abandonemos os idosos ao coronavírus. Por isso 
tudo, os jovens não podem carregar a responsabilidade 
pela morte de outras pessoas, nem as equipes médicas 
podem perder a capacidade de julgar. É preciso por em 
questão porque decidimos que oitenta anos, que ainda 
serão vividos pelos jovens, valem mais do que outros 
oitenta anos, que os idosos já viveram. O que há no 
futuro que pode dispensar o passado, a vida, a expe-
riência, os efetos dos idosos? Não encontro justificativa 
para esta escolha e para a eleição daqueles critérios. 

Esse é um debate sem vencedores e que, por isso, 
precisa ser substituído por obstáculos que podem ser 
enfrentados. É o caso de tentar responder e explicar: 
como diminuir a contaminação? O que é preciso para 
abrirem mais leitos de UTI? Como diminuir a pobreza 
e o abandono dos jovens e velhos nas comunidades mais 
pobres das nossas cidades? E mais, a lista única de leitos 
de UTI vai ajudar a salvar vidas? Como podemos impe-
dir atos das autoridades que colocam a vida das pessoas 
em risco? Existe muito a ser feito antes de abandonar os 
idosos e a nossa capacidade de julgar. 
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NÓS: UMA 
TRANSGRESSÃO
EM BUSCA 
DO HUMANO

Link para baixar 
o e-book grátis: 

OPINIÃO
POR POLLYANA FERRARI

Tenho mais perguntas do que res-
postas para o leitor. Não gosto da 
expressão “novo normal” como 

se fosse resposta para a condição do dia 
a dia, pós-pandemia. Séculos de bata-
lhas antes de nós e lutas por direitos 
sociais do século 20, tudo para desem-
bocar em 2020 num “novo normal”: 
essa realidade vivida em telas destinada 
a uma pequena parcela da população. 
Nesta pandemia de COVID-19, entre 8 
horas de home-office e rotina insana de 
aulas online, finalizei o livro Nós: tec-
noconsequências sobre o humano. O 
livro instiga as pessoas a pensar onde 
foi parar o humano. Se descobrirem, 
me falem. 

Não sou contra os avanços tecno-
lógicos, mas quando ele subtrai parte 
da linguagem, gera angústia e incapa-
cidade de amar a si e ao outro, per-
dendo o pé de vez. O nosso livro é 
quase um chamado. O filósofo polonês 
Zygmunt Bauman vai nos alertar em 
seu último livro Retrotopia [a utopia 
do passado] que a perda completa da 
esperança de alcançar felicidade neste 
planeta tem levado a buscas imateriais 
e tecnológicas que só reforçam a volta 
à bolha, o olhar individualista para o 
próprio umbigo. Quando perdemos a 

conexão com o humano, dançamos 
à mercê de governos, de políticos, de 
marcas. Todo mundo está suscetível à 
pandemia, mas sempre estoura para o 
lado mais fraco.

A pandemia só mostra que já estava 
tudo errado. A pandemia de COVID-19 
é quase um chamado. Pixel por pixel, 
como diz Bruno Latour, teremos de 
desmontar essa estrutura vigente de 
um capitalismo a qualquer preço. 
Não voltaremos no livro a topologia 
do século XX, com suas guerras mun-
diais, fábricas e a automação da vida. 
Mas é importante relembrar como che-
gamos até aqui, para perceber que era 
uma topologia diferente, ligada ao con-
creto, ao lugar, como clubes, sindica-
tos, fábricas, matadouros e unidades de 
classe.  Uma topologia mais marxista 
do que a topologia fluida e escorregadia 
do século XXI, dominada por bots de 
inteligência artificial (IA). Como diz o 
pesquisador André Lemos no prefácio 
de Nós, “a tecnologia, como o vírus, só 
existe associada. Portanto, mais do que 
isolar, é imprescindível desmontar as 
suas redes, apontar as formas que toma 
nas agregações, descrever suas media-
ções, evitando análises transcendentes 
sobre impactos ou consequências”. 
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NO DORSO 
DAS ONDAS 
BRAVIAS

CRÔNICA
POR ROGÉRIO NEWTON

D ois dos meus filhos semearam as esposas. Os rebentos nas-
cerão em setembro. Até aí, tudo bem: o nascer faz parte da 
vida - e o morrer também. O que me intriga é por que as 

duas crianças resolveram vir ao mundo neste momento difícil da 
Humanidade. Digo isso, mas não tenho certeza se, da invisibili-
dade de onde provém, elas tiveram a opção de escolha. Seja como 
for, já pulsam nas barrigas das mães, e um dia chorarão, porque é 
próprio de todos chorar e sorrir na terra amarga e doce do mundo.  

Sei da dor, da incerteza, da crise aguda, mas digo: aterrissem 
sem medo, estaremos de braços abertos e sorriso imenso para rece-
bê-los. Não esconderemos a encruzilhada, nem maquiaremos a 
realidade que se apresenta com todos os seus tentáculos e promessas. 
Podem vir: o mundo não é só isso que se vê. Com o pouco que 
aprendi, posso lhes dizer que é possível caminhar e, pé ante pé, 
ver o que está atrás do véu e da fumaça desses tempos medonhos 
e cheios de fúria.

Vocês dois nos encontrarão no dilema de decidir se queremos 
viver ou morrer, simples assim, sem outra opção ou meio termo. E 
que formidável que vocês decidiram pela vida, senão não teriam 
vindo ao mundo nesta hora agônica, porém cheia de luz, pois o sol 
nunca deixou de nascer todos os dias e de enviar seus raios para 
sábios e tolos. Entendo: vocês vieram para viver e nos alimentar 
com sua fome de vida, e por isso minha alegria é maior. Vocês 
querem nos ajudar, e o que colho de luz, partilho com vocês.

Podem se achegar, sem susto. Vocês comprenderão no momento 
certo por que estão destinados a testemunhar este piscar de olhos 
da Criação, no qual não somos mais os mesmos, nem estamos de 
férias. Há tantas coisas rondando o ar no espetáculo de variedades 
que é o mundo, com sua beleza e fealdade. Muitos acham que a 
feiúra está vencendo. Mostrarei a vocês que não. Como isso se 
dará fica em segredo.

Há tantos espelhos quebrados e cacos de vidro no chão. E 
mesmo que continuem a existir muros, fossos e credos, é possível 
ser feliz, mas aí vocês terão que lutar. Quem vai ensiná-los? Quem 

 22 www.revistarevestres.com.br



vai dizer-lhes que sem luta não há vida, e que vocês deve-
rão lutar para construir outra sociedade, porque a atual 
entrou em colapso e é preciso construir outro mundo, 
com outra economia, outra política, outros relaciona-
mentos interpessoais, outras possibilidades de amar e 
ser amado.

Vocês, como nós, são passageiros de um caminho 
difícil, e farão parte da vanguarda que virá abrindo vere-
das com as tochas acesas. E sua tarefa será, nada mais 
nada menos, salvar a Humanidade. Por isso, vocês serão 
ativistas, lutarão bravamente sem descanso, todos os dias 
e noites, unindo-se a outros como vocês, como o mesmo 
ideal e a mesma força construtiva. Ninguém os deterá.

Ao chegarem neste mundo, vocês vão dar de cara e 
respirar o ar revolto, mas virão com o “pasmo essencial 
das crianças ao nascer” e encontrarão aqui os que tam-
bém não perderam essa condição nem sua verdadeira 
natureza, a qual não se perde nunca e continua a exis-
tir e dar as cartas para os que estão no jogo. Portanto, 
vamos jogar, meus netinhos, e descobrir o que há nesse 
esconde-esconde.

Agonia rima com poesia, como fez Ouránis:

Parem agora de tocar o aviso de perigo,
calem o grito histérico, lamentoso da sirene,
e deixem o leme confiado às mãos da tempestade;
o mais terrível naufrágio seria nos salvarmos!

Salvarmos para voltarmos à mesma vidinha, sem 
“sentir o acicate de nenhum desejo arrdente”? Isso, meus 
netinhos, vocês não farão, pois não lhes faltarão audácia 
para abandonar a velha “trilha estreita e plana”. Estarei 
aqui para testemunhar e viver com vocês a oportunidade 
dourada de sermos “brinquedos das ondas bravias”.

Neste momento em que lhes saúdo e dou as boas 
vindas, só me lembro dos poetas e dos mestres a quem 
lhes apresentarei e dos que vocês já sabem ou conhece-
rão pelos próprios movimentos de suas almas. Repito: 
venham sem medo! Para lhes alegrar e selar este batismo 
de fogo e de água, digo, como Whitman, que não há 
palavra capaz de traduzir o quanto me sinto em paz 
perante Deus e a morte. 
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HOMENAGEM DA EDIÇÃO

A VIDA É ARTE. 
E O ADEUS 
AO MECENAS.
Fotos: acervo Sucesso Publicidade

E le nasceu no Rio Grande do Norte, foi da Paraíba ao Maranhão, chegou ao Piauí e 
depois, por meio de empresas e marcas, se espalhou por outros estados do Brasil.
Foi um “sucesso em qualquer lugar”?

Esse foi o slogan que João Claudino Fernandes adotou, após alguns ensaios, em sua 
primeira empresa vitoriosa: a loja Armazém Paraíba, criada em parceria com o irmão 
Valdecy.

O negócio prosperou e cumpriu a promessa do slogan entusiasmado: virou uma 
das maiores redes do varejo brasileiro e deu início ao sólido Grupo Claudino, com 
diferentes empreendimentos, relevante geração de emprego e renda e ações que se 
tornariam célebres, seja pelo inusitado, pela inarredável preocupação com práticas de 
responsabilidade social ou pela busca de boas relações com públicos internos e externos.

As empresas do Seu João – como ficou conhecido – , fizeram avião sobrevoar cidades 
distribuindo bolas caídas do céu, foram merchandising em novela da Globo, encantaram 
populações com Esquadrilha da Fumaça Brasileira e Circo Aéreo Ônix cortando os céus, 
distribuíram prêmios valiosos como carros e casas, criaram concursos e festivais que 
agitaram multidões, levaram estrelas da música mesmo aos mais distantes povoados do 
interior do Brasil.

O êxito pessoal nunca deixou Seu João arrogante. Ao contrário: ele manteve hábitos 
simples e preservou amizades por toda a vida. Permaneceu no mesmo escritório, no centro 
de Teresina, onde recebia de grandes empresários a intelectuais, de artistas a personagens 
anônimos do cotidiano das cidades, todos com a mesma distinção. Gostava de uma boa 
conversa e de ouvir histórias de vida.
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De tudo o que fez e viveu, o que mais o 
caracterizou foi a paixão pelos traços culturais 
tradicionais do Nordeste. Viola, violeiros, poesia, 
sanfona, cordel mereceram sua predileção, embora 
ele nunca tenha se fechado às novidades.

Mais que empresário, Seu João foi um mecenas de 
sucesso em qualquer lugar.

E foi um mecenas plural. Difícil dizer um espetáculo 
ocorrido nos últimos tempos por essas bandas 
do Nordeste brasileiro sem o apoio de uma de 
suas empresas – humor, dança, música, teatro, 
literatura –; ou um livro lançado; ou um jogo 
de futebol - de estádio ou de várzea-; ou uma 
gincana de escola ... Curioso nato e admirador das 
mais variadas formas de expressão cultural, queria 
mesmo era aprender com o que mexia com a 
alma das pessoas, o que fazia o coração vibrar. 
Entendeu cedo que a vida é arte.

Entre os funcionários, perdia qualquer 
acanhamento quando subia ao palco e virava 
personagem da festa. Assim, podia vestir-se de 
vaqueiro, de Elvis Presley, de astronauta – para sua 
própria fantasia e para compartilhar alegrias com 
os seus. Entendia os simbolismos e respeitava as 
subjetividades.

Festivo, querido, apaixonado por gente, dedicado 
a reunir pessoas, Seu João foi embora silencioso, 
aos 89 anos, no dia 24 de abril de 2020, quando a 
pandemia de Covid-19 impunha isolamento social e 
impedia aglomerações.

Se não houve despedida, talvez se possa pensar 
que ele permanece por aqui, padrinho informal dos 
artistas e da cultura.

Ao sair, deixa de legado mais um ensinamento: o 
que vive na imaginação nunca morre. 



Com o cancelamento 
de eventos presenciais, 
artistas tentam
 se reinventar.

#alivebombou

REPORTAGEM



POR ALDENORA CAVALCANTE E OHANA LUIZE

ILUSTRAÇÕES IRINEU SANTIAGO

A pós retornar de um show, em março, o músico 
Leoni se deparou com o decreto de quarentena 
e o cancelamento de toda sua agenda de eventos 

pelo Brasil. Para compensar a notícia inesperada, decidiu 
fazer um show virtual para os fãs, sem muita pretensão. 
Escolheu um canto na casa, montou o cenário com ajuda 
da família, violão na mão, celular usado como câmera 
principal. Estava pronto o show para a plateia, do outro 
lado da tela.

“Senti que aquilo foi muito bom para quem assistiu. 
Peguei várias coisas que gostaria de fazer e fui colocando no 
canal. São coisas que posso ir realizando e que, de alguma 
forma, vão dando material para as pessoas se divertirem”, 
conta. A partir daí, organizou uma agenda online com lives 
semanais, programas sobre poesia e conversas sobre criação 
e letras de suas músicas. “A arte nessas horas é fundamental. 
Se você está trancado em um lugar pequeno sem poder sair 
e nem falar com as pessoas e não tiver uma música, série 
ou um livro, você enlouquece”, acrescenta.

Tocar para uma tela, sem sentir a efervescência de quem 
acompanha o show de perto cantando e se emocionando 
a cada verso, pode ser uma experiência um pouco estra-
nha para quem está acostumado com os palcos. Para se 
aproximar do público, Leoni gravou clipe colaborativo da 
canção “40 dias no espaço”. A ideia foi pedir para que as 
pessoas enviassem vídeos curtos, feitos durante a rotina 
dessa nova realidade.

A música, lançada em 2006 no disco “Outro Futuro”, 
fala sobre o retorno de uma pessoa à Terra após uma 
temporada no espaço. Agora ganhou novo significado. “As 
pessoas ficaram muito entusiasmadas pela ideia de par-
ticiparem de algo coletivo. A gente começou a se tocar 
da falta das outras pessoas, do contato físico. E a música 
ganhou esse sentido de que temos de olhar para as coisas 
que são essenciais”, conta.

A arte produzida durante o distanciamento social está 
ocupando lugar fundamental na casa dos espectadores. 
Em um período em que todas as incertezas pesam, as lives 
se tornaram um ponto de fuga da realidade. E, para os 
artistas, o principal meio de aproximação com o público, 
possibilitando, para quem assiste, encher de leveza o coti-
diano aflito com as notícias da pandemia. Em meio ao 
caos, a arte salva mais uma vez.
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MÚSICOS SE ADAPTAM
À VIDA VIRTUAL
Muitos artistas e produtores de even-
tos tiveram projetos cancelados em 
decorrência do distanciamento social 
obrigatório. Foi repentino, e aconte-
ceu no mundo inteiro. A rotina e os 
trabalhos tiveram que ser adaptados 
a um novo modelo. Como alterna-
tiva, músicos, bandas e organizado-
res substituíram o palco e espaços 
de apresentação pelas plataformas 
online.

O estouro das lives musicais no 
Brasil teve início com artistas como 
Gustavo Lima, Jorge e Mateus e 
Marília Mendonça, que ultrapassa-
ram recordes de espectadores e con-
seguiram atrair a atenção do público, 
de forma até então impensável para 
o formato ao vivo no mundo virtual. 
As lives sertanejas tiveram superpro-
duções, grandes patrocínios e arreca-
dação de alimentos e equipamentos 
para o combate ao coronavírus. Mas 
esse modelo também foi alvo de crí-
ticas: algumas transmissões teriam 
sido responsáveis por aglomerações 
das equipes técnicas envolvidas, o 
que estaria contrariando as recomen-
dações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Outras, com formato mais 

SE VOCÊ ESTÁ TRANCADO EM UM LUGAR 
PEQUENO, SEM PODER SAIR E NEM FALAR 

COM AS PESSOAS, E NÃO TIVER UMA MÚSICA, 
SÉRIE OU UM LIVRO, VOCÊ ENLOUQUECE. 

LEONI

intimista e despojado, também acon-
teceram. Artistas com apresentações 
feitas de casa, com ajuda apenas da 
própria família, por meio de trans-
missões feitas com poucos recursos. 
De forma despretensiosa, esse for-
mato atraía quantidade menor de 
espectadores, mas permitia maior 
conexão e interação.

No Piauí, a banda autoral 
Bia&OsBecks encontrou nesse 
espaço uma alternativa para se comu-
nicar e mostrar sua arte. Antes da 
quarentena, estavam se preparando 
para realizar lançamentos de novas 
músicas e clipes. Para não estagnar 
a ideia, resolveram investir na pro-
dução online e criaram o projeto 
Música de Ficar, com o objetivo de 
compor e lançar vinte músicas iné-
ditas. Além disso, estão realizando 
entrevistas e interações com outros 
artistas, estudiosos e produtores cul-
turais nas redes sociais.

“Esse é um conteúdo que pen-
samos para desestressar, porque as 
pessoas precisam desse afago. Muita 
gente falava que precisava escutar 
as músicas para aliviar e fizemos o 
projeto pensando nisso”, explica a 
cantora Bia Magalhães.

Essa também foi uma forma 
para a banda manter o contato com 
o público. No meio online os fãs 
podem conversar com os artistas, 
pedir músicas e sugerir novos con-
teúdos. A interação toma amplitude 
maior, já que há possibilidade do 
acesso remoto do conteúdo que está 
sendo distribuído.

Mesmo animada e envolvida com 
as atividades da banda, Bia conta 
que o período está sendo de aumento 
da carga de trabalho. Em casa ela 
idealiza, produz, grava e finaliza 
os próprios conteúdos. O mesmo 
acontece com todos os integrantes 
da banda. “A gente acaba fazendo o 
trabalho em dobro. Grava, filma e 
faz tudo em casa, acumulando fun-
ções que, antes, podíamos dividir 
com outras pessoas”, desabafa. Mas 
o peso maior durante a adaptação é 
a ausência do calor humano. “Isso 
me afeta em todos os sentidos e não 
somente em relação ao público, mas 
na vida pessoal também. Sinto falta 
da espontaneidade das pessoas, da 
interação. A falta de calor humano 
é algo gritante”.

 30 www.revistarevestres.com.br



MUDANÇAS 
EM CURSO
O setor cultural no Brasil 
vem passando pelo pro-
cesso de repensar estra-
tégias e ações, desafiando 
diariamente quem cons-
trói essas atividades no 
país. Mesmo diante das 
dif iculdades, a lgumas 
entidades têm garantido 
a manutenção do rela-
cionamento com artistas, 
classe bastante afetada 
economicamente pela 
diminuição dos eventos, 
shows e fechamento de 
casas de espetáculos. As 
lives e a utilização das 
plataformas digitais cum-
prem a função de dar con-
tinuidade às produções, 
ajudam a tentar manter 
a remuneração de artis-
tas e criam uma agenda 
digital, baseada nos rela-
cionamentos já existen-
tes com as entidades e 

empresas no período ante-
rior. E mesmo na revela-
ção daqueles que estão se 
adaptando às linguagens 
da internet.

Ivan Giannini, Supe-
rintendente de Comuni-
cação Social do Serviço 
Social do Comércio de 
São Paulo (Sesc SP), per-
cebe que os meios digitais 
são dinâmicos e exigem 
posturas novas, não bas-
tando somente a reprodu-
ção de linguagens utiliza-
das nas ações presenciais. 

“Por exemplo, apresentar 
shows ou monólogos 
teatrais operados remo-
tamente e em parte pelos 
próprios artistas é algo 
sensivelmente diferente 
ao que estamos acostu-
mados em nossas estru-
turas convencionais, que 
incluem palcos, plateias, 
coxias, camarins, previsão 
de capacidade de público, 
equipes de iluminação, 
luz e som, entre diversos 
outros recursos humanos 
e de infraestrutura”.

O Sesc-SP tem reali-
zado, desde o início das 
medidas de distancia-
mento social, campanhas 
como #EmCasaComSesc 
pelo seu portal e nas redes 
sociais das 44 unidades, 
com informações relacio-
nadas à saúde, bem-estar 
e estratégias de comuni-
cação, além de doações 
de alimentos e disponibi-
lização de acervos, cursos 
e programações inéditas.

“As estratégias e ações 
que ex i s t iam foram 
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adaptadas às condições de suspensão social 
e carência extrema”, explica Ana de Fátima 
Sousa, gerente do Núcleo de Comunicação 
e Relacionamento do Itaú Cultural. Ela 
acredita que a pandemia agravou as perdas 
sofridas pelo setor cultural e cita, como ação 
de enfrentamento, a criação de editais e sele-
ções de projetos. “Já lançamos editais de artes 
cênicas, música, artes visuais, poesia surda, 
literatura, para os quais recebemos, no total, 
41.565 inscrições, e 900 foram selecionados 
– isso sem contar as inscrições para o edital 
de audiovisual”.

Sobre o crescimento das lives, Ana de 
Fátima acredita que a natureza do fenômeno 
não é, em si, transformadora das relações e 
da forma de produção de conteúdos culturais. 
Para ela, as lives encaminham mais possibili-
dades e novas abordagens eficientes, que aten-
dam à demanda do público no momento em 
que as aglomerações não são possíveis.

“O canal do Itaú Cultural no Youtube 
angariou mais de 10 mil novos inscritos e 
o site teve mais de 2 milhões de visualiza-
ções. Essa mudança ou adaptação foi natural, 
é o único fluxo possível e estava de acordo 
com o caminho que o Itaú Cultural sem-
pre trilhou, no meio digital, na internet”, 
conta Ana. Sobre o projeto Diálogos Itaú 
Cultural (nas redes sociais) que começou no 
final de maio, ela avalia que “a experiência 
expande horizontes, aquece o público carente 
de programações culturais, de ref lexões 
sobre o cenário, aponta caminhos. A avalia-
ção é positiva, e gerará outras experiências 
similares”. Tais mudanças já vinham sendo 
observadas mesmo antes da pandemia. Foi 
nesse sentido a criação do Painel de Dados 
do Observatório Itaú Cultural lançado, por 
meio de uma live no dia 13 de abril. Em um 
site, estão relacionados resultados de pesqui-
sas sobre a importância do setor cultural para 
a economia e informações do mercado de 
trabalho, empreendimentos, financiamento 
público à cultura, comércio internacional de 
produtos e serviços criativos, com a intenção 
de orientar práticas no setor.
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TEMOS QUE DISPUTAR COM OS ARTISTAS 
GRANDES E PATROCINADOS, COM ESSA 
CONCORRÊNCIA EM QUE ELES ESTÃO SENDO 
MUITO BEM PAGOS, ENQUANTO A GENTE 
TEM DIFICULDADE DE FAZER O PÚBLICO 
ASSISTIR NOSSO MATERIAL. BIA MAGALHÃES

ELAS VIERAM
PARA FICAR!
Os músicos, artistas e produtores 
culturais fazem parte de um dos pri-
meiros setores obrigados a suspender 
suas atividades. Em uma pesquisa 
realizada pelo Data SIM, núcleo de 
pesquisa e organização de dados e 
informações sobre o mercado musi-
cal brasileiro, vinculado ao Sim São 
Paulo (Semana Internacional de 
Música de São Paulo), uma das mais 
importantes convenções musicais da 
América Latina, constatou-se que a 
paralisação repentina das ativida-
des gerou o cancelamento de mais 
de oito mil eventos, afetando oito 
milhões de pessoas e com prejuízo 
estimado em 483 milhões de reais.

“Essa pesquisa foi feita antes do 
início oficial da quarentena, com 
a coleta realizada entre os dias 17 
e 23 de março, e teve como obje-
tivo ser um primeiro parâmetro. Se 
pegássemos o resultado dessas 280 
microempresas e expandíssemos 
para o contexto nacional como um 
todo, o resultado seria o impacto 
direto de três bilhões de reais na 
economia, sem considerarmos as 
empresas maiores”, aponta Daniela 
Ribas, diretora do Data Sim.

Os principais impactos relatados 

pelas empresas e microempreen-
dedores individuais foram os 
adiamentos e cancelamentos de 
eventos, a diminuição do ritmo de 
trabalho e a interrupção das ativi-
dades. Como uma reação rápida a 
essa nova realidade, os artistas for-
taleceram a presença no ambiente 
virtual, aumentando a produção de 
conteúdo nas redes sociais e estrei-
tando a relação com o público, que 
também está em casa.

A execução de lives em plata-
formas como Youtube, Facebook e 
Instagram, foram benéficas quando 
se trata de estabelecer uma relação 
efetiva com o público, além de con-
tribuírem com a relevância artísti-
cas de diferentes nichos. Entretanto, 
Daniela chama a atenção para o 
fato de que, na prática, o retorno 
financeiro só está sendo efetivo 
para os grandes artistas. “Os artis-
tas maiores estão garantindo esse 
retorno graças aos patrocínios, mas 
isso não é uma solução para aqueles 
que possuem menor alcance. Para 
os pequenos artistas as lives só 
resolvem a relação com o público”, 
pontua.

Para Bia Magalhães, da Bia&Os-
Becks, apesar das lives serem positi-
vas nesse momento de ausência de 
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contato físico, os artistas indepen-
dentes acabam tendo que se esforçar 
em dobro. “É um espaço que temos 
que disputar com os artistas gran-
des e patrocinados, com essa con-
corrência em que eles estão sendo 
muito bem pagos, enquanto a gente 
tem dificuldade de fazer o público 
assistir nosso material”, desabafa. 
Para conseguir retorno financeiro, 
a banda recorre à arrecadação de 
dinheiro em sites de financiamento 
coletivo, onde recebe o apoio de 
fãs e admiradores do seu trabalho 
autoral, em doações que variam de 
10 a 100 reais.

Além da busca por entreteni-
mento e produções culturais, é pos-
sível a apreensão das transmissões 
como parte do cotidiano pessoal, 
profissional, para estudos e para 
alavancar projetos. Esse movimento 
pode ref letir diferentes relações 
entre público consumidor e o que 
está sendo ofertado.

Carla Gabryela, administradora, 
conta que construiu ao longo do 
tempo uma relação muito natu-
ral com a internet em sua rotina. 
Como espectadora, ela diz que a 
pandemia e o distanciamento fize-
ram com que o tempo conectada 

aumentasse, e passou a consu-
mir lives sobre diversos assuntos. 

“Sempre gostei de estar em eventos, 
palestras, fazer cursos. Quando 
começaram a lançar as lives, come-
cei a ver as pessoas e conteúdos 
que gostava. O melhor disso é que 
temos muitas coisas que, se fossem 
presenciais, teriam custos, e agora 
estão disponíveis gratuitamente”.

Manter-se at ivo nas redes 
sociais, com lançamento de novos 
projetos ou através de lives, está 
gerando visibilidade e retorno 
positivo. Entretanto, dados recen-
tes do Google Trends apontam que 
as lives estão perdendo a força que 
tinham no início da quarentena, 
apontando alguma saturação. As 
transmissões ao vivo já têm menor 
audiência e as buscas pela agenda 
de lives diárias caíram.

Mesmo assim, Daniela Ribas 
acredita que o boom das lives veio 
para ficar. “Estarem perdendo força 
é algo natural por elas não serem 
um substituto do ao vivo, mas um 
paliativo. Apesar disso, não acho 
que vão cair no esquecimento. É 
como se a gente tivesse descoberto 
uma nova maneira de se relacionar 
com o público. 

OS ARTISTAS MAIORES ESTÃO GARANTINDO ESSE 
RETORNO GRAÇAS AOS PATROCÍNIOS, MAS ISSO NÃO 

É UMA SOLUÇÃO PARA AQUELES QUE POSSUEM MENOR 
ALCANCE. PARA OS PEQUENOS ARTISTAS, AS LIVES 

SÓ RESOLVEM A RELAÇÃO COM O PÚBLICO. DANIELA RIBAS
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ATIVIDADES 
E GRUPOS 
CULTURAIS 
DO PIAUÍ SERÃO 
MAPEADOS 
POR SISTEMA 
DE CADASTRO

INFORME PUBLICITÁRIO

"E stamos ansiosos para que 
logo tudo isso passe e 
a gente encontre nosso 

público para celebrar a arte e a 
cultura. Muitos artistas utilizam 
novas formas de experimentação 
através de mídias digitais e estão 
em todos os cantos do estado", 
comenta o produtor e ator, Fran-
cisco Pellé, que contribui na cons-
trução do Sistema de Cadastro 
Cultural do Piauí - SICAC. A pla-
taforma foi lançada pela Secretaria 
de Estado da Cultura (Secult) para 
mapear todos os artistas, grupos 
culturais e atividades que são rea-
lizadas no estado, e assim, obter 
dados consolidados sobre o setor 
cultural.

O obje t ivo do SIC AC é 
cadastrar todos os trabalhado-
res e trabalhadoras da cultura do 
estado, incluindo as pessoas que 

Foto Marisa Oliveira Foto Jonathan Dourado



participam da cadeia produtiva 
dos segmentos artísticos e cultu-
rais. O sistema contempla artistas, 
produtores, técnicos, curadores, ofi-
cineiros e professores de escolas de 
arte, bem como espaços, grupos e 
instituições culturais. O cadastro 
cultural deve ser feito no site da 
Secult, disponível em: http://www.
cultura.pi.gov.br/sicac/.

"O intuito da iniciativa é traçar 
um panorama dos agentes, espaços, 
grupos e instituições culturais de 
todo Piauí. O cadastro possibili-
tará a criação de indicadores sobre 
a produção cultural no estado, con-
tribuindo no planejamento, moni-
toramento e avaliação das políticas 
públicas", explica o secretário esta-
dual da Cultura, Carlos Anchieta.

A plataforma é simples e autoe-
xplicativa. Devendo ser preenchida 
com dados pessoais, endereço e 

Ouça as notícias 
do Governo do Piauí 

documentação comprobatória de 
pelo menos dois anos de exercício 
na atividade informada. Após pas-
sar por uma validação, os artistas e 
grupos recebem por email uma car-
teirinha de cadastro com foto que 
comprova a inserção no sistema.

Com o banco de dados do Sicac, 
será possível ter um mapeamento 
geral que poderá também subsidiar 
o auxílio emergencial da cultura 
previsto na Lei Aldir Blanc. Vale 
ressaltar que a verba a ser utilizada 
vem do Fundo Nacional de Cul-
tura, com recursos federais.

Nem todos os cadastrados no 
Sicac vão receber o auxílio previsto 
pela Lei Aldir Blanc, mas caso o 
Governo Federal repasse a compe-
tência de distribuição do auxílio 
aos Estados, o sistema vai ser obri-
gatório para quem quiser receber o 
dinheiro. 

Foto Jonathan Dourado



ENSAIO
POR JOAQUIM CANTANHÊDE
TEXTO MAURÍCIO POKEMON

AUSÊNCIA
T odos os anos, o rio Mearim vai ao encontro dos ribeirinhos nas 

cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, no Maranhão. Nesse 
período de cheia, objetos, brinquedos e móveis só reapare-

cem quando a água segue seu curso. 

A margem é marcada pela ausência de políticas públicas, onde o Es-
tado retroalimenta esse ciclo para manter a dependência das comu-
nidades para com o poder. O termo "ausência" percorre o imaginário 
do fotógrafo ao construir uma narrativa de proximidade, da sua cole-
ção de acontecimentos da cidade onde habita. 

A presença das novas marcas em todo esse cenário sublinha a ausên-
cia e traz, para essa série, a noção das consequências trágicas de um 
lugar sem um olhar e cuidado com quem mora à beira do rio. Tudo já 
é esperado.

















EMPRESAS SE UNEM 
COM AÇÕES DE COMBATE 
AO CORONAVÍRUS 
EM TERESINA E TIMON

INFORME PUBLICITÁRIO

A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina 
da população, que tem se unido no objetivo 
único de prezar pela saúde de todos. Assim, as 

empresas da Aegea têm direcionado seus esforços às ações 
de combate ao avanço da COVID-19 nos municípios em 
que atuam. No Nordeste, a companhia opera através da 
Águas de Teresina e Águas de Timon, cidades do Piauí 
e Maranhão, respectivamente.

Além de manter de forma ininterrupta as opera-
ções dos sistemas de água e esgoto, especialmente nesse 
período de enfrentamento ao coronavírus, as concessio-
nárias têm sido aliadas no combate a COVID-19.  "Nosso 
compromisso é com a saúde e qualidade de vida da popu-
lação, por isso, seguimos trabalhando dia e noite para 
manter o abastecimento de água com qualidade e regu-
laridade. Além disso, temos mantido contato constante 
com o poder público para auxiliar no combate ao coro-
navírus, sempre prezando pelo bem-estar dos moradores", 
avalia Cleyson Jacomini, diretor presidente das empresas.

Na capital piauiense, mais de um milhão de litros 
da solução de hipoclorito foram disponibilizados para 
as ações de desinfecção. Os trabalhos, que têm sido con-
duzidos por equipes da Águas de Teresina, Prefeitura 
de Teresina e da Rede Pense Piauí, já contemplaram 
a Central de Abastecimento (Nova Ceasa), aeroporto, 
rodoviária, Polo de Saúde (entorno dos hospitais), postos 
de saúde e mercados públicos e delegacias.

A Águas de Teresina viabilizou a operação do sistema 
de abastecimento de água para dois hospitais de cam-
panha erguidos pela Prefeitura para atendimento aos 

pacientes da Covid-19. No Hospital de Campanha Pedro 
Balzi, erguido na quadra de badminton da Universidade 
Federal do Piauí, a concessionária implantou quase um 
quilômetro de rede para atender a unidade que conta 
com 84 leitos de internação e quatro de estabilização. 
No outro hospital de campanha que funciona anexo ao 
Hospital de Urgência de Teresina (HUT), a Águas de 
Teresina executou extensão de rede de água e fez a liga-
ção ao sistema. Na mesma unidade também foi feita a 
ligação de esgoto.

Junto à Superintendência de Parcerias e Concessões 
(Suparc), a Águas de Teresina e outras concessionárias 
de Parcerias Público Privada (PPPs) do Piauí, fizeram a 
doação de cestas básicas e kits de higiene para famílias 
carentes da capital. A Águas de Teresina fez a doação de 
300 cestas e kits de higiene. No total foram 1100.

Já a Águas de Timon colaborou com 11.560 litros 
de hipoclorito, sendo 9 mil distribuídos para o corpo 
de bombeiros e 2560 para os agentes de endemias do 
município. Ao todo, mais de 70 locais já foram sani-
tizados, como entorno de rodoviária, praças, hospitais, 
supermercados, shopping, paradas de ônibus, delegacias 
e avenidas.

As concessionárias também instalaram pias com água 
e sabão pias em pontos de grande movimentação de pes-
soas nas duas cidades. Os moradores devem abrir e fechar 
as torneiras com cotovelo ou pulso, sem ser necessário o 
contato com a mãos. Essa medida visa evitar a propaga-
ção da COVID-19. A estrutura da pia conta ainda com 
sabonete líquido, papel toalha e espaço para descarte de 



lixo. Foram instalados quatro lavatórios em Teresina e 
sete em Timon.  

"Como prestadores de serviços essenciais, nós busca-
mos nos conectar com a realidade e as necessidades do 
atual momento. A concessionária tem somado esses esfor-
ços em apoio ao poder público e sociedade civil organi-
zada para que todos possamos passar por essa pandemia 
de forma mais rápida. Mantemos de forma integral os 
serviços obedecendo todas as medidas de segurança e 
prevenção, reforçamos a nossa postura de estar presentes 
no objetivo de contribuir com a saúde e qualidade de 
vida da população", avalia Diego Dal Magro, diretor 
executivo das concessionárias.

SAÚDE DOS COLABORADORES
Os cuidados foram redobrados visando a segurança e 
saúde dos colaboradores que atuam nas concessionárias. 
As equipes que trabalham nas Estações de Tratamento de 
Água e Esgoto, além daquelas que atuam com os serviços 
em campo para garantir o abastecimento, contam com 
EPIs necessários à proteção, além de ampla orientação 
quanto aos cuidados indicados pelos órgãos de saúde. 
Essas atividades funcionam normalmente e em período 
integral.

Os colaboradores que integram o grupo de risco 
foram imediatamente afastados e a concessionária 
implementou home office em outras diversas ativida-
des, incluindo o time de teleatendimento. Com as lojas 
presenciais fechadas, esses atendentes reforçaram o call 
center.

A higienização do ambiente de trabalho e veículos de 
colaboradores tem sido frequentes e a todos foi disponibi-
lizada a vacina contra o H1N1. Diariamente, é feita afe-
rição de temperatura e testagem dos colaboradores que 
atuam em campo. Além disso, com o reforço da equipe 
médica, os funcionários têm atendimento 24 horas, 
inclusive, com acesso a aplicativo desenvolvido para dar 
esse suporte por meio do teleatendimento médico. 



ARTE E
ISOLAMENTO 
SOCIAL
Leitura e escrita como remédios contra 
o estresse causado pelo distanciamento.

ARTE

POR JOSÉ FONTENELE

D esde que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a Covid-19 uma ameaça global 
(11 de março de 2020), a indicação para frear 

o avanço do vírus é uma só: isolamento social. Ou seja, 
quem não trabalha em serviços essenciais deve ficar em 
casa. Enquanto uma vacina eficaz não é aprovada, os 
seres humanos, sociais por natureza, estão lidando com 
uma nova realidade de confinamento forçado. A rein-
venção da rotina passa a ser uma meta: como adequar o 
trabalho ao ambiente domiciliar? Como fazer compras 
sem sair de casa? Como rever familiares e amigos de 
forma não presencial? Nesse contexto, Revestrés procu-
rou estudiosos da psicologia e interessados para saber: 
como os artistas podem lidar com o isolamento social?
Antes de prosseguir convém entender que a própria noção 
de arte e artistas é vasta. Platão, por exemplo, considerava 
arte todos os trabalhos produzidos por meio de regras, 
sejam de artistas, artesãos ou eruditos. Para o filósofo 
grego, a pintura, mas também a arquitetura, o ofício 
do caçador, o ofício do ferreiro, e todos os outros que 
pudessem ser ensinados e aprendidos, eram arte. Aristó-
teles, discípulo de Platão, tinha uma visão mais específica 

sobre o assunto. Para ele, arte é algo que mimetiza o ser 
humano e tem como finalidade levar o espectador ou 
o leitor a um momento de catarse (um sentimento de 

“purificação”) e prazer. Para Aristóteles a arte é útil ao 
espírito, fala ao humano sobre questões íntimas, indivi-
duais – humanas. A teoria aristotélica sobre arte é a mais 
utilizada no Ocidente e é por isso que vamos utilizar essa 
definição neste texto.

Agora vamos a um primeiro ponto sobre isolamento 
e criação artística: alguns artistas se isolam voluntaria-
mente para criar, mas o confinamento atual é forçado. O 
escritor pernambucano Marcelino Freire, por exemplo, 
sente essa grande diferença no próprio texto. “Sempre 
passo uns dois meses, em férias, comigo mesmo, escre-
vendo, convivendo com os espelhos. Mas o caso atual 
é algo que foi imposto. Escrevo nesse meu tempo, mas 
meus parágrafos ganharam tosse, falta de respiração, 
ausência de cheiro. E a sombra da morte incerta o tempo 
inteiro”. 

Quem pode explicar melhor essa relação entre isola-
mento e mudança no próprio trabalho é a psicanalista e 
escritora carioca Vivian Pizzinga. “A criatividade das pes-
soas se relaciona com as emoções. Logo, essas emoções, 
se alteradas por causa da situação da pandemia, terão 
efeito na criatividade, e não necessariamente um efeito 
regular, contínuo. Contudo, é necessário um estudo 
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posterior para sabermos como esse momento 
impacta na criatividade, pois oscilações, seja 
nas emoções, seja nas rotinas, são esperadas 
numa situação como essa.” 
O destaque da psicanalista sobre a oscilação 
emocional das pessoas em situação de isola-
mento é referendado pela OMS. A organização 
estima que entre um terço e metade da popu-
lação exposta à pandemia possa vir a sofrer de 
ansiedade, tristeza, irritabilidade, sensação de 
impotência, estresse etc, decorrentes do con-
finamento. Contra esses sintomas, a OMS e a 
Fiocruz, no seu manual sobre Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial na Pandemia COVID-19, 
recomendam, entre outras atividades (veja box), 
a leitura, principalmente, como medida para 
diminuir o estresse do momento. 

Semelhante conselho também pode se apli-
car à escrita, como nos informa o professor 
de Psicologia e mestre em Psicanálise, John 
Luiz. “A escrita é um recurso sofisticado que 
os seres humanos construíram. Seu exercício 
opera como um suporte, com função estru-
tural, recomendável a qualquer pessoa. Atra-
vés da experiência clínica é possível afirmar 
a importância da escrita para a promoção da 
saúde mental, inclusive em relação à análise”. 

Essa função terapêutica da escrita também 
é compartilhada pela psicanalista e doutora 
em Psicologia Vera Iaconelli. “A escrita é uma 
das formas de sublimação mais nobres, como 
dito por Freud, para dar destino ao sentimento 
e elaborar questões psíquicas. Não tem efeito 
de cura, mas de fazer o sujeito procurar uma 
solução para o próprio sofrimento, para além 

MEUS PARÁGRAFOS GANHARAM 
TOSSE, FALTA DE RESPIRAÇÃO, 
AUSÊNCIA DE CHEIRO. 
E A SOMBRA DA MORTE 
INCERTA O TEMPO INTEIRO.
MARCELINO FREIRE, ESCRITOR



da saída sintomática”. Vera esclarece 
que a situação atual de isolamento 
pode propiciar certos estímulos 
para a arte, contudo, outros fatores 
devem ser considerados. “Todos os 
sujeitos têm esse potencial para cria-
ção. Depende de como você vai dar 
destino a isso. Pode ser na engenha-
ria, na matemática, no jardim, nas 
artes, mas a criação precisa de tempo, 
espaço e vazios. Você cria a partir de 
um vazio, um espaço negativo onde 
se produz algo. O isolamento pode 
propiciar esses espaços vazios.” 

O professor John Luiz com-
plementa explicando como esses 
espaços vazios foram preconizados 
por Freud e como isso influencia na 
produção dos artistas. “A pandemia 
impacta na criatividade por suscitar 
uma espécie de déjà-vu, por remeter 
todos à condição que Freud desta-
cou em seus primeiros textos como 
‘desamparo infantil’, uma condição 
de absoluta impotência diante da 
vida. O isolamento como medida 
efetiva para dissolver os efeitos da 
pandemia comemora essa condição 
de desamparo, que, por outro lado, 
experimentado como um furo, é ter-
reno fértil para a criatividade.”

ISOLAMENTO E ARTE
Livros, séries, filmes, música, shows e 
peças de teatro transmitidas ao vivo 
por redes sociais ou plataformas de 
vídeos são algumas das formas de 
entretenimento que ajudam a dri-
blar o isolamento social. Em todas 
essas atividades, o artista está lá. 
Neste momento, convém relembrar o 
ensaísta Antonio Candido no célebre 
ensaio “O direito à literatura”, que 
coloca a produção artística e cultu-
ral como imprescindível para a vida 
humana. “A literatura aparece clara-
mente como manifestação universal 

AS EMOÇÕES, SE ALTERADAS 
POR CAUSA DA PANDEMIA, 
TERÃO EFEITO NA CRIATIVIDADE, 
E NÃO NECESSARIAMENTE 
UM EFEITO REGULAR, CONTÍNUO.
VIVIAN PIZZINGA, PSICANALISTA E ESCRITORA

ARTE

de todos os homens em todos os tem-
pos. Não há povo e não há homem 
que possa viver sem ela, isto é, sem 
a possibilidade de entrar em contato 
com alguma espécie de fabulação.” 

A psicanalista Vivian Pizzinga, 
por outro lado, reflete que os artis-
tas não precisam obrigatoriamente 
ter uma função neste momento de 
isolamento: contudo, são fundamen-
tais para mantermos a sintonia com 
o próximo. “Temos à nossa dispo-
sição livros, filmes, séries, música, 
memórias, é isso o que nos sustenta. 
Então a função do artista já está feita, 
digamos assim. Mas, se ele puder, se 
tiver como - sabendo-se das limita-
ções tecnológicas e pessoais mesmo-, 
ele pode até fazer atividades como: 
escrever mais, propor lives musicais 
ou de teatro, pintar, promover ativi-
dades artísticas coletivas, que envol-
vam mais pessoas além dele.”

Essa capacidade de criar e envol-
ver outras pessoas em meios digitais 
também chama a atenção da filósofa 
Marcia Tiburi. Para ela também se 
trata de generosidade. “As pessoas 
têm se voltado às artes e os artistas 
podem ser generosos e fazer da sua 
arte uma função social. Creio que 
é hora de ajudar as pessoas com 

reflexões e usar as redes para isso 
é fundamental. Muitos artistas de 
todas as áreas e com níveis variados 
de inserção nas redes têm ajudado 
nesse sentido.” A filósofa também 
é esperançosa quando perguntada 
se acredita que esse momento pode 
mudar a relação das pessoas com os 
livros. “Tenho esperança que sim. 
Para quem tem tempo, ler voltou a ser 
uma opção. Mas o problema é que 
a indústria da cultura tudo devora e 
também se esforça por transformar 
o tempo livre em tempo de entrete-
nimento vazio. Agora espero que a 
indústria cultural não vá tão longe.” 

Marcelino Freire diz que os livros 
sempre mudam – “Uma poesia 
nunca está no mesmo lugar em que 
a deixamos”-, e já trazem respostas 
para o que angustia mesmo antes de 
sabermos as perguntas exatas. “Fui 
reler Drummond e tudo já está lá: 
a ganância humana, a destruição 
da natureza, a solidão de alguém 
trancado em si mesmo. Um livro 
sempre está em movimento. São 
nossos companheiros, nossas vaci-
nas, nossos remédios. Estão sempre 
nos abraçando, de páginas abertas. 
Essa força perdura, ninguém tira da 
literatura.” 
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AS EMOÇÕES, SE ALTERADAS 
POR CAUSA DA PANDEMIA, 
TERÃO EFEITO NA CRIATIVIDADE, 
E NÃO NECESSARIAMENTE 
UM EFEITO REGULAR, CONTÍNUO.
VIVIAN PIZZINGA, PSICANALISTA E ESCRITORA

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pro-
duziu um manual com recomendações 
gerais sobre Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial por conta da Pandemia de COVID-19. 
Segundo a Fiocruz, com respaldo da OMS, é es-
perado que a pandemia coloque as pessoas em 
constante estado de alerta, preocupação, confu-
são, estresse e com sensação de falta de controle 
frente as incertezas do momento. Contudo, nem 
todos os problemas psicológicos e sociais desen-
volvidos poderão ser qualificados como doenças, 
afinal serão reações normais diante de uma situa-
ção anormal. 

A Fiocruz destaca que as reações mais frequen-
tes esperadas em momentos de pandemia são: 
medo de adoecer e morrer, de perder as pessoas 
amadas, de perder os meios de subsistência ou 
não poder trabalhar durante o isolamento e ser 
demitido; medo de ser excluído socialmente por 
estar associado à doença, de ser separado de en-
tes queridos e de cuidadores devido ao regime de 
quarentena, de não receber um suporte financei-
ro, de transmitir o vírus a outras pessoas. É espe-
rado também sensação recorrente de impotência 
perante os acontecimentos; irritabilidade, angús-
tia e tristeza.

Em seguida, a Fiocruz recomenda certas estratégias 
de cuidado psíquico em situações de pandemia:

Reconhecer e acolher seus receios e medos, pro-
curando pessoas de confiança para conversar;

Investir em exercícios e ações que auxiliem na 
redução do nível de estresse agudo (meditação, 

RECOMENDAÇÕES 
DA FIOCRUZ
PARA A SAÚDE 
MENTAL E ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 
NA PANDEMIA 
COVID-19

leitura, exercícios de respiração, 
entre outros mecanismos que au-
xiliem a situar o pensamento no 
momento presente);

Se você estiver trabalhando du-
rante a epidemia, fique atento a 
suas necessidades básicas, garan-
ta pausas sistemáticas durante o tra-
balho (se possível em um local calmo 
e relaxante) e entre os turnos. Evite o isolamento 
junto a sua rede socioafetiva, mantendo contato, 
mesmo que virtual;

Evitar o uso do tabaco, álcool ou outras drogas 
para lidar com as emoções;

Buscar um profissional de saúde quando as estra-
tégias utilizadas não estiverem sendo suficientes 
para sua estabilização emocional;

Compartilhar as ações e estratégias de cuidado e 
solidariedade, a fim de aumentar a sensação de 
pertença e conforto social; 

Buscar fontes confiáveis de informação como o 
site da Organização Mundial da Saúde. O manual 
completo está disponível em: www.fiocruzbrasi-
lia.fiocruz.br.

A Fiocruz reitera que caso as estratégias recomen-
dadas não sejam suficientes, é necessário auxílio 
de um profissional de Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial (como psicólogos, terapeutas ocupa-
cionais, assistentes sociais, psiquiatras, por exem-
plo), para orientações individuais.
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COMUNIDADE

FALA, 
COMUNIDADE!
De internet a faixas de rua: a periferia faz comunicação 
contra a pandemia e pelo social.

POR OHANA LUIZE

“É um dilema muito grande discutir quarentena 
dentro de uma favela, pois entre se prevenir e 
ter que garantir o sustento da família muitas 

pessoas acabam correndo o risco para manter sua dig-
nidade”. O relato de Neila Oliveira, jornalista do Voz 
das Comunidades, do Rio de Janeiro, coloca no centro 
o desafio que veículos de comunicação comunitária 
vivenciam durante o período de pandemia onde uma 
das principais recomendações, a de “fique em casa”, 
revela problemas mais profundos enfrentados no dia 
a dia de comunidades muito antes da disseminação 
da Covid-19. 

A grande quantidade de informações em circulação 

nos últimos meses exigiu dos veículos de comunicação 
comunitária estratégias para contextualizar a crise, ter 
a atenção do público e ressaltar as medidas de saúde 
coletiva, esbarrando na enorme desigualdade social e 
nos sintomas dos adoecimentos sociais do país. Ironi-
camente, é na palavra proximidade que esse processo 
se torna mais efetivo.

Construindo comunicação através da escuta de 
acontecimentos em diversos territórios e bairros da 
periferia de Teresina, o coletivo Ocorre Diário, for-
mado por jovens, lideranças comunitárias, estudan-
tes e pesquisadores de áreas como história, educação, 
comunicação, arquitetura, dentre outros, atuando em 
conjunto desde meados de 2015, apostou em utilizar 
as redes sociais para abordar questões da cultura popu-
lar, educação, movimentos sociais e violências sofridas 
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por grupos à margem das políticas públicas. O grupo 
iniciou o projeto “O corre da quarentena”, com a reali-
zação de lives temáticas no Instagram para tratar desses 
assuntos e não apenas dos efeitos diretos da pandemia 
Segundo Maria Luísa Mendes, jornalista do coletivo, 
o momento não é de disputa por narrativas, mas de 

“olhar por várias formas os territórios e apresentar uma 
pluralidade de outros temas importantes”. 

O esforço para transmitir informações mais pró-
ximas da realidade comunitária também mobilizou 
o coletivo Fala Dirceu, atuante na região sudeste de 
Teresina desde 2018. O grupo criado pelos jovens Leo-
nardo Mascarenhas e Vitória Cruz reúne atualmente 
oito, pessoas além de outros colaboradores, com idade 
entre 18 e 29 anos autofinanciando as próprias ativi-
dades. Mesmo não sendo comunicadores por formação 

acadêmica, eles atualizam redes sociais, canal de vídeos, 
produzem documentários, realizam eventos, apoiam 
e divulgam trabalhos de artistas residentes no grande 
Dirceu, região mais populosa da capital piauiense com 
mais de 200 mil habitantes.  

Leonardo explica que não há como tratar somente 
da pandemia quando muitos outros problemas afetam 
o cotidiano das pessoas. Ele cita como exemplo uma 
campanha de solidariedade a meninas que já sofreram 
com assédio sexual. “Nós começamos uma campanha 
de dedicar nossos espaços para dizer que elas não estão 
sozinhas, que as meninas têm posição dentro da socie-
dade, pois são pessoas que significam muito pra gente”. 
Para ele, é preciso dizer às pessoas que fiquem em casa, 
cuidem da saúde, mas sabendo o que isso pode signi-
ficar na realidade periférica. 

É UM DILEMA DISCUTIR QUARENTENA DENTRO  
DE UMA FAVELA, POIS ENTRE SE PREVENIR  
E TER QUE GARANTIR O SUSTENTO DA FAMÍLIA,  
MUITAS PESSOAS ACABAM CORRENDO O RISCO.  
NEILA OLIVEIRA, VOZ DAS COMUNIDADES.
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COMUNIDADE

ESTRATÉGIAS E 
SOLIDARIEDADE
O período tem demonstrado um 
inegável protagonismo da internet 
abrigando plataformas de comuni-
cação e de distribuição de informa-
ções a um grande número de pessoas. 
Mas onde a cidadania digital não 
chega a todos, outros meios entram 
em cena e campanhas de solidarie-
dade se multiplicam e enfrentam as 
adversidades presentes no cotidiano 
da população mais empobrecida e 
vulnerável das cidades.  

Neila Oliveira conta que, em 
mais de 15 anos de existência do Voz 
das Comunidades no Rio de Janeiro, 
a equipe tem se adequado às novas 
tecnologias e plataformas. Mesmo 
assim, no início da disseminação da 
Covid-19 a equipe espalhou faixas 
pela comunidade, colocou carros de 
som com informações sobre as medi-
das de prevenção, atenção aos grupos 
de riscos e suporte jurídico sobre os 
programas de assistência do Estado. 

“Tudo isso faz parte do processo de 
desenvolvimento, permitindo uma 
inovação e adaptação aos novos 
processos de fazer jornalismo e na 
veiculação das notícias. A revolução 

da internet trouxe novos desafios e 
mudanças proporcionando imensa 
contribuição para o crescimento da 
comunidade e o fortalecimento dos 
direitos sociais”, conta.

O Voz das Comunidades entrou 
também no combate à desinforma-
ção. Segundo Neila, o grupo conse-
guiu financiamento do Consulado 
Geral dos Estados Unidos no Rio 
de Janeiro e foi criado um aplicativo 
onde são atualizados diariamente os 
dados sobre a pandemia, com infor-
mações em tempo real das comuni-
dades e notícias do Voz, das quais a 
equipe garante a confiabilidade. 

As fontes de notícias desses veícu-
los estão do lado, dentro das próprias 
residências dos comunicadores ou se 
reúnem em grupos. De acordo com 
Paulo Oliveira, é no “boca a boca” 
que a comunicação do Fala Dirceu 
se populariza, pois “a fonte é nosso 
vizinho e todos os dias as pessoas nos 
dizem que nossos projetos e infor-
mações estão ajudando na questão 
da quarentena e elas nos procuram 
para isso”. Entre lives e produção 
de notícias, o whatsapp da equipe 
tem lotado de pedidos por cestas 
básicas de alimentação. Em uma 

das campanhas que o grupo ajudou 
foram arrecadadas 300 cestas básicas 
para pessoas da região sudeste. 

A campanha “Pandemia com 
empatia”, do Voz das Comunidades, 
buscou apoio de outros coletivos 
para aumentar o número de doações 
e atender a alta demanda, contando 
com um meio próprio de gestão de 
crise, demonstrando como os coleti-
vos ocupam o espaço de ineficiência 
da atuação pública do Estado. “As 
doações estão sendo distribuídas 
em várias partes da comunidade e 
principalmente atendendo famílias 
mais vulneráveis. Temos também o 
Gabinete de Crise, que foi criado 
em parceria com o Coletivo Papo 
Reto e Mulheres em Ação, com o 
objetivo de arrecadar doações e dis-
tribuir pelo Complexo do Alemão. 
E, agora, o Voz das Comunidades 
está com outro projeto de distribui-
ção de quentinhas para as famílias 
carentes, e já passamos de mais de 
1.000 refeições entregues”, descreve 
Neila sobre os resultados alcançados 
até a primeira quinzena de junho.

Os coletivos doam também tra-
balho e habilidades com as ferramen-
tas de comunicação. A exemplo disso, 
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no Piauí a equipe do Ocorre Diário 
apoiou uma campanha com pessoas 
em situação de rua em Teresina com 
a produção de panfletos, spots expli-
cando sobre o auxílio emergencial e 
carros de som nas periferias. Outra 
campanha foi para a comunidade 
quilombola São João do Jatobazinho, 
localizada na zona rural da cidade de 
Dom Inocêncio. As demandas foram 
apresentadas por pessoas próximas 
da equipe que se uniram nessa rede 
solidária que chegou a arrecadar 
mais de R$ 5 mil em quase um mês.

A pandemia parece promover 
laços de solidariedade em contrapo-
sição à solidão do distanciamento. 
Ao enfrentar as desigualdades, esses 
territórios mostram os efeitos da 
pandemia onde não se pode simples-
mente lavar as mãos e abandonar o 
outro à própria sorte. “Somos como 
uma ponte ligando diversos pontos 
na construção da emancipação das 
comunidades. Nisso também esta-
mos produzindo cultura. Uma cul-
tura pautada na humanização das 
formas de existir, pensar, agir, ser e 
criar”, opina a jornalista Sara Fon-
tenele, membro do Ocorre Diário. 

O modo de fazer comunicação 

a partir das comunidades não é 
novo e é particular em cada grupo, 
guardando a essência das relações 
de maneira horizontal entre fontes, 
produtores, divulgadores e público, 
que se misturam nas definições. 
Para o jornalista Luan Matheus, 
do Ocorre Diário e também pes-
quisador na área de comunicação, 

“não se trata de uma comunicação 
inválida pelo fato de não passar por 
um processo de legitimação da aca-
demia, por exemplo, para dizer que 
o jornalismo é isso ou não. Procura-
mos que esses modos de comunica-
ção sejam cada vez mais fortalecidos 
independentes de quais sejam. Atua-
mos majoritariamente no ambiente 
digital, mas também com cursos de 
formação, educação popular, nos 

relacionando com as lideranças, 
procurando formas de conteúdo de 
maneira que consigamos ampliar 
o que já tem no portal e nas redes 
sociais”. 

Os questionamentos sobre o 
modelo de sociedade feitos historica-
mente pelos comunicadores comuni-
tários se tornaram ainda mais urgen-
tes com a pandemia. Porém, além de 
ficar em casa e esperar a normalidade, 
esses atores sociais se movimentam e 
afirmam que o processo sai da cons-
ciência individual para se impor na 
materialidade da vida real, coletiva, 
e expõe lutas contra a violação de 
direitos. A solidariedade se firma 
como um valor da democracia e a 
comunicação se dá na primeira pes-
soa do plural. 

A FONTE É NOSSO VIZINHO 
E AS PESSOAS NOS PROCURAM.
PAULO OLIVEIRA, FALA DIRCEU
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RISO COMO 
ANESTESIA 
PARA A DOR
“Na televisão as pessoas estão vendo tragédias.
 Elas vão ao Instagram e ao Youtube para rir”, diz Lívia La Gatto, 
produtora de conteúdo humorístico na internet.

HUMOR

POR VALÉRIA SOARES

ILUSTRAÇÕES FREEPIK

I solados em casa, distanciados socialmente. A pande-
mia do novo coronavírus trouxe para a rotina uma 
das poucas maneiras de estar perto: através da inter-

net. A longa quarentena fez com que pessoas que já pro-
duziam conteúdo nas redes sociais conquistassem muito 
mais seguidores, como foi o caso da atriz Lívia La Gatto, 
34 anos, e do influenciador digital Kaíque Brito,15 anos. 
Eles se dedicam a deixar os dias de confinamento menos 
pesados e mais engraçados.

Com perfis criados em 2016, no Youtube e Face-
book, Lívia La Gatto, de São Paulo, dá dicas de tutoriais 
com temas como “Como ser uma blogueira de sucesso?”, 

“Como ter a autoestima de macho hétero?”. “Nós estamos 
nessa época em que a gente busca no outro o que quer 
ser, e na internet tem muito de como ser isso, como ser 
aquilo” – ela comenta. Lívia diz que fez o reverso dos 
blogueiros famosos. Os temas que estão em seus canais 
são assuntos que a incomodam e provocam debates aca-
lorados, como machismo, legalização do aborto, direitos 
da mulher e política, entre outros.

Para falar dessas temáticas, ela criou uma persona-
gem: a argentina Consuelo, no canal Consuelo Dica-
Boa. “A Consuelo é meu grito para todos esses assuntos”, 
afirma. Para Lívia, foi muito mais interessante ter voz 
através da personagem, que nasceu inspirada em sua 
família argentina e que tem, no jeito de falar, uma home-
nagem ao sotaque do seu pai. “A Consuelo é muito mais 
direta, mais sincerona, ela não tem filtros”, conta sobre 
o perfil que criou.

Kaíque Brito é baiano de Salvador, e chamou atenção 
de muitos usuários na internet por fazer dublagens de 
personalidades brasileiras. Antes mesmo da pandemia, 
já possuía muitos seguidores por ter feito, em 2019, um 
vídeo sobre o chamado “racismo reverso”, utilizando um 
áudio já existente na internet. O vídeo em questão deu 
a Kaíque uma visibilidade que ele nem imaginava. “Fui 
dormir com 10 likes no Twitter e acordei com 10 mil”, 
conta rindo.

Até o fechamento dessa matéria, Kaíque já somava 
209 mil seguidores no Twitter e 120 mil no Instagram. 
Ele começou sua criação na internet nos aplicativos de 
dublagem de música, como o Musica.ly, que depois virou 
o Tik Tok – um dos aplicativos mais usados mundo afora 
durante a pandemia.
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“Eu me senti autorizada a tirar sarro 
de uma pessoa que se alinhou a um 
presidente genocida, misógino. No 
momento que ela minimizou as mor-
tes da pandemia, a ditadura, aí não 
teve mais sororidade, né?”, enfatiza a 
atriz, que é formada em Artes Cênicas 
pela USP (Universidade de São Paulo).

Muitos perfis voltados para o 
humor nas redes sociais têm seguido 
a linha crítico-social. Juca Filho, rotei-
rista de programas de humor da TV 
Globo, aponta que o Brasil, além de 
viver um momento conturbado com a 
pandemia, vive questões políticas que 
dão abertura aos brasileiros para ridi-
cularizarem a situação. “O brasileiro 
tem esse espírito de rir de si mesmo, 
rir da própria desgraça”, diz. Para ele, 
fazer humor neste momento tem o 

HUMOR COM 
PITADAS DE IRONIA
Entre os dois produtores de conteúdo 
há grandes semelhanças. Humor e 
ironia fazem parte de suas produções, 
principalmente quando remetem à 
política brasileira. Kaíque é conhe-
cido pelas dublagens dos discursos e 
falas do atual presidente da República. 
Ele torna as situações mais polêmicas 
em algo engraçado, como no vídeo 

“a triste história de amor do biroliro”, 
sobre o discurso do presidente após a 
saída de seu ex-ministro da Segurança, 
Sérgio Moro.

Sobre esse mesmo tema, Lívia La 
Gatto fez “tutoriais falidos”, a exemplo 
de: “Como ser um presidente e fazer 
interpretação de texto?”. Nos últimos 
meses, ela interpretou a ex-secretária 
da Cultura, Regina Duarte, em lives 
e vídeos. Também refez o vídeo de 
despedida de Regina, com críticas ao 
curto mandato da atriz no governo.

FUI DORMIR COM 10 LIKES NO 
TWITTER E ACORDEI COM 10 MIL.
@KAIQUEBRITO

sentido de ironizar a si mesmo e “as 
maluquices desse governo”, funcio-
nando, assim, como uma anestesia 
para a dor.

Juca Filho, que participou da 
criação da última versão do Zorra, 
quando a política passou a ser pauta 
constante no programa. Para ele, não 
existe humor chapa branca, toda 
narrativa vem para entreter e causar 
ref lexões. “O humor é uma arma 
poderosíssima para quebrar o auto-
ritarismo”, diz o roteirista, que tem 
mais de 20 anos de TV Globo e tra-
balhou com programas como Grande 
Família, Sai de Baixo, Os caras de 
pau e Toma lá da cá. Ele afirma que 
mesmo quando pesavam na crítica ao 
governo, no Zorra, nunca sofreram 
censura na emissora.
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HUMOR

ME SENTI AUTORIZADA A TIRAR SARRO 
DE UMA PESSOA QUE SE ALINHOU A UM 

PRESIDENTE GENOCIDA, MISÓGINO.
@LIVIALAGATTO

ASSUNTOS POLÊMICOS, 
CRÍTICAS SOCIAIS 
E HATERS

“Meus vídeos são totalmente eu. Não tento 
agradar meu público, só gravo o que gosto, 
mesmo”, diz Kaíque, que aposta em con-
teúdo que reflita o que ele pensa sobre política, 
racismo e educação.

Mesmo jovem, diz que os debates sobre 
temas tão necessários no país fazem parte do 
seu cotidiano há algum tempo, seja na escola 
ou em casa. A internet lhe deu a oportunidade 
para dialogar com pessoas da sua idade sobre 
política, por exemplo, e com pessoas de outras 
faixas etárias.

Lívia destaca que, para falar de temas que 
geram muitos debates na sociedade, passa por 
um período de estudos, conversa com amigos 
e observa o que as pessoas estão falando sobre 
o tema. “Eu escrevo, faço um pequeno roteiro
e monto o vídeo”, relata. Além de Consuelo,
há um ano ela faz o Bernardinho, uma inter-
pretação do perfil de “macho escroto”. Nesse
personagem, Lívia tentar representar o que um
homem não deve ser.

Mas o posicionamento político de um 
influenciador digital, além dos seguidores, 
atrai os haters (“os que odeiam”), que causam 
desconforto. Lívia afirma que 20% das pessoas 
que lhe seguem são haters e estão presentes em 
suas redes para atacar, com mensagens como 

“volta para seu país”– em referência à Argentina.
Para Kaíque, haters devem ser ignorados. 

Bloqueado no Twitter pelo perfil do presidente, 
fez vídeo comemorativo e escreveu na legenda: 

“Os dias de glória chegaram”. Kaíque também 
sofreu xenofobia e escreveu no Twitter: “acho 
o auge umas pessoas achando que me ofendem
me chamando de baiano. Véi, se quiser me
ofender mesmo me chama de, sei lá, strogonoff
sem batata palha”.

“Fazer conteúdos tristes para vidas des-
graçadas”. Essa frase está escrita na biografia 
do Instagram de Lívia. Ela explica que, na  
pandemia, a maioria das pessoas está 
triste ou “desgraçada”. “Então tem aquele 
sentimento de união” – diz, rindo, sobre a 
situação caótica mas que, para ela, pode ser 
compartilhada com mais leveza através do 
humor. “Na televisão as pessoas estão vendo 
mais tragédias. Elas vão ao Instagram e ao 
Youtube para rir. Eu consumo muito meme, 
gosto muito. É uma forma do brasileiro rir de 
si mesmo”, comenta.

A internet trouxe transformações para o 
humor, e está modificando a faixa etária de 
quem está produzindo esse humor no meio 
digital. “Quem já nasceu com a internet tem 
mais facilidade de se mover na rede”, con-
sidera o roteirista Juca Filho, citando Mar-
celo Adnet, Gregório Duvivier e o Porta dos 
Fundos.

Juca afirma ainda que a situação política e 
social do Brasil resulta em roteiros para diver-
sos produtos humorísticos. “A gente tinha um 
lema no Zorra Total, que se mantém: é muito 
difícil competir com a realidade”. 
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MANGANDO 
EM PARIS 
Youtuber e guia turístico cearense
faz sucesso na internet mostrando
a Cidade Luz com humor.

TIPOS

POR VALÉRIA SOARES

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

“Bom dia urmininu que assiste meu canal!”. 
Essa é uma das frases que os seguidores 
do youtuber Max Petterson, 26 anos, mais 

escutam. Cearense, morando na França há mais de 4 
anos, Max começou a produzir vídeos em série para a 
internet após viralizar comentando sobre o calor do 
verão europeu. 

“Vou dar um conselho para você que quer vir para 
a Europa: Paris, no mês de junho, julho e agosto, não 
venha. Venha não, que é um calor da muléstia”, relata 
no vídeo. A publicação, feita em 2017, segue sendo 
compartilhada nesses três anos, permitindo que Max 
passe a ser cada vez mais conhecido.

“Mas quem é Max Petterson no jogo do bicho!?”, ele 
mesmo pergunta em seus vídeos. Da região do Cariri, 
sul do estado do Ceará, o ator, youtuber e guia turístico 
foi morar em Paris para estudar teatro na Universidade 
Paris 8.  Saído do município de Farias Brito, de pouco 
mais de 19 mil habitantes, Max fez jus à célebre frase 
de Euclídes da Cunha: “o sertanejo é antes de tudo um 
forte”, para tornar possível sua vida na capital francesa.

 Em Paris, soube aproveitar o momento do vídeo 
viralizado. “Foi algo muito rápido, porque eu sou 

artista e já tinha vindo a Paris para fazer faculdade 
de teatro. Já tinha me engajado em alguns projetos e 
tentava ganhar visibilidade - não ganhar fama, mas 
fazer sucesso naquilo que eu fazia”, diz. 

Max Petterson jamais havia imaginado tanta visi-
bilidade. “Eu comecei a ver o feedback das pessoas e 
notar que elas estavam rindo de qualquer besteira que 
eu falava. Mas eu sabia que uma hora a água ia parar 
de ferver, porque na internet tudo é assim: ferve muito 
rápido, mas depois que apaga, apagou”, comenta. 

Foi então que passou a falar de cultura e arte e 
sobre a cidade, aproveitando o conhecimento adquirido 
como guia turístico. Ele realiza tours por Paris, em 
roteiros como os bairros Montmartre e Marais. Tam-
bém produz vídeos em suas viagens por outros lugares 
do mundo, com conteúdo dirigido às pessoas que não 
têm oportunidade de conhecer pessoalmente esses luga-
res ou que pretendem conhecê-las um dia. O jovem 
e franzino Max conta tudo em suas viagens, falando 
com carregado sotaque cearense e cheio de bordões que 
grudam na cabeça.  
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VISITANDO PARIS  
SEM SAIR DE CASA

“Eu já era convidado para passear com brasileiros e, 
como precisava trabalhar, pensei: vou transformar isso 
no meu trabalho”. A partir daí criou a “Descobrindo 
Paris”, empresa de visitas guiadas que o ajuda a se manter 
estudando na Europa. 

“Mas aí veio a pandemia e quebrou as pernas. As 
minhas e de todas as pessoas desse planeta que tinham 
planos para 2020”, conta, gargalhando sobre a crise que 
afeta de modo especial quem vive do turismo. “Uns 
95% da minha renda vinham das visitas guiadas. Agora, 
depois do lockdown, comecei a ver outras opções”, conta, 
sobre o projeto de um guia virtual gratuito no Instagram.

Durante a produção dessa matéria, a França abriu 
suas fronteiras, mas apenas para países da União Euro-
péia. O Brasil, um dos países de onde o guia mais atende 
turistas, não foi liberado por não cumprir as normas de 
contenção do vírus. Só que não é preciso nem sair de 
casa para acompanhar Max Petterson em mais um tour 
inédito por Paris. Em julho ele realizou o primeiro tour 
virtual, acompanhado por mais de 20 mil pessoas nas 

redes sociais. Um trajeto que seguia pela margem do rio 
Sena, passando pela Torre Eiffeil e chegando ao Museu 
do Louvre. Max contou histórias, falou sobre obras de 
artes e revelou pequenas curiosidades e tradições da 
França, além de mostrar como estava sendo a volta das 
atividades econômicas no país. A live foi transmitida 
pelo perfil @maxpetterson. Quem queria ajudar podia 
fazer doação de qualquer quantia. Essa foi uma das 
formas que Max encontrou para ganhar dinheiro com 
o trabalho. “Mais uma vez batendo na tecla de uma 
troca solidária com as pessoas”, diz. 

CARIRIIÊIII
Max Petterson tem mais de 200 vídeos publicados em 
seu canal no Youtube. Entre eles, o programa IIIÊII 
talk show – uma menção à famosíssima “vaia cearense”. 
Além disso, tem quadros como o “cumeno & apren-
deno”, dicas de francês e história da arte. Em 2020, 
começou a fazer stand-ups, em um mix de sua própria 
história com um pouco do que já produziu para o canal.

O ator, que também já trabalhou com moda na 
França, em muitos vídeos “manga” (no dicionário cea-
rense “mangar” significa rir de situações engraçadas) 
das roupas e acessórios que encontra pelas vitrines e 
lojas da cidade. O último vídeo publicado sobre moda 
foi o “mangando nas galerias Lafayette 2020”, sobre 
as tendências durante a pandemia. Max faz críticas às 
peças fashion que, para ele, não fazem nenhum sentindo 
e são caríssimas. “Muié, o que diabo essa muié com esse 
balde na cabeça?”, comenta, sobre um chapéu.

Além de falar sobre muitos lugares no mundo, Max 
tem uma série dedicada ao Cariri, chamada de Caririiêi. 
Nela, a proposta é mostrar a cultura da região e suas 
tradições. “Eu, como um youtuber que mora em Paris 
e mostra a França, acho que seria de extremo egoísmo ir 
ao Cariri e não mostrar. Seria uma falta de identidade 
minha. Vivo mostrando um lugar que não é meu e, no 
dia que vou ao meu lugar, que é super rico cultural-
mente, não mostro para as pessoas?!”, diz.

 Autodenominado de “’youtuber boca de confu-
são”, Max agrada seus seguidores por falar da vida como 
ela é na França. “As pessoas criam uma imagem de Paris 
como a cidade do Mágico de Oz: ninguém sente fome, 
ninguém sente sede, não tem sujeira na rua. Eu tento 
alertar as pessoas sobre isso”, diz. O ator fala das belezas 
da cidade e dá dicas para que o sonho de conhecer Paris 
se aproxime da realidade possível. E para que, no final, 
tudo seja uma grande diversão. 
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Sônia Guajajara, em militância desde a juventude, é 
hoje uma das principais lideranças indígenas do país.

BRASIL

NENHUMA 
GOTA A MAIS
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TEXTO E EDIÇÃO ALDENORA CAVALCANTE E LETÍCIA CAMPOS | PORTUGAL

FOTOS MÍDIA ÍNDIA/MÍDIA NINJA

Sônia Guajajara tem presença forte e olhar sereno. Sobe ao palco usando cocar e cumprimenta a plateia em 
sua língua nativa. De passagem por Portugal, em evento que tratou sobre processos de ocupação cultural e 
territorial históricos, é voz de lamento e revolta diante da invisibilidade dos indígenas. Ao gritar “Demarcação, 

já!”, de punho erguido, clama por justiça.  
Acompanhada por comitiva de dez indígenas de diversas regiões, percorreu a Europa em 2019 com a campanha 

“Sangue Indígena: nenhuma gota a mais”, jornada realizada para denunciar violações contra os indígenas e o meio 
ambiente do Brasil. Foram doze países e dezoitos cidades visitadas em trinta e cinco dias, conversando com líderes 
políticos, religiosos, artistas, celebridades, movimentos sociais, movimento estudantil e empresários.

Sônia Guajajara é destacada liderança feminina indígena do Brasil. Natural da Terra Indígena Araribóia, no Mara-
nhão, quando criança percorria a pé um longo caminho até a escola. Aos 15 anos mudou-se de sua aldeia e foi trabalhar 
em casa de família para dar continuidade aos estudos. Formada em Letras e Enfermagem, com pós-graduação em 
Educação Especial pela Universidade Estadual do Maranhão, foi nesse período que iniciou seu percurso na militância.

Em 2009, foi a primeira mulher eleita vice-presidente da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB) e, em 2013, tornou-se líder da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a mais ampla 
esfera indígena no país.Também foi a primeira indígena na história brasileira a concorrer à vice-presidência, o que 
contribuiu para dar visibilidade à luta dos povos indígenas e à pauta ambiental.

Quando a pandemia do novo coronavírus avança no Brasil e expõe a vulnerabilidade dos povos indígenas, des-
velando de forma ainda mais escancarada o racismo e os discursos colonialistas do atual governo federal, Sônia fala 
sobre o desconhecimento em relação aos povos originários e chama atenção para a necessidade de uma nova narrativa 
interseccional, capaz de agregar diferentes lutas e projetos emancipatórios. Ela acredita que a esperança está na juven-
tude indígena, que tem quebrado silêncios e recriado a própria identidade.

REVESTRÉS Nos últimos anos, assisti-
mos aos ataques a indígenas no Bra-
sil, como os incêndios ocorridos em 
2018 na Terra Indígena Pankararu, 
Pernambuco, devido a conflitos com 
ruralistas, e os assassinatos em 2019 
a indígenas Guajajara, no Maranhão. 
O aumento de ataques como esses 
está associado ao contexto em que 
o próprio governo contesta a quanti-
dade de terras indígenas no país?

SG O território Pankararu foi alvo 
do primeiro ato de violência após 
as eleições de 2018. É uma área que 
está judicialmente reconhecida como 
território Pankararu, mas as pessoas 
não-indígenas que estão morando lá 
se negam a sair e, agora, se sentem res-
paldadas pelo discurso do presidente. 
Esses conflitos se intensificaram por 

Rondônia, Pará, Rio Grande do Sul, 
e seguem com esse discurso de negar 
território. Dizer que não haverá mais 
área demarcada fortalece essas forças 
contrárias. A gente teme que isso 
aumente, porque os assassinatos em 
2019 já ultrapassaram o número regis-
trado em 2018 (o CIMI – Conselho 
Indigenista Missionário, registrou 
135 casos de assassinato de indígenas 
em 2018; os dados oficiais de 2019, 
normalmente publicados em abril do 
ano seguinte, ainda não foram divul-
gados). Nós temos feito o trabalho de 
denúncia e de cobranças para exigir 
que o governo faça a demarcação. Isso 
não é um favor, é obrigação e res-
ponsabilidade do Estado, é dever da 
União. Nosso papel é pressionar para 
que as demarcações de terra sejam 

REVESTRÉS Você foi a primeira indí-
gena a concorrer à vice-presidência do 
Brasil. Qual o reflexo disso na luta 
indígena?

SÔNIA GUAJAJARA A gente segue 
colhendo os resultados do processo 
eleitoral, que foi bem significativo. 
Conseguimos trazer para o centro do 
debate a questão indígena e a ambien-
tal - não é possível dissociar uma da 
outra-, sem falar nas relações que 
conseguimos construir com outros 
movimentos, de outros segmentos da 
sociedade. O que fica não é apenas 
o resultado eleitoral, mas também o 
resultado político. Está sendo bem 
importante fazer as pessoas nos escu-
tarem, conseguimos dar um passo 
à frente na nossa luta e ocupar um 
espaço além da nossa resistência.
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BRASIL

Igreja na região amazônica e questões 
ligadas ao meio ambiente e aos povos 
indígenas. Qual a importância dessa 
ligação entre Igreja e povos indígenas?

SG Durante toda a história a Igreja 
cometeu muitos erros. Ela foi bem 
conivente, senão a protagonista de 
muitos processos de violência com 
o apelido de catequização. Então a 
aproximação da Igreja é uma forma 
de reparar esses erros históricos. 
Atualmente enxergamos a Igreja 
Católica como uma aliada das lutas 
dos povos indígenas, e o Papa ter 
assumido isso publicamente, trazer o 
Sínodo com tema da Amazônia e dos 
povos indígenas foi bem significativo. 
E por defender os povos indígenas, o 
meio ambiente e os territórios, ele 
tem sido muito atacado pelo governo 
brasileiro, pelas forças ultraconserva-
dores. A gente retribui esse posiciona-
mento que ele vem assumindo, pois é 
uma voz muito importante, tem uma 
força imensa, tem milhões de fiéis, e é 
importante que a mensagem chegue 
a essas pessoas.

REVESTRÉS Como foi feita a cober-
tura da campanha? Foi possível fazer 
com que a mensagem chegasse aos 
indígenas?

SG Tivemos dois coordenadores da 
Mídia Índia que se voluntariaram 
para fazer a cobertura em tempo real. 

Eles conseguiram, com certeza, fazer 
com que a mensagem chegasse onde 
antes não chegava. Esse é um canal 
próprio, em que os indígenas reconhe-
cem que é um veículo que tem uma 
voz legítima dos povos, por isso con-
segue vir com adesão mais forte, mais 
próxima e de mais confiança. Eles já 
compartilham, comentam, replicam 
e fazem chegar a informação a várias 
aldeias, que é o lugar mais difícil de 
chegar.

REVESTRÉS E como surgiu a Mídia 
Índia? Ela nasceu junto com sua can-
didatura para a vice-presidência?

SG Veio um pouco antes, através 
de um coletivo de jovens indígenas 
que começaram a gravar fatos, casos, 
denúncias, e a criar essa rede de cone-
xão em vários estados. Enquanto 
representante da APIB (Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil), a 
gente apoiou essa ideia, promoveu 
encontros para pensar em planos 
de comunicação, e esse trabalho se 
ampliou. É um grupo coordenado 
por dez indígenas e já conta com uma 
rede de indígenas conectados.

REVESTRÉS Tem inspiração no Mídia 
Ninja?

SG Sim! A gente fez muitos traba-
lhos juntos desde de 2013. No ATL 
(Acampamento Terra Livre) a Mídia 
Ninja fez curso de formação prepara-
tória com esses jovens para eles reali-
zarem cobertura colaborativa e faze-
rem a articulação em rede. O grupo 
de indígenas, então, pegou esses ensi-
namentos e seguiu produzindo. Foi 
uma parceria que deu muito certo, 
inspirando tanto o nome quanto o 
trabalho que eles fazem.

REVESTRÉS Há um crescimento da 
cultura da comunicação na região 
Pan Amazônica, com a valorização 
de mídias alternativas e a formação 

CONSEGUIMOS TRAZER PARA 
O CENTRO DO DEBATE A QUESTÃO 

INDÍGENA E A AMBIENTAL - NÃO É 
POSSÍVEL DISSOCIAR UMA DA OUTRA.

cumpridas. Claro que isso mexe com 
as estruturas do poder econômico, 
do poder político, porque essa dis-
puta pelo território é uma briga dada 
há tempos, mas quando se tem um 
presidente que nega isso, a tendência 
é intensificar ainda mais os conflitos.

REVESTRÉS Como foi receber a notí-
cia da morte do líder indígena Paulo 
Paulino Guajajara e, posteriormente, 
de outros Guajajaras, exatamente no 
período em que você estava na jor-
nada “Sangue Indígena: Nenhuma 
Gota a mais”, na Europa, denun-
ciando a violência contra os povos 
indígenas?

SG Quem hoje defende a terra, o meio 
ambiente, está na mira. É realmente 
desolador ver um jovem que estava 
fazendo o trabalho de guardião da 
f loresta ter a vida interrompida 
dessa forma, é muito triste. Enten-
demos que é hora de dar visibilidade 
à violência que está em curso. Nós 
só podemos exigir justiça, para que 
outras vidas não sejam interrompidas 
dessa forma. É difícil aceitar essas 
perdas, mas elas são munições para 
termos mais força e coragem de seguir 
denunciando.

REVESTRÉS O início da jornada pela 
Europa começou no Sínodo para a 
Amazônia, evento que reúne líderes 
católicos, para discutir a situação da 
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de comunicadores indígenas. De que 
maneira isso ajuda a fortalecer as nar-
rativas e contranarrativas?

SG Hoje as aldeias, os povos, estão 
conectados e a juventude tem esse 
papel fundamental de utilizar as 
redes sociais em nosso favor, a 
exemplo da Mídia Índia. Eles estão 
conseguindo trazer a realidade indí-
gena, contada pelos próprios indíge-
nas. Isso motiva esses jovens. Muitos 
povos foram dizimados e deixaram 
de se assumir indígenas pela própria 
pressão do processo colonial e da 
ditadura. Muitos tiveram que negar 
sua própria cultura, negar seu povo, 
sua identidade, e isso fez com que, 
por muito tempo, ficássemos em um 
número muito pequeno. Na década 
de 1970-80 não chegávamos a 300 
mil indígenas pelas contas oficiais. 

Eles estavam escondidos, com medo 
de se assumir, porque na ditadura 
não podiam falar muito, usar seus 
costumes. Isso aniquilou os indíge-
nas simbolicamente. Mas isso veio 
a mudar na Constituição de 1988, 
quando voltam a se assumir. Hoje 
tem muitos povos ressurgindo, rei-
vindicando esse registro, esse reco-
nhecimento, porque sabem de sua 
origem, de sua raiz e querem espaço 
para se identificar. É claro que por 
meio do governo atual é mais difí-
cil, porque esse governo não respeita 
diversidade nem modos de vida e é 
declarado inimigo dos povos indí-
genas. Mas é importante declarar e 
querer assumir suas origens.

REVESTRÉS Sobre o papel das mulhe-
res indígenas, elas têm conseguido 
desconstruir estigmas nesse processo 

que busca o protagonismo dos povos 
indígenas?

SG As mulheres estão assumindo o 
protagonismo em várias frentes de 
luta em que, por muito tempo, fica-
ram escondidas. Não alheias, pois 
sempre estivemos presentes, mas 
durante muito tempo fomos impe-
didas de assumir cargos, posições de 
liderança, às vezes dentro da própria 
aldeia, e fora dela. Colocar mulher 
em papel inferior é herança colonial 
e precisávamos romper com isso. E 
vamos rompendo. Hoje temos várias 
mulheres assumindo posições impor-
tantes dentro do movimento indígena, 
nos espaços de diálogo e, principal-
mente, na luta política. Em 2018 
foram 130 candidaturas indígenas 
articuladas pelo movimento e como 
resultado disso tivemos a eleição da 
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Joênia Wapichana como deputada 
federal pelo estado de Roraima, 
primeira mulher indígena a assu-
mir esse lugar; e ainda a Shirlei 
Pankará como deputada estadual 
pela bancada ativista em São 
Paulo. Foi bem significativo a 
eleição dessas mulheres e mostra 
como estamos rompendo as bar-
reiras que historicamente foram 
impostas sobre nós. A Nara Baré 
assume a coordenação geral da 
COIAB (Coordenação das Orga-
nizações Indígenas da Amazô-
nia Brasileira). A COIAB tem 30 
anos e é a primeira vez que uma 
mulher assume a coordenação 
geral. Agora podemos falar tran-
quilamente que, hoje, a Amazônia 

está sob cuidado de uma mulher indígena, e a gente vem motivando 
e fortalecendo essa luta. Em 2018 nós realizamos a primeira marcha 
das mulheres indígenas, que foi bem potente. As mulheres vieram 
com muita força!

REVESTRÉS Existem várias correntes feministas que dialogam com as 
indígenas. Você considera que os movimentos feministas ganham uma 
nova força com a participação das mulheres indígenas? É possível falar 
de feminismo indígena?

SG Essas palavras chegam para a gente como se fosse uma coisa nova. 
Para nós, assumirmos esse protagonismo, liderar as lutas em defesa de 
nossos territórios e direitos é um tipo de feminismo, que não precisa 
conceituar o que a gente faz. O conceito até se distancia da prática 
porque, às vezes, a gente entende o feminismo como outra coisa que 
não conhecemos. O que menos importa é a palavra, importam mais 
a ação e o pensamento. Acho que servimos de inspiração para muita 
gente, muitos movimentos, mas sem precisar ficar rotulando, sem criar 
conceitos e respostas para o que fazemos.

REVESTRÉS Existem alianças com mulheres de outras frentes, outras 
militâncias?

SG Está em construção. Há espaço para o diálogo, para fortalecer a 
luta mais plural e estamos no momento de construir essas lutas mais 
orgânicas.

REVESTRÉS Qual o seu maior sonho?

SG Respeito. Aos modos de vida, a uma sociedade mais justa, igual 
para todo mundo. Estamos fazendo a nossa parte, buscando o bem 
viver para as sociedades. Meu sonho é alcançar o bem viver para todo 
mundo. 

BRASIL

NOSSO PAPEL 
É PRESSIONAR 

PARA QUE AS 
DEMARCAÇÕES 

DE TERRA SEJAM 
CUMPRIDAS. E 

CLARO QUE ISSO 
MEXE COM AS

 ESTRUTURAS 
DO PODER 

ECONÔMICO, 
DO PODER
 POLÍTICO.
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Entre um home office e outro, os desastres culinários 
são ingredientes da cozinha dos quarenteners.

GASTRONOMIA

POR ALDENORA CAVALCANTE

FOTOS @CHEFSNAQUARENTENA

C ozinhar parece ser a terapia da vez. Comidas sendo testadas e compartilhadas 
nas redes sociais, desafios de pratos entre amigos e familiares, algum exibicio-
nismo dos virtuoses culinários e fluxo intenso de receitas e dicas via mundo 

digital são evidentes. 
Nos últimos meses as buscas por receitas simples e práticas na internet aumentaram 

consideravelmente. Segundo o Nexo Jornal, o Google Trends, por exemplo, chegou a 
registrar 139% de aumento nas pesquisas com a tag “como fazer brownie”, no final 
de março, comparando-se com a média anual. Outras receitas que também estão 
no topo das buscas são as de pão, coxinhas e esfirras. Aumentou também a procura 
por “como fazer pizza”, “como preparar chocolate quente” e, nos finais de semana, 
instruções para fazer lasanha e churrasco.

Mas seguir à risca o modo de fazer dos muitos sites de culinária não traz garantias 
de que o prato vai sair impecável visualmente e inegavelmente delicioso. Para aqueles 
que não estavam habituados a cozinhar no dia-a-dia, os desastres são os temperos 
e resultados mais presentes.

Em uma dessas tentativas a enfermeira Isis Cristina, 28 anos, quase explodiu 
uma panela de pressão. Morando sozinha, Isis quase sempre faz as refeições fora 
de casa. Suas habilidades culinárias se resumem a coisas práticas e rápidas, com 
baixo grau de dificuldade, como cuscuz e sanduíches. No dia do grande susto, tudo 
parecia sob controle enquanto ela preparava o almoço. O arroz estava no fogo, o 
feijão cozinhando e tudo ia muito bem. Até que a panela começou a fazer um 
barulho diferente: um chiado que não devia estar ali. Isis se desesperou e correu 
para pedir socorro, sendo atendida pelo funcionário da manutenção do prédio em 
que mora. “Tive que chamar alguém para me ajudar a desligar o fogo e abrir a 
panela de pressão, porque achei que aquilo ia explodir”, conta. O pino da panela 
saiu da tampa, o caldo do feijão começou a jorrar para todo lado. “Sujei minha 
cozinha inteira e ‘peguei trauma’ de feijão”, lamenta. Sem almoço, foi socorrida 

MASTERCHEFS 
DA QUARENTENA
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COZINHAR PARECE SER A TERAPIA DA VEZ. 
NOS ÚLTIMOS MESES AS BUSCAS POR 

RECEITAS SIMPLES E PRÁTICAS NA INTERNET 
AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE.

pela segunda vez. Uma vizinha, solidária, lhe ofereceu um prato de seu almoço.
Durante o preparo dos pratos, são comuns as ligações para conseguir instruções, 

para a mãe ou amigas. Mesmo com as receitas encontradas na internet, os telefonemas 
ajudam Isis a salvar as refeições. “Nesses meses engordei quase dez quilos, porque não 
sei fazer comida e passo o dia comendo besteira. Não sei fazer nem arroz. Meus pais 
me mandam muita coisa praticamente feita, e é o que tem me salvado”, conta.

Desastres culinários são recorrentes para quem está começando a se aventurar na 
cozinha e tem habilidade quase nula. Durante o distanciamento social essa foi a receita 
usada por um grupo de sete amigas para criarem, de forma despretensiosa, um perfil só 
com vários desses desastres. Pães, queimados, biscoitos catastróficos, pudins deformados 
e bolos desconstruídos são só alguns dos muitos registros do perfil @chefsnaquarentena, 
no Instagram.

“Somos mulheres entre 35 e 60 anos, algumas com filhos, acumulando muito trabalho 
e funções durante a quarentena e com zero de habilidade culinária. Só queríamos nos 
divertir”, conta uma das criadoras, que prefere não ser identificada.

A ideia era compartilhar as experiências pessoais com outras amigas e com familiares. 
Mas o perfil tomou proporção inesperada: passou a receber mais de trezentas sugestões 
de conteúdo diários e, hoje, tem mais de duzentos mil seguidores compartilhando seus 
perrengues na cozinha.

“Um dos motivos é que as pessoas se identificam, a gente passa a mensagem de que 
está tudo bem se errar, não temos que ser perfeitas sempre. As pessoas se sentem incluídas, 
não se sentem derrotadas e acabam vendo o erro com humor. E, em meio à pandemia, 
isso acaba sendo um alívio”, afirma. 

A criadora conta que os desastres na cozinha continuam sendo parte de seu dia-a-dia. 
“Realmente não temos nenhum dom culinário. Obviamente, não é sempre que erramos. 
Mas, recentemente, fiz dois bolos: um queimou nas laterais e o outro queimou na parte de 
cima”. Apesar disso, ela acredita que cozinhar pode ser visto como uma ação terapêutica, 
um momento que possibilita a candidatas e candidatos a chef se desconectarem um pouco 
do mundo.

O sentimento de que há algum amor compartilhado através de receitas também existe. 
Mesmo sem grande habilidade, Isis segue se arriscando na cozinha preparando algo especial 
para quem ama. No dia do aniversário de seu companheiro, e também no Dia dos Namora-
dos, o cardápio ficou sob seu comando. Para a última data, a enfermeira escolheu um prato em 
que as chances de erro para ela eram quase nulas: macarrão. “É minha especialidade”, revela. 
Procurou uma receita com molho diferenciado na internet e preparou o almoço do casal. 

A receita, com algumas ligeiras adaptações, foi aprovada. O tempero do afeto deixou para 
trás, por alguns momentos, os desastres culinários. 
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PEIXE VORAZ
POR LEO GALVÃO
@galvaoleo

O que você 
espera do futuro?

São mais de 120 dias na realidade que pare-
cia distante e coisa de filme. Isolamento, 
carência, ansiedade, solidão, mudanças, 

cansaço, distância, tesão, saúde mental, mon-
tanha russa de emoções e infinitos questiona-
mentos. Você não está sozinhx. Para te ajudar 
a organizar essas ideias, reunimos um time dos 
bons com planos para o futuro.  Encontramos 
gente que se redescobriu na pandemia e tam-
bém quem ressignificou o tempo, para refletir 
e olhar um pouco mais para dentro.

Sou muito otimista. 
Do futuro eu espero 
o melhor, não há 
demanda que venha 
que não possa ser 
vencida. Depois disso 
tudo vamos apren-
der uma lição e o 
mundo vai ser outro, 
as pessoas terão mais 
consciência ecoló-
gica, o individualismo 
vai dar lugar para 
o humanismo, as 
relações serão mais 
verdadeiras e inten-
sas, as novas formas 
de trabalho serao 
positivas, todo mundo 
entendeu que é possí-
vel ter mais tempo pra 
si e evitar jornadas 
estressantes.  
SABRINA FIDALGO, 
CINEASTA
@sabrinafidalgoo

Desejo um mundo 
onde as pessoas se 
deixem ser afeta-
das profundamente 
pela sabedoria das 
crianças. Desejo 
um mundo mais 
consciente e menos 
doente. Desejo a 
valorização do artista, 
afinal, como diria 
Nietzsche, precisa-
mos da arte para que 
a verdade não nos 
destrua.  
MIRANDA KASSIN, 
CANTORA 
@mirandakassin

Eu espero que o 
Brasil do futuro seja 
um grande produ-
tor de tecnologia e 
inovação, não só um 
grande consumidor 
como é hoje. No que 
depender de mim vou 
continuar a trabalhar 
incansavelmente para 
isso virar realidade!  
RONALDO LEMOS, 
ADVOGADO E 
PROFESSOR
@lemos_ronaldo

Espero que a gente 
faça coisas com mais 
conexão e significado. 
Que tenhamos tempo 
para os amigos, a 
família e os amores. 
Que saúde mental 
seja uma prioridade, 
que a vacina seja 
acessível e para todos, 
e que o país volte 
a ser um lugar de 
democracia, direitos 
iguais e cultura.  
PAULA GICOVATE, 
ROTEIRISTA
@paulagicovate

A pandemia trouxe 
um pouco mais de 
calma, nos ensinando 
a ter paciência, mas 
principalmente, tem 
um lugarzinho ali, que 
todo mundo é igual. 
Não adianta, não tem 
como fugir, somos 
iguais e precismaos 
uns dos outros, espí-
rito coletivo é impor-
tante!  
MILHEM CORTAZ, ATOR
@cortaz

Ahhh o futuro! Espero 
fortemente votos 
melhores para que o 
nosso país volte a ter 
o brilho que sempre 
teve. Com mil proble-
mas (sabemos), mas 
com a esperança de 
melhorar. E a gente 
cantando juntos e 
felizes na rua (com 
vacina) para todxs!  
ROBERTA MARTINELLI, 
APRESENTADORA DE TV
@roberta_martinelli



João Pedro Incerti é o convidado que ilustra 
essa edição - @o_incerto. Conheça, divulgue 
e incentive o trabalho do artista. 

Conversamos com Gualberto Júnior              
(@gualbertojr) arquiteto e agora artista 
(@gualbertojr_galeria), sobre esse novo 

momento da sua vida, inspirações, ansiedade e, 
claro, pandemia.
PV - De onde surgiu a ideia de fazer ilustra-
ções, desenhos?
GJ - O desenho faz parte de meu cotidiano de 
arquiteto. Sempre gostei muito, tanto do dese-
nho técnico, quanto do artístico, que ganhou 
mais força nos últimos dois anos. 
PV - Você criou uma conta no Instagram dos 
seus desenhos e sua primeira postagem foi 
dia 01 de maio. O trabalho floresceu na pan-
demia? Qual foi a relação dele com o período 
de isolamento social?
GJ - Total relação. O desenho terminou se trans-
formando em uma ótima ferramenta de autote-
rapia para as minhas crises de ansiedade que se 
intensificaram nas  primeiras semanas de quaren-
tena. Resolvi criar o perfil a partir desse momento 
em que passei a viver isolado comigo e com os 
meus questionamentos. Meus desenhos estão 
todos interligados a essa minha intimidade que 
revelo a mim mesmo. Eles não são nada figu-
rativos, pois sempre carregam minha própria 
subjetividade. São experiências internas em que 
descubro resultados práticos com as pinceladas 
aleatórias e os traços repetidos a esmo. Gosto 
muito de deixar o pincel deslizar livremente sua 
tinta sobre o papel e de me surpreender com as 
imagens que se surgem daí. Tem muito gesto no 
que pinto ou desenho.
PV - O que inspira o universo do Gualberto 
artista?
GJ - Energia, vibração e frequência. Falo muito 
sobre amor, Deus, matemática, alma, terra-pla-
neta e terra-chão. 
PV - Preto e Branco ou colorido?
GJ - Gosto da monocromia. Por vezes uso ver-
melho ou azul em contraposição ao branco, 
mas preto e branco vão mais precisamente ao 
ponto onde quero chegar. O que se revela entre 
os espaços negativos e positivos me interessa e 
me fala mais do que quero ouvir. Procuro essa 
intimidade entre a luz e a sombra e o que advém 
dessa relação.

FORTUITO, 
PRESENCE,
CIRANDA.
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Há 7 anos ela se dedica às artes visuais ou, como prefere 
dizer, “a experimentar processos criativos”. Suas habili-
dosas mãos já trabalharam com aquarela, linha, pintura 

e, agora, encontram outros refúgios. O resultado é um belo 
repertório de técnicas livres, fora dos padrões acadêmicos. 
Baiá (@baia.etc), psicóloga de formação e artista por inquie-
tude, saiu de Teresina selecionada pelo circuito SESC Amazônia 
Das Artes e passou por Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato 
Grosso e Maranhão com a expo “Desalinhada”. Carimbou pas-
saporte em Buenos Aires, onde morou, e realizou a individual 

“Otros Territorios”, na galeria Quema La Nave, com curadoria 
da antropóloga Carina Borgogno. Passou pelo Ciudad Cul-
tural Konex e Centro Cultural da Embaixada Brasil-Argentina, 
na coletiva “Miradas del Brasil”, realizou estudos em joalheria 
e arte têxtil (bordado, tricô e macramê) e voltou para o Brasil. 
Em Ubatuba, entrou em contato com outro elemento: a terra. 
Começou a trabalhar com cerâmica, montou grupo de estudo 
e um retiro de criatividade. Participou de coletiva no Museu 
de Arte e Cultura de Caraguatatuba (São Paulo) com caráter 
itinerante por algumas cidades de São Paulo e...viu tudo mudar 
com a COVID-19. Foi hora de olhar para dentro. “O feminino 
está muito presente no meu trabalho. Tenho conexão forte 
com a natureza, venho de uma família de muitas mulheres. O 
fazer manual tem relação muito grande com memória, afeto e 
ancestralidade. Minha necessidade de investigar e experimen-
tar, extrapolando a pintura, vem desse lugar: minha infância em 
Teresina, povoada de linhas, caixas de costura da avó, finais de 
semana na fazenda e muita imaginação. Acrescentei elementos 
e novas morfologias ao trabalho, mas a identidade (por mais 
que não me considere uma artista regional) vem mesmo do 
Piauí”, confessa a psicóloga, como quem desabafa (com sau-
dades!) em uma sessão de terapia.



Num artigo censurado de 13 
de agosto de 1917, O relo-
joeiro, Antonio Gramsci 

chama atenção que não há uma dife-
rença qualitativa entre a vida social 
cotidiana e a vida de exceção das 
revoluções tal como se apresentam. 
Diz que essa defasagem é meramente 
quantitativa. E que é a vida do pensa-
mento que pode, de alguma maneira, 
substituir a inércia mental, a indife-
rença, e provocar a ausência do susto 
diante do fato novo porque pior do 
que está não pode ficar. Ele concebe a 
vida sempre como revolucionária e que, 
por isso, os caminhos podem ser inin-
terruptamente abertos. Assim, se há 

"uma convicção de melhora" é porque, 
de todos os modos, estamos diante de 
algo que é sobra. Essa radicalidade 
que se engendra entre invenção, ima-
ginação e o real, sem perder de vista 
nenhum dos três, nem muito menos 
estabelecer quaisquer hierarquias, a 
partir daquilo que resta, invisível, é 
o lance, ao mesmo tempo, absurda-
mente estudado e imprevisto do tra-
balho de Eduardo Frota. 

O apontamento parte do prisma 
de uma ideia rigorosa com o fazer, 
inespecífico, tal como a vida, sempre 
em fagulha revolucionária e errante, 
que ele projeta em cada trabalho 
como uma disparidade orgânica do 

EDUARDO FROTA 
E A VIDA 
DO PENSAMENTO

TRABALHOS NO SUBSOLO
POR MANOEL RICARDO DE LIMA

corpo em direção à lástima do abismo 
social brasileiro, por exemplo, e àquilo 
que vem da cultura, herança e legado: 
nunca quando a arte cria a ilusão de 
que pode sugerir algum debate ao 
mundo, mas sim quando a arte se 
debate no mundo e imagina a força 
de algum pensamento, este instante 
de perigo. Uma questão convicta 
e evidente no trabalho de Eduardo 
Frota tem a ver com a laceração do 
espaço, uma geografia de vibração 
política e não meramente cartográfica, 
logo, nem memória nem dimensão 
retiniana, mas sim a crise inoperosa 
da nossa condição frágil e minúscula, 
humana, até o que ainda se esboça 
como humanidade. 

Desde seus imensos trabalhos, 
numa escala de corte invasiva – como 
Paisagens no Espaço [CCBB, SP, 2003] 
ou Intervenções Extensivas, em Vila 
Velha/Vitória [Museu da Vale, 2005]; 
os 14 cones na 25ª Bienal Internacio-
nal de São Paulo [2002] ou a 27ª Arco, 
Instituto Feria de Madrid [2008]; e, 
ainda, alguns trabalhos impressionan-
tes,  como a intervenção no Torreão, 
em Porto Alegre [2000] e na Casa 
da Ribeira, em Natal [2003] –, até 
o horizonte formativo que desenvol-
veu no ateliê entre os anos 1990 e o 
começo dos anos 2000, com cerca 
de 18 a 20 pessoas operando entre 

composição de maquinário, elabora-
ção de projetos, montagem e, prin-
cipalmente, a expansão da ideia de 
ateliê como AULA, nos levam a ler 
as tentativas de dobradura que ele 
provoca na concretude e na mate-
rialidade de um sistema inócuo e 
vendido, o da “obra de arte”, que se 
sustenta insuportavelmente entre a 
aceitação e a conformidade dos jogos 
territorializados de uma precisa e cor-
porativa negação do movimento e de 
uma repetitiva e sintomática opressão 
social domesticada.  

Contra essa ausência de agonia 
e estranheza, numa beira desequili-
brada para escapar à domesticação, é 
que se pode entender a sua tomada 
de posição figurante – artista, mas 
só se como figurante –, que procura 
reinventar imparavelmente, o tempo 
inteiro, com as modulações de uma 
utopia irrecusável frente a um mundo 
impossível: só é possível alterar o 
mundo se suportamos o impossível de 
todo o peso que ele tem. E aqui, vale 
lembrar o avesso disso no dito firme 
de Pasolini: aquele que não suporta o 
peso do mundo que pretende modifi-
car não passa de um cretino. Por isso, 
diante do caráter de intervenção na 
cultura e, assim, na história, é que 
Eduardo Frota – um estudioso até o 
infinito das circunstâncias de algum 
saber, quando nenhuma raciona-
lidade toca a qualquer real, como 
aqueles antigos corpos trágicos que 
giravam em torno de um rissorgi-
mento, mas agora com graça – arrisca 
o seu trabalho, no mínimo, como 
uma pequena revolução. E revolução, 
importante indicar, é um termo que 
vem dos movimentos astronômicos 
de corpos celestes ao redor de seus 
centros e extremos de gravitação; o 
deslocamento do termo para indicar 
a possibilidade de uma mudança nas 
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estruturas políticas e culturais existen-
tes na trama social da realidade nos 
coloca frente a um encontro entre o 
que existe e o que não existe AINDA. 
Assim, se figurante, Eduardo Frota é 
também, antes de tudo, um anartista, 
quando o trabalho é díspar, imaterial, 
descentrado e extremo, para imagi-
nar a vida no que resta: o impossível 
AINDA existe.  

É uma vida do pensamento: com 
a vida e, muito, à vida. E para o pen-
samento: carne e osso, medula e arre-
bite, cabeça e serra, silêncio e sangue, 
nenhuma confissão e verticalidade 
irresoluta etc. O trabalho de Eduardo 
comparece como uma ferida incorpo-
rada que se expande através do con-
vívio com o livro, numa nudez, um 
aberto, pensar a nu, quando o tempo 
à nossa frente ainda não é o futuro, 
mas definitivamente o campo de 

forças do presente. Primeiro, trabalho 
de um leitor, da palavra às pequenas 
coisas cifradas diante da mão, pode-

-se arriscar que é daí, desse gesto, que 
vêm as peças que faz; depois, trabalho 
de poeta, un hacedor anacronicamente 
deliberado, que traça linhas inconclu-
sas e neutras – nem começo, nem fim, 
espirais – para decompor a arquite-
tura estruturada e institucionalizada 
em sua dimensão utilitária arman-
do-lhe paradoxos e ambivalências. E 
isto tem a ver com a sua formação 
de arte-educador, concentrado em 
errar cientificamente até o erro furar 
a ciência e invadir os corpos com uma 
aprendizagem politicamente mais 
severa: fazer é também, fundamental-
mente, para tudo e para nada. 

Agora, numa espécie de recompo-
sição do ateliê, quando há uma tem-
poralidade de exceção, arremessa-se 

a um lugar que se desentranha do 
estudo, expansão da biblioteca e da 
experimentação – para o exercício 
e a insistência entre a imaginação e 
o real – do corpo que rejeita, sobre-
maneira, um trabalho insuspeito ou 
inequívoco, mesmo debaixo da terra 
arrasada que comprime a luta ou a 
possibilidade de se lutar livremente. 
Eduardo procura inventar furos nas 
zonas fechadas [isolamento, confina-
mento, quarentena etc.], dispersando, 
por exemplo, não só a predisposição 
de um circuito da arte que confirma 
a ideia de herança como praticamente 
vitalícia e, numa outra ponta, as cha-
ves midiáticas do desserviço que mui-
tas editoras lançam às redes sociais 
com “momentos diarinho” daqueles 
que, sabe-se lá como, percebem e 
entendem imediatamente o que está 
acontecendo ao nosso redor, mesmo 
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o objeto e a palavra, para a cultura e para o disparate de 
qualquer ideia de “nacional”. 

A série começa com uma caixa de letras soltas com 
a palavra poema em alto relevo, uma rememoração aos 
cegos e um desejo de carga, de peso: o poema é a coisa 
que é e o que toca ao animal, esferologia, ouriço e canga-
lha; o matulão com a palavra abraço, em amarelo “de 
existir triste, aguado”, uma sacola robusta de provisões 
que imprime-se sobre um real sem terra e sem mundo 
[e isto se estende desde as 2 exposições na Galeria Sem 
Título, em Fortaleza: Sobre o quadrado (2017), 4 toras 
de eucalipto cruzando o espaço à altura do pescoço, faca 
só lâmina, e chão de brita, para retirar a forma absoluta 
e fascista do quadrado e atribuir-lhe num redesenho inú-
meras elipses, instintos e imperfeição física; e Revolver a 
terra para semear heterotopias (2019), com 100 mudas de 
pau-brasil para que o público as plante em 27 caixotes 
com placas que anunciam as revoltas e desilusões de um 
país marcadamente desigual, bélico e desamparado, dos 
Tupinambás até as manifestações de 2013]; depois, um 
barco suspenso frente a uma estante de livros, um Pequod 
que ensina e aprende: os verdadeiros lugares nunca estão 
no mapa; depois, desequilíbrios entre linha e desalinha: 
nuvem, tempo, espaço, dúvida, intuição, anotações que a 
cada caixa se apontam a outras coisas, nem ciência nem 
mistério, e implodem a linha reta das caixas. Eduardo 
Frota sabe que as linhas retas produzidas indefinidamente 
num mesmo plano, em várias direções, não encontram 
uma à outra nem têm sentido nenhum, o que é cruel o que 
é paixão; e, por fim, a caixa-preta: imagem, que retoma a 
defasagem quantitativa de uma inércia mental, postulada 
apenas diante do visível e do possível, para enfrentá-la com 
alguma revolução, esta invisibilidade que se inscreve com 
um gesto radicalmente utópico: fazer no presente para 
nada e para reagir à dentes. 

que, ironicamente, apenas e somente a partir de seus pró-
prios umbigos e mundinhos burgueses desfeitos. Eduardo, 
convicto ao contraponto, começa a produzir a manufa-
tura de uma série de “caixas-poema”: quando o traçado 
em 3 dimensões reduz-se, numa relação de escala com a 
desmesura expansiva do que faz, à miniatura. Entra em 
cena uma "catalogação de fracassos" através de questões 
sócio-antropológicas brasileiras, numa re-exposição de 
restos, que em nada implica o uso dos materiais, como 
madeira e cola, mas muito mais apresentar uma genealo-
gia de “volumes de vazio” que se arremessa entre os usos 
críticos do objeto e da palavra, do que se emprenha entre 
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EU QUE FIZ
POR FRANCISCO PELLÉ

“E i, moreno bom! Quer uma uva?”*. Foi essa 
frase de Raimunda que arrancou garga-
lhadas do público durante quase duas 

décadas e ainda permanece na memória coletiva 
depois de alguns anos ausente dos palcos. Mas 
Raimunda, antes de oferecer uvas para conquistar 
um moreno bom qualquer, queria mais: sonhava 
em ser enfermeira.

Durante os anos 1990 e parte dos anos 2000, dei 
vida, cara e corpo à personagem principal de “Rai-
munda Pinto, Sim Senhor”, terceiro texto da tetra-
logia de Francisco Pereira da Silva. A memorável 
montagem do Grupo Harém de Teatro encantou 
plateias no Piauí e no mundo em uma ode aos so-
nhos em um mundo que não nos deixa sonhar.

Raimunda Pinto, uma jovem cearense, negra, po-
bre e constantemente ridicularizada por ter lábio 
leporino, sonhava. Queria vencer as suas próprias 
dificuldades e as do mundo ao formar-se na con-
sagrada Escola de Enfermagem Anna Nery, no Rio 
de Janeiro.

Nestes tempos de pandemia e enfrentamento de 
crises políticas, econômicas e sanitárias, não fal-
tam Raimundas. Enfermeiras na linha de frente de 
combate a um inimigo invisível, amargando baixos 
salários, escassez de equipamentos, assédios, vio-
lências e tantas dores da profissão. Não faltam Rai-
mundas, não faltam mulheres.

Tenho muito orgulho em ter sido a voz desta icôni-
ca personagem ao longo de tantos anos. Em seu 
jeito de ficção, também nos fala sobre a realidade. 
Que mais Raimundas enfermeiras possam conti-
nuar a sonhar e vencer, vencer como a Raimunda 
Pinto de Chico Pereira.

“...depois, o meu sonho sempre foi ser enfermeira. 
Vou à Escola Anna Nery e fico lá, interna. Psiiiu!”*  

FICHA TÉCNICA
Texto: Francisco Pereira da Silva
Encenação: Arimatan Martins
Iluminação: Assaí Campelo
Musica: Edgar Lippo
Atores: Francisco Pellé, Francisco de Castro, Moisés Chaves, 
Fernando Freitas, Jorge Carlo, Maneco Nascimento, 
Marcel Julian, Dirceu Andrade,Amaury Jucá, Airton Martins,
Rubens Lima, Mariano Gomes.
Musicos: Pizeca, Donnizete Bujija, Edgar Lippo

*Trechos do texto Raimunda Pinto, Sim Senhor!
fotos: Margareth Leite

A ENFERMEIRA
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FICHA TÉCNICA
Título: Cabeça de Hidra
Roteiro e desenhos: 
Narciso Rosário (@rnarcisos e @narciso_rosario)
Cores: Jonas Vicente  (@vicente.arte)

OCCUPY
POR NARCISO ROSÁRIO
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EMBOÁ

FICÇÃO
WELLINGTON SOARES

a exemplo das anteriores, matutando sobre esse abacaxi 
dos grandes, sobretudo, do tempo que os cientistas leva-
rão para criar uma vacina, pondo fim ao encantamento 
de tantas vidas preciosas. Nessa loucura que paralisa 
os movimentos, órgãos estancados pelo medo, quem 
sabe não estejamos no ensaio, ainda de pouca letali-
dade, da futura guerra planetária dominada por armas 
bacteriológicas.

As pessoas isoladas em seu cantinho, proibidas de pôr 
a cara fora, e morrendo aos piqueiros, sem assistência 
médica, abandonadas à própria sorte. Angustiado, des-
loquei minha atenção, dado não ter resposta à crise tão 
complexa, para uma víbora que surgiu no teto, leve e 
sorrateira, justo no instante de atacar o inseto, através de 
golpe certeiro, não dando ao coitado tempo de perceber 
a indesejada da morte. Tal cena me proporcionou, não 
sei por que, um estranho sossego interior, embora tenha 
abraçado a vida com receio de perdê-la, ainda mais ao 
notar a inquietude da branquela, não saciada por com-
pleto, me encarando de alto a baixo.

Foi quando recebi ligação de um sobrinho, nunca 
tão providencial, me pedindo que entrasse no Zoom, 
via celular, a fim de papear com alguns amigos seus 
da Europa. Queria que eu, engraçado por natureza, 
animasse um pouco essa galera que vivia, em face da 
Covid-19, um baixo astral quase depressivo. Pego de 
surpresa, o jeito foi improvisar, tascando de primeira, 

Somente ao passar de volta por baixo da rede, no 
silencioso deslizar de suas inúmeras patas, tomo 
consciência de acordar em definitivo. Espreguiçar 

o corpo, abrir a janela do quarto, deixando que o sol da 
manhã, generoso em sua bondade, aqueça tudo ao redor. 
Essa tem sido a rotina, em tempos de Coronavírus, das 
últimas semanas. Virar as noites assistindo a bons filmes, 
pelo Youtube ou Netflix, e lendo, às vezes, algum livro. 
O despertar começa às onze e meia, ao pressentir ele, o 
emboá, na sua lenta travessia pelo apartamento, fato que 
acalma, por incrível que pareça, todos meus sentidos.

Enquanto ele não retorna, fico curtindo a malemo-
lência desse período de quarentena, sem pressa nenhuma 
pra fazer nada, exceto pensar na boca quente em que 
o mundo se encontra – incluindo o Brasil – com essa 
maldita doença. Passei boa parte ontem da madrugada, 



após os cumprimentos iniciais, que 
“a terra é redonda”, abrindo um sor-
riso galhofeiro em todos. Ao notar 
que o caminho era por ali, citando 
eguagens dos bolsominions, sape-
quei uma atrás da outra, sem tempo 
pra galera respirar: “nazismo é de 
esquerda”, “Menino veste azul e 
menina veste rosa”, “Rock é coisa 
do Satanás”, “Cultura é aquele pum 
produzido com talco espirrando do 
traseiro do palhaço”, “Eu vi Jesus no 
pé da goiabeira”, “Os livros hoje em 
dia, como regra, é um amontoado 
de coisa escrita”. Só parei quando dei 
conta que os gringos estavam sem 
fôlego, na maior gargalhada, alguns 
no chão, inclusive, de pés levanta-
dos, morrendo de rir. Sob aplausos, 
encerrei meu improvisado stand up 
com a máxima dos energúmenos: 

“fazer cocô dia sim, dia não”.
De volta a mim mesmo, já que 

vivo sozinho, fui à Internet conferir 
as novidades. Uma chamou a aten-
ção em particular, a que recomenda 
masturbação como forma de evitar 
a propagação do Coronavírus, sendo 
prática recomendável nos dias atuais. 
Por que o espanto? Simples, uma 
vez que outrora, não muito distante 
desta época, a punheta cinco dedos 
bronha vício solitário, a seu gosto 
o nome, era sinônimo de pecado 
grave, crime abominável, causa de 
loucura, ataque epilético, reuma-
tismo, impotência, cegueira, surdez 
e, pior de tudo, perder a mão, ou as 
mãos, caso insistisse em bater com 
a outra, ostentando publicamente 
dois toquinhos de braços. Bom ver 
o mundo dar voltas, sepultando tam-
bém mitos, crendices e fundamenta-
lismos toscos, deixando o prazer em 
nossas próprias mãos.

Enquanto o sono não chegava, 
preparei algo pra comer – um san-
duba com suco de laranja – e esco-
lhi um filme arretado de bom pra 
assistir: O poço, misto de suspense e 
terror com tirada política, ambien-
tado numa prisão espanhola, que 
fala de classes sociais, egoísmo, soli-
dariedade, capitalismo, indiferença 
ao sofrimento alheio, socialismo, vio-
lência, distribuição justa da riqueza 
e, diante de situações extremas, da 
mesquinhez humana independente 
de ideologia, tornando-nos uma 
espécie miserável, indigna de com-
paixão. Melhor que ver o noticiário 
da madrugada, nas TVs, sobre os 
últimos óbitos mundiais da “gripe-
zinha”, com imagens de cadáveres 
amontoados em necrotérios, covas 
rasas e nas ruas de alguns países.

Pra espantar de vez a insônia, 
recorro à releitura de Dom Casmurro, 
romance de Machado de Assis, atrás 
de descobrir o enigma que nos per-
turba ainda hoje: Capitu traiu ou 
não Bentinho? Quando aluno do 
antigo científico, tinha a resposta na 
ponta da língua – além de adúltera, 
ela era uma garota pra lá de dissimu-
lada, uma grande fingida. Já como 
universitário, participando de júri 

simulado, abracei a tese do ciúme, 
uma vez que a história é contada 
por Bentinho, advogado dos bons, 
capaz de incriminar a “Olhos de res-
saca” por considerá-la, como típico 
burguês, mais um objeto de posse. 
No sossego da quarentena, lendo 
com atenção, não é que o resultado, 
para meu espanto inclusive, descor-
tinou um Bentinho apaixonado por 
Escobar, amigo dileto dos tempos de 
seminário. Interessante como a per-
cepção da gente, a respeito de uma 
obra, muda ao longo do tempo.

Deitado na rede, curtindo as 
belas músicas de Chico César, 
aguardo em verdadeiro Estado de poe-
sia, a chegada do sono, que vem aos 
poucos, pálpebras fechando abrindo 
fechando abrindo, permitindo que 
ouça, em forma de sussurro, antes 
de apagar totalmente, a sensual voz 
de Josélia, musa inspiradora: “segure 
firme, meu bichim, que essa desgra-
ceira toda vai passar, e logo logo, juro 
por Deus, retornarei aos teus braços”.  

Nesse instante senti, como num 
passe de mágica, a genuína leveza do 
ser, tudo por obra e graça da encan-
tadora enfermeira que, de dois anos 
pra cá, vem tirando meu sossego, 
infelizmente obrigada há quase um 
mês, devido à sua profissão de risco, 
a manter distância de mim, sumindo 
com seus carinhos, seu olhar sedutor, 
sua pele cheirosa e macia, seus abra-
ços envolventes e, motivo de grande 
revolta, seus beijos deliciosos. Antes 
de mergulhar no desconhecido, pres-
sinto o emboá iniciando sua andança 
pela quitinete e grito, expressando o 
imaginário coletivo, o mantra atual 
dos brasileiros em relação ao presi-
dente: “Bolsonaro, pede pra cagar e 
sai”.  

SOB APLAUSOS, 
ENCERREI MEU 
IMPROVISADO 
STAND UP COM 
A MÁXIMA DOS 
ENERGÚMENOS: 
“FAZER COCÔ 
DIA SIM, DIA NÃO”.
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UMA PERFORMANCE
Intérpretes em Crise, de Clarice Lima, e 
Monstra, de Elisabete Finger e Manuela 
Eichner. 

ALGUÉM QUE DEVE  
SER ESCUTADO 
Letrux  e Bebel Frota. Tenho ouvido 
muito podcats, e indico o já clássico 
Mamilos e o Calcinha Larga sobre 
maternidade. 

UM TRABALHO QUE  
VOCÊ CURTIU FAZER
Sacre, do Marcelo Evelin. Foi em 2004 e 
um momento definitivo pois, expandiu 
minha percepção de dança, entendi  
muito sobre processo de criação, era no 
adro da São Benedito e ali me encora-
jei para começar a criar minhas danças 
e conheci muitos artistas que viraram 
amigos e parceiros anos depois. 

UM PALCO 
Ia dizer o Teatro João Paulo II por tudo 
que ele significa na minha trajetória de 
artista da dança, mas fecho os olhos e só 
lembro do Theatro 4 de Setembro por 
ser por onde tudo iniciou. 

UMA SÉRIE 
Nada Ortodoxa (Netflix), série super 
bem produzida, mostra uma comuni-
dade judaica que parece outro mundo 
(mas é Nova York) e uma mulher que 
resolve bancar suas escolhas. 

UMA MÚSICA PARA DANÇAR
Varanda Suspensa, da Céu. Essa música 
me transporta para um portal, e dá 
vontade de dançar o que eu ainda não 
dancei.

AS 10 DICAS
POR JANAÍNA LOBO

UM LIVRO
O Artífice, Richard Sennet. É um livro lindo que fala da 
relação da mão com a cabeça, da produção de conhe-
cimento pela prática. Traz boas reflexões para olhar-
mos para esses saberes do corpo, da ancestralidade, 
do fazer. Inspirador!

UM LUGAR
Barra Grande.

“NOVO NORMAL”
É olhar para o mundo com mais empatia, acreditar na 
ciência, não repassar fake news, estar aberta e dis-
posta para rever valores e comportamentos que já não 
fazem mais sentido neste momento e que vem de uma 
construção de mundo machista e racista.

QUANDO A PANDEMIA PASSAR
Eu vou viajar com a minha família pros lugares que eu 
amo e para outros que nunca fui, fazer várias festas em 
casa para reunir meus amigos todos e sentar num res-
taurante e viver o ritual da comida, ir no supermercado 
sem pressa. 
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João Barrento, crítico e tradutor português, no prefácio, diz 
que desde os livros anteriores o poeta piauiense Manoel 
Ricardo de Lima procura um misto de sabotagem e saque 
com uma imaginação extremamente densa e inventiva, 

“fora dos trilhos mais habituais da poesia, recusando a fala 
de um eu para escutar as vozes do mundo, num registro 

progressivamente menos metafórico e mais cru e direto”. À margem de qualquer ideia 
de gênero, o livro nos remete também a um tratado de política e abre uma mínima 
possibilidade para alguma esperança. Manoel anota que o “impossível AINDA / existe” 
e que “não há nada para / ver meramente com / os olhos”. O método da exaustão é 
um livro que vem como uma emergência e uma exigência deliberada aos tempos de 
agora. – Para comprar: www.leiagarupa.com

Aos 45 anos o cineasta Frank Beauvais termina um rela-
cionamento e se vê completamente sozinho em uma vila 
da Alsácia (França), um lugar completamente diferente do 
que Beauvais é ou pretende ser. Sem qualquer plano nem 
perspectiva para o futuro, escreve um diário e, com frag-
mentos de 400 filmes que assistiu nesses momentos de 

angústia e solidão, faz uma belíssima colagem cinematográfica que, curiosamente, traz 
pontos de contato com o isolamento social e as dúvidas levantadas durante a pandemia 

– lembrando que o filme é de 2019. Uma bela experiência que merece muito ser vista.

Na quarta edição da Balada Literária em Teresina, tudo 
vai acontecer pelo mundo digital. Nos dias 24 e 25 de 
agosto, atrações como a filósofa Márcia Tiburi, o escritor 
Marçal Aquino, a atriz e cantora Zezé Mota e a escritora 
paulista Geni Guimarães, vencedora do Prêmio Jabuti 
(1990) e uma das homenageadas da edição, participarão 

de diversos bate-papos sobre literatura, cinema, música e cultura. Em 2020 a Balada 
faz homenagem também ao cineasta Douglas Machado, diretor de Cipriano, primeiro 
longa-metragem do cinema piauiense. Entre os mediadores, Wellington Soares, escri-
tor e um dos editores de Revestrés, o escritor Marcelino Freire, idealizador da Balada 
Literária em São Paulo, e ainda Nelson Maca, poeta e curador da Balada em Salvador. 
Toda a programação está disponível em revistarevestres.com.br e o evento poderá ser 
acompanhado pelo canal Balada Litherária-PI, no YouTube.

Wellington Soares e Nathan Sousa lançaram o livro Auto-
res Piauienses Consagrados. A proposta é apresentar 
alguns dos autores que se destacam na prosa, na poesia 
e na dramaturgia do estado, com linguagem leve e aces-
sível. Para Nathan Sousa, “o livro representa um ponto 
de resistência da memória, e isso é o que mais importa 

para as letras: não deixar a memória literária morrer”. Já Wellington Soares, também 
professor de literatura, afirma que o livro pretende valorizar a literatura brasileira e, 
em especial, a piauiense, “onde há um vácuo, e não conhecemos muitos de nossos 
autores”. As ilustrações são de Irineu Santiago. 

 EVESDICAS

LIVRO

O MÉTODO DA 
EXAUSTÃO
MANOEL RICARDO 
DE LIMA (ED. GARUPA)

FILME

NÃO PENSE QUE 
EU VOU GRITAR
FRANK BEAUVAIS

EVENTO

BALADA 
LITHERÁRIA 2020
TERESINA - PIAUÍ

LIVRO

AUTORES
PIAUIENSES
CONSAGRADOS
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UM OUTRO OLHAR
POR GENI GUIMARÃES

INTEGRIDADE

MINHA MÃE

Ser negra
Na integridade
Calma e morna dos dias

Ser negra
De carapinhas,
De dorso brilhante
De pés soltos nos caminhos

Ser negra
De negras mãos
De negras mamas,
De negra alma.

Ser negra,
Nos traços,
Nos passos,
Na sensibilidade negra.

Ser negra,
Do verso e reverso,
De choro e riso,
De verdades e mentiras,
Como todos os seres que habitam a terra.

Negra
Puro afro sangue negro
Saindo aos jorros,
Por todos os poros.

Gosto da inocência dela:
Benze crianças,
Faz simpatias,
Reza sorrindo,
Chora rezando.

Gosto da inocência dela:
Apanha rosas,
Poda os espinhos,
Coloca nas mãos,
De meninos branquinhos.

Gosto da inocência dela:
Conta histórias longas,
De negros perdidos,
Nas matas cerradas,
Dos chãos do país.

Ama a todo o mundo,
Diz que a ida à lua,
É conto de fada.

 Gosto da inocência dela:
Crê na independência,
E é tanta a inocência,
Que até hoje ela pensa,
Que acabou a escravidão.

… Inocência dela…
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