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prefáciO*

 Ernesto  Venturini, abril de 2009**

Eu era um adolescente quando, de volta de uma viagem aos países da 
Escandinávia, manifestei minha surpresa pela presença de muitos deficientes 
físicos pelas ruas daquelas cidades, e ingenuamente me perguntava por que 
tão alta “patologia”. Só depois entendi que estava diante do resultado do 
alto senso de civilização daqueles povos, que apenas tornava visível o que 
em outros países era invisível. Escolhas urbanísticas resolviam barreiras 
arquitetônicas; políticas de integração permitiam a visibilidade dos excluí
dos. Em outros contextos, acontecia o contrário: a ampla visibilidade de 
deficientes físicos correspondia, nestes casos, ao abandono, à degradação 
de certas áreas em relação a outras. Aqui a miséria preenchia, lá a riqueza 
excluía. Enfim, começava a entender que a presença ativa – a cidadania – dos 
sujeitos que povoam a cidade ou a sua exclusão, a própria qualidade das 
relações no contexto urbano, dependiam da ideia de cidade e de homem, 
dependiam da maneira pela qual, política e culturalmente, se concretizava 
esta ideia no cotidiano.

 Um dia escutei alguns arquitetos expressarem sua admiração pela 
maneira como os moradores de algumas favelas construíram seus barracos. 
Fiquei pasmo com uma afirmação tão paradoxal e cínica. Estas favelas car
regavam a ideia do inferno, elas eram o próprio inferno! Mas a avaliação dos 
arquitetos era um importante reconhecimento: naquelas situações horríveis, 
com aquelas possibilidades mínimas de materiais, os construtores obtiveram 
os melhores resultados possíveis. Na maioria dos casos estas construções 
constituíam obrasprimas em rigor estrutural, em capacidade de aplicar, 
àquele contexto particular e àquelas condições de recursos mínimos, um 
conhecimento muito complexo de ambiente e de moradia. Estávamos diante 
de barracos de papelão, de tapumes, que testemunhavam a vergonha de uma 
injustiça social contra seus habitantes, mas, ao mesmo tempo, estávamos 
diante da tenacidade, da capacidade de luta daqueles que os construíram. Até 

* Psiquiatra, contribuiu ativamente para o êxito da Lei da Reforma Psiquiátrica na Itália. Foi 
diretor do Departamento de Saúde Mental em Imola e é  colaborador de universidades 
italianas e internacionais, além de ser autor de alguns livros sobre psiquiatria e reforma 
psiquiátrica. 

** Tradução: Myriam de Filippis
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nas condições mais extremas, em que parece não poder surgir nada 
positivo, existe sempre a possibilidade de encontrar valores e digni
dade.

Penso na luta contra o manicômio, penso no esforço de alguns 
engajados na reabilitação de pacientes “crônicos”, aqueles para os 
quais a ciência elaborara o termo de “irrecuperáveis”. Nós, ao con
trário, achamos que aqueles lugares eram como cofres contendo 
tesouros inimagináveis. Cada pessoa, até a mais destruída, a mais 
violentada, aquela para a qual Primo Levi se perguntava “É isto um 
homem?”, pois bem, qualquer pessoa representava uma extraordi
nária riqueza para a humanidade, uma riqueza única e irrepetível. A 
história da desinstitucionalização demonstrou que estávamos certos; 
e também nos permitiu entender uma outra coisa. Entender como 
muitas atitudes dos internos, consideradas como efeitos negativos 
da doença e da cronicidade, eram, ao contrário, técnicas inteligentes 
de sobrevivência inventadas pelo ser humano em terríveis condições 
de existência. Portanto, estas também representavam um peculiar 
capital de conhecimento que poderia tornarse patrimônio para todos 
os homens.

Comecei então a prestar atenção em perceber a presença destas 
potencialidades nos lugares do desconforto e da miséria extrema, nas 
instituições, nas áreas mais degradadas da cidade. Comecei a apreciar 
o antagonismo dos “vencidos”, os testemunhos que podem manter 
abertas as contradições sociais, e entendi que a história brota da 
microfísica do poder, e que os acontecimentos de cada época se cons
tituem a partir de pequenos gestos, desconhecidos e preciosos, que 
alimentam o grande rio subterrâneo da história. Rio este que percorre 
longos trechos nas profundezas da terra para de repente irromper na 
superfície, muitas vezes bem longe do lugar onde se formou, com a 
força e o frescor de uma mudança. Nas palavras de Italo Calvino em  
As cidades invisíveis (1972): 

O inferno dos vivos não está no que vai ser; se houver, é o que 
já está aqui, o inferno que vivemos todos os dias, aquilo que 
formamos estando juntos. Há duas maneiras para não sofrer 
por isso. A primeira é fácil para muitos: aceitar o inferno e 
passar a ser parte dele até o ponto de não percebêlo mais. A 
segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: 
tentar saber reconhecer quem e o quê, no meio do inferno, não 
é inferno e preserválo, e abrir espaço.

* * *
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Neste livro extraordinário de Luis Antonio Baptista, O veludo, 
o vidro e o plástico, percebo um grande respeito pela dignidade da 
pessoa, uma consideração especial para quem afirma a potência do 
sujeito até nas condições mais difíceis. Percebo nele a emoção da espe
rança. Encontro neste livro o valor epistemológico dos antagonismos 
ao poder constituído, o reconhecimento, nos processos de mudança, 
do protagonismo dos humildes.

Já tivera oportunidade de apreciar estas capacidades em Luis 
Antonio, na época em que ele, professor do Departamento de Psico
logia da UFF, pediume para ficar em Imola, onde eu estava compro
metido em fechar o hospital psiquiátrico. Ficara surpreso: por que ele 
pretendia se exilar, durante alguns meses, em uma cidadezinha do inte
rior? Eu estava acostumado com colegas que, em poucas horas ou em 
poucos dias, tudo entendiam da experiência da desinstitucionalização 
e esgotavam assim sua curiosidade. Fascinavame e me intrigava este 
homem que pretendia ver tudo diretamente, nos menores detalhes, 
sem descuidar de nada, em tudo envolvendose emocionalmente. 
Luis Antonio Baptista vivenciou junto com os usuários os momentos 
épicos da libertação e a solidão do dia a dia. Descobriu junto com 
eles “uma outra cidade” diferente daquela oficial da razão. Entendeu 
que a luta iniciada por Franco Basaglia exigia modalidades singulares 
de pensamento e de ação para dar visibilidade aos “invisíveis”, para 
contraporse à institucionalização das novas instituições. Os “novos 
cidadãos” demitidos do manicômio eram o espelho do homem diante 
da incerteza da liberdade – a liberdade a ser conquistada, por eles e 
por nós, a cada dia. Junto com os usuários, Luis Antonio procurou 
o sentido do viver, movendose entre as ausências e as presenças, 
os vazios e os cheios do nosso viver cotidiano. Seu vídeo Onde está 
Franco? foi fruto desta sua pesquisa simples e intensa. Neste seu tra
balho, Luis Antonio Baptista revelou, mais uma vez, sua seriedade de 
metodologia, sua atenção para as coisas e as pessoas, demonstrando, 
como fala SaintExupéry, que o coração tem a capacidade de ver o que 
fica escondido para o olhar.

O lugar escolhido para a análise deste livro é a cidade contem
porânea, talvez porque seu espaço físico é uma das mais convincentes 
metáforas da sociedade e de suas contradições. Luis Antonio Baptista 
examina, em especial, as grandes utopias e as contradições que forja
ram a fisionomia das cidades a partir da Idade Média, através da renas
cença, do barroco, até a época moderna. É um contínuo sobreporse 
de semblantes e vestígios que se refletem entre si como em espelhos. É 
uma pesquisa difícil mas necessária, pois não podemos viver a cidade 
sem imaginar a história que a atravessou. No jogo da memória irrom
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pem vultos obscuros e conhecidos – os vultos do monge Colombano, 
de Baudelaire, de Giordano Bruno, de Gropius. Descobrimos, mais 
uma vez, que a práxis humana é sempre o êxito da necessidade e da 
liberdade. Através dos vínculos da história, o exercício da liberdade é 
movido apenas pela tenacidade e pela responsabilidade de cada um. 
“A cidade” escreve Robert Müsil em O homem sem qualidades (1931),  
com seu marco arquitetônico produzido pelas mudanças dos gostos 
no decorrer do tempo, constitui um único grande testemunho da ca
pacidade de amar e da incapacidade de continuar amando no tempo.” 
De fato, a cidade moderna é uma espécie de oxímoro, o resultado 
de muitas contradições: hospeda culturas, grupos étnicos, religiões 
diferentes, contém classes sociais diversas, conjuga diversidades e 
desigualdades. Seus contrastes arquitetônicos são essenciais para 
que possamos perceber o transcorrer do tempo. Mas, refletindo bem, 
talvez seja exatamente a fragmentação da cidade, sua conflitualidade, 
sua imperfeita procura da perfeição que torne especialmente atraente 
a nós este tema. Luis Antonio Baptista mergulha nesta sedução, pre
tende encontrar, quer, eu diria, obstinadamente encontrar a relação 
de sentido que une o uso dos espaços aos indivíduos, a seus estilos 
de vida, a seus destinos, assim como historicamente estes destinos 
foram se definindo. O foco da pesquisa de Luis Antonio Baptista apon
ta, porém, apenas para alguns destes indivíduos; seu olhar se dirige 
para aqueles que se encontram à margem da sociedade, porque, entre 
os “últimos” e na esfera local do cotidiano, aninhamse processos e 
fenômenos que podem nos explicar a realidade global do mundo.

* * *

Em geral, as análises sociológicas e antropológicas sobre a 
cidade correm o risco de perder de vista a subjetividade. O ponto 
de vista de quem tem o poder – de quem possui a autoridade da lin
guagem, usando as palavras de Frantz Fanon (Peau noire, masques 
blancs, 1952) – habitualmente obscurece a trama de sentido do singu
lar, essencial para compreender a construção social da realidade. O 
complexo ideológicodiscursivo das classes dominantes neutraliza a 
subjetividade dos subalternos, destituindoa de toda sua originalidade 
e autonomia (Spivak Gayatri, Can the Subaltern Speak, 1988). Por este 
motivo, Luis Antonio Baptista sabe que deve usar uma linguagem 
diferente daquela abstrata da academia, daquela dos números e das 
estatísticas. Ele intensifica a voz dos excluídos, recolhe a mensagem de 
seus gestos e descreve sua cotidianidade, seu modo de ser na cidade, 
deixando intuir que, paradoxalmente, diante de uma aparente derrota, 
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seus gestos enxertam processos de sentido, mudam a cena e trazem à 
tona o que está como pano de fundo. Luis Antonio Baptista usa a força 
da imagem, a linguagem alegórica de Walter Benjamin, porque a sente 
mais próxima do coração dos deserdados. O que Benjamin formula 
como ideal de sua crítica histórica é a versão interlinear do texto; ana
logamente aos comentaristas da Idade Média, distingue graus diversos 
e sucessivos de interpretação – o literário, o alegórico, o analógico 
– mas é a interpretação alegórica aquela que lhe parece constituir o 
grau legítimo e superior de compreensão. Em contraposição a Hegel, 
que evoca uma dialética objetiva e impessoal e dissolve a primazia 
fichtiana da reflexão, Benjamin põe a dialética da reflexão na base de 
sua análise histórica e desenvolve até o extremo suas implicações 
intuitivas. Com este método, as conexões históricas encontradas no 
livro assumem uma intensidade peculiar. Por exemplo, é apaixonante 
a capacidade de juntar a história em minúscula dos humildes – a do 
travesti, a da mulher bêbada do ônibus 409, a do faxineiro peruano – 
com a História em maiúscula dos grandes personagens – Hausmann, 
Mussolini, Napoleão, o cardeal Mastai Ferretti, o Papa Sisto IV, Cris
tóforo Colombo. Luis Antonio Baptista revela aquilo que se esconde 
atrás do monumentalismo da história e das cidades, pois, quando se 
criam novos espaços arquitetônicos ou novas infraestruturas, podese 
permitir integração social ou, ao contrário, podese produzir exclusão 
e domínio. São as motivações – as verdadeiras, não as explicitadas – 
as que determinam seu desenvolvimento.

  Contudo, retomando as palavras de Italo Calvino (As cidades 
invisíveis, 1972), as cidades acreditam ser obra da mente ou do acaso, 
mas nem uma nem outro são suficientes para sustentar seus muros. 
São os operários, os pedreiros, os garis, os artesãos, os comerciantes, 
os marceneiros os que representam dia após dia o respiro da cidade, 
são as massas anônimas, as que não têm rosto. São elas que, nas 
cidades históricas europeias, permitem a memória do modelo quali
tativo que estava na base de sua fundação. Estas cidades nasceram 
do compromisso entre um poder ciente de si mesmo – embora não 
mais despótico como o era na antiguidade clássica – e uma pluralidade 
de operadorescidadãos que perseguiam seus fins, submetendose a 
um sistema de regras compartilhadas. Desta mediação nasceu uma 
forma única, perfeita na sua imperfeição, que é a cidade europeia. Mas 
seu desenho hoje não parece mais linear e compreensível. A cidade 
tornouse metrópole, e as metrópoles comportamse como organis
mos vivos: se alastram no território esticando estradasraízes, têm 
artérias de tráfego como veias, condutos de gás e redes elétricas que 
carregam linfa, automóveis e pessoas que se agitam como células 



P
re

fá
ci

o
16

febris. As cidades, assim como tudo na vida, surgem e desmoronam: 
as cidades são feitas de coisas efêmeras. Exprimem a trágica e inesgo
tável putrefação que acomete tudo que o homem constrói e suas vãs 
tentativas de resistir à força destrutora e criadora da história. Diante 
desta espécie de traição se tem a impressão de que se esgotou um 
mundo no qual era importante a profundidade da perspectiva e onde 
a pessoa era solicitada a assumir uma posição de responsabilidade. 
Quando a cidade perde seu genius loci e adere apenas às ideologias 
de mercado, ela perde seu sentido humano, se torna monstruosa.

 Contudo, parece nos dizer Luis Antonio Baptista, a “incômoda” 
presença de quem denuncia a desigualdade e reivindica o direito à 
diversidade consente em recuperar uma capacidade finalmente livre e 
equânime de leitura da geografia e da história dos lugares. É somente 
voltando a raciocinar sobre as regras centradas nos princípios de 
necessidade, de economia e de respeito da história dos lugares e das 
pessoas, que se pode devolver para a cidade o sentido que hoje parece 
ter perdido. Quem se encontra à margem poderia apontar um outro 
sentido para a cidade. Conforme nos lembra o arquiteto Giovanni 
Michelucci (La nave dei folli, 1986): 

A cidade precisa lembrar, precisa se apossar de alguns aspec
tos que foram intimamente ligados aos comportamentos dos 
loucos e dos diversos. Deveria se enriquecer sempre com uma 
voz que, mesmo pertencendo ao princípio dissociador, dê um 
significado diverso, mais profundo, ao que, até agora, foi defi
nido o espaço da razão.

* * *

Mas como é possível fazer com que nasça dentro de nós aquele 
olhar participativo e solidário que nos permite “reconhecer” os heróis 
na cidade moderna – ou melhor, os “antiheróis” – da mudança? O 
segredo – parece nos dizer Luis Antonio Baptista – reside em sentir
se, ou melhor, em ser “estranhos” ao poder e à razão que governam a 
cidade. Precisa ser como as personagens deste livro, que são irreme
diavelmente estrangeiras, por cidadania e por “diversidade”, à razão 
irracional. Ser estrangeiro, para alguns, parece como uma carência, 
uma menosvalia, enquanto que para outros é um privilégio, uma forma 
de liberdade, ingênua e poderosa, que permite não ser “obrigados” a 
uniformarse com identidades préconstituídas. Existe na cidade uma 
espécie de dicotomia entre a diferença convertida em desigualdade 
e a igualdade convertida na identidade de todos: viver a diferença na 



E
rn

es
to

 V
en

tu
rin

i

17

igualdade certamente não é fácil. Oscilase entre a assimilação e o 
abandono. O pensamento único homogeniza a cidade, limpandoa dos 
seus muitos odores e rumores numa dimensão desvitalizada, encerra 
os sujeitos dentro de estereótipos e papéis sociais. Eis, portanto, o 
segredo: viver o conflito entre as diversidades como um desafio, despir
se de todas as máscaras até transformarmos – paradoxo extremo e 
ato de ruptura – na figura do exilado! O exilado é aquele que perdeu 
a pátria sem conquistar uma outra, é o indefeso e vulnerável, mas 
também é aquele que está aberto para a mudança. O exilado é aquele 
que encarna o ideal do homem livre: “O homem que sente sua pátria 
doce é apenas um aprendiz; aquele para o qual toda terra é como a 
própria já é um homem forte; mas perfeito é somente aquele para o 
qual todo o mundo nada mais é do que um país estrangeiro” (Tzvetan 
Todorov, A conquista da América, 1982). 

 As pequenas invenções que povoam a cotidianidade da vida de 
quem se encontra à margem na cidade assumem o valor de uma espécie 
de microrrevolução: são ações de resistência ao silêncio e à indiferen
ça. As dinâmicas sociais por um lado promovem, por outro guetizam, 
por um lado criam barreiras e divisões, por outro criam instrumentos 
para superálas. Em todo caso, o aumento do intercâmbio nos impele 
a projetar uma cultura para uma sociedade sempre mais complexa, 
capaz de expressar acolhida e relação. A lógica do poder reduz tudo 
à economia, para continuar a aumentar sua potência, seu domínio, 
sua violência. Mas a história ensina que a cultura avança sempre a 
partir de tudo o que é estrangeiro e diverso, para sempre nos lançar 
no estranhamento de ser estrangeiros e diversos... Nós precisamos 
que alguém, como Luis Antonio Baptista, nos ajude a não perdêlos de 
vista e a intensificar suas vozes entre os rumores indistintos da cidade. 
Precisamos disto, porque o relato de suas histórias, como na fábula de 
Shehrazade, nos afasta da morte e nos ajuda a retomar, finalmente, a 
narração de nossa vida.



prólOgO

Este ensaio é fruto de uma  pesquisa realizada no Departamento de 
Psicologia da UFF. O objetivo deste projeto de pós-doutoramento visava 
conhecer a vida social dos ex-pacientes psiquiátricos no dia a dia das cida-
des após o cumprimento da Lei 180, conquistada pela Reforma Psiquiátrica 
italiana, que proibia o funcionamento do manicômio, as longas internações 
em todo o território italiano. O projeto objetivava investigar os desafios 
políticos advindos da presença destes agora cidadãos no cotidiano urbano; 
desejava detectar as práticas de poder sobre a diferença nas metrópoles 
do capitalismo contemporâneo. Durante a pesquisa, novos personagens 
entravam na investigação, ampliando e desdobrando o foco inicial. Apesar 
das práticas peculiares de invisibilidade social vividas pelos usuários dos 
serviços de saúde mental na cidade, neles eram investidas práticas de poder  
similares às de outros grupos, tais como imigrantes, negros, homossexuais, 
entre outros.  A metrópole do capitalismo contemporâneo fazia das suas 
diferenças marcas de pertencimento a comunidades fechadas em si mesmas,  
incluía-os em destinos inexoráveis, fazendo de suas vidas um território 
impermeável, que nada teria a dizer ou a interpelar sobre a barbárie de um 
mundo do qual todos compartilhamos. A cidade acolhia-os, mas aniquilava 
o vigor político da alteridade na construção de um mundo por vir.

Baseado nas contribuições de Walter Benjamin, o filósofo alemão que 
não só refletiu sobre a literatura e  o cinema, mas pensou literariamente e 
cinematograficamente, utilizamos neste ensaio imagens alegóricas. O velu-
do, o vidro e o plástico são alegorias de três histórias que se entrelaçam: 
um travesti brasileiro que usa uma saia de veludo em um bairro romano; o 
vidro da garrafa quebrada de uma paciente psiquiátrica que delira dentro 
de um ônibus; e o saco plástico utilizado por um imigrante peruano que 
trabalha em Roma. O que estes objetos têm a nos dizer sobre a produção 
da diferença nas grandes metrópoles? O que estas histórias têm a nos dizer 
sobre as interpelações da contemporaneidade?



O prenúnciO dOs ObjetOs

Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário 

de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser 

continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras 

possíveis. Mas a resposta que mais me agradaria dar é outra: 

quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora do self, 

uma obra que nos permitisse sair da perspectiva limitada do eu 

individual, não só para entrar em outros eus semelhantes ao 

nosso, mas para fazer falar o que não tem palavra [...] A pedra, 

o cimento, o plástico.

(Italo Calvino, Seis propostas para o próximo milênio)

 Aromas litúrgicos exalam dos fios do tecido. Intrigado, ele ouve vozes 
recitando as horas, dobras de sinos, cânticos. Apesar da distância da janela 
do carro, a primeira impressão é a de visualizar algo sagrado. O veludo da 
saia exibe sinais de algo anacrônico e o intriga. Cobre pedaços de um longo 
corpo mas não consegue aquecê-lo, como se os estranhos poderes religiosos 
não funcionassem. Sob a saia curta, a perna morena caminha lentamente. 
Carros em alta velocidade contrastam com o ritmo dos seus passos. O frio 
daquela noite contrai ainda mais os músculos exaustos de tanto andar. No 
bairro construído para ser imortal, o tempo dos movimentos cadenciados 
tornam-no discretamente visível. Alguns motoristas desaceleram os moto-
res, atraídos por aquele estranho objeto; outros, indiferentes aos aromas 
litúrgicos, desejam a carne musculosa. Homens e mulheres curiosos param 
os motores; observam o solitário animal noturno sustentado por pernas 
vigorosas. A curiosidade desse público pouco a pouco o retira do anoni-
mato e da discreta visibilidade, convertendo-o em fera acuada, exposta no 
zoológico urbano da alta velocidade; mas ele prossegue impávido o passeio, 
ostentando sensualidade e vigor. O corpo modelado por silicone exibe a 
transgressão das próteses alheias a destinos ou naturezas. Na imortalidade 
daquele lugar, a artificialidade do silicone a simular músculos provisórios 
revela ao viajante um inusitado contraste. Sinos, aromas, mistérios. De onde 
vem esse sussurro recitando as horas?

 No bairro de Roma denominado EUR tudo é passagem ou cenário. O 
desejo de eternidade, o compromisso com o futuro inscrito em suas linhas 
emudecem qualquer objeto ou ser vivo que insista em emitir sinais de um 
tempo sem pressa. Nas largas avenidas, o cheiro de gasolina queimada, o 
rumor de carros em alta velocidade informam ser descartável e infinita-
mente só tudo o que é externo à racionalidade do seu desenho. Grandiosos, 
porém discretos nas cores, os prédios exibem suas fachadas; impingem ao 
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espectador ser um ponto minúsculo ansioso em circular, como se a 
paisagem o estimulasse à busca voraz por algo desconhecido, ou então 
o transformasse em anônima inutilidade. Durante a noite, entre esta-
cionamentos e citações da história romana, o bairro é extremamente 
silencioso; inexiste qualquer ruído ou vestígio de uso do lugar. Os 
parques arborizados estão sempre vazios: são caminhos atravessados 
por passos rápidos, espaço que repele o pedestre, estimulando-o a ser 
mero passageiro. A grandiloquência dos séculos inscrita nas pilastras 
neoclássicas, a arquitetura de arcos romanos em celebração ao fascis-
mo sugerem vazio e anacronismo. As centenas de arcos da fachada de 
mármore branco do Palazzo della Civiltà, o “Coliseu quadrado”, tentam, 
sem êxito, reviver o passado heróico da história romana. Reduzido 
a cenário, o “Palazzo” torna-se um vulto incomunicável, desenhado 
pelos olhares dos passantes em alta velocidade nas pistas. A memória 
fixada tanto nas construções quanto nas esculturas neoclássicas de 
EUR não comove. O passado citado é apenas publicidade.

 É nesse bairro romano que o estrangeiro a conhece da janela 
do carro. Olhando para fora, sem saber explicar o percebido, vê sobre 
as pernas a inoperante saia de veludo. O rapaz brasileiro treme de 
frio por dentro da curta vestimenta, mas, por fora, o sorriso sedutor 
convida a plateia ao descartável encontro, ali onde o passado é conge-
lado em outdoor. Oferece-se aos senhores e jovens romanos fascinados 
pelos seus músculos. Do outro lado da calçada, as colunas brancas dos 
prédios representam a discrição asséptica dos monumentos erguidos 
em ode ao modernismo másculo do fascismo, petrificado em futuro 
ávido por eternidade. Rodeada por desejos de prazer e símbolos que 
eternizam o passado épico, a saia curta torna-se uma peça desneces-
sária; ela não consegue agasalhar o corpo moreno, trêmulo de tanta 
coisa noturna e urbana. Discrepante, imprestável são as qualidades 
fixadas ao aconchegante tecido na noite fria de janeiro. A artificialidade 
do corpo-prótese prenuncia inusitados combates. O homem de saia 
a violar os ditames do natural mistura-se à escuridão da noite fria; 
enfrenta desafios que ultrapassam o tempo dos calendários. O que 
estará por acontecer ao rapaz, devido à inutilidade daquele pano? 
Que lutas prenunciam o corpo simulacro desenhado pelo silicone? 
Por quem os sinos dobram?

 A porta do ônibus abre; a mulher com a garrafa de cerveja faz 
grande esforço para não cair. Muda, procura lugar tentando equilibrar-
se; a bolsa surrada numa das mãos e a Peroni na outra. É uma italiana 
ruiva de cinquenta e poucos anos, apressadamente maquiada. O 
batom vermelho, desenhado de modo confuso, esconde sem sucesso 
as marcas da boca cansada de beber. O ônibus freia e quase a joga ao 
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chão, mas os olhos pintados de preto parecem não se importar com 
nada, estão longe, fora dali. Um outro movimento brusco, a bolsa cai, e 
seus segredos são revelados aos passageiros: remédios psiquiátricos, 
cigarros, papéis velhos, cartas amassadas e outras coisas incomuns. 
No chão, pistas de um passado recente, vestígios de vaidades, sinais 
de afetos escritos nas cartas. Sombras de um martírio profano encar-
nam pedaços de capítulos, desejando ansiosamente finalizar uma obra 
qualquer. O ônibus para no sinal; ela estende os dedos amarelados de 
nicotina para alcançar os segredos; fecha a bolsa, acomoda a garrafa 
debaixo do braço, bebe mais um gole de cerveja quente enquanto olha 
para algo invisível. A maquiagem confusa da ruiva equilibrista fracassa 
em esconder as rugas fortes que exibem textos, parcerias fugidias, 
mortes, súplicas de vida. As dobras da face parecem contorções de 
uma obra desesperada para acabar, mas descrente do final. Alguém 
faz um gesto denunciando o seu cheiro, um odor semelhante ao das 
ruas quando exaustivamente usadas, mas ela ignora-o, absorta em 
algo insólito. Por trás do rímel e da boca borrada de batom, crônicas 
inconclusas fervem como o sol do lado de fora do 409.

 O som do trânsito caótico da tarde não é ouvido no interior do 
transporte romano; desde que chegou, todos se calaram. Sua entrada 
trouxe com ela uma outra cidade, cenas de Roma ou de outros lugares, 
fragmentos do urbano carregados de desassossego. Do lado de fora 
do 409, próximo a Piazza Fiume, ruínas da velha praça atravessam 
as janelas, juntando-se aos seus pertences. Uma outra freada brusca 
derruba a Peroni, molhando a passageira africana ao lado; a jovem, 
irritada, levanta, e o silêncio fica mais forte. Todos nesse momento 
parecem esperar por algo: a louca irá representar o texto escrito na 
receita médica que escapou da bolsa surrada. Ela pega a garrafa, bebe 
o restante e inicia um discurso incompreensível; embora previsível 
para os silenciosos passageiros, não o era para a ruiva equilibrista. O 
discurso inevitável, decretado pela receita psiquiátrica, é apenas uma 
parte. Frases fortes, caóticas, emitidas da boca molhada manchada 
de batom, preenchem o ônibus de incômodo. Pedaços de capítulos da 
sua obra fragmentada invadem o 409; suplicam por coautores, final 
mesmo que provisório. Compaixão ou tolerância são recusadas com 
energia pela contração das rugas da ruiva italiana. Terminar uma obra 
parece ser o seu desesperado intuito.

O passageiro estrangeiro sorri para a mulher ao lado, na ten-
tativa de amenizar o ar pesado, mas a elegante senhora permanece 
séria. Outra freada quebra a garrafa, e os olhos vermelhos procuram 
por algo virado em translúcidos cacos de vidro. Os cacos da Peroni, 
atravessados pela luz do verão romano, reluzem ainda mais os pedaços 
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da obra desfeita daquela mulher. Os dedos amarelados tentam deses-
peradamente juntar aquilo do chão, ignorando a dor do corte. As veias 
das mãos trêmulas, contrastando com a cor clara da pele, ressaltam a 
circulação do sangue misturado às drogas da receita médica junto ao 
que ainda resta de oxigênio da literatura grudada na pele. Preocupado, 
o homem de terno azul-marinho reprova a cena. A mulher de branco 
olha impaciente para o relógio. O vidro na tarde urbana reflete as ruínas 
misturando séculos, literatura em pedaços, barbárie. A velha Roma ob-
serva atenta aquilo tudo sucedendo-se entre as suas ruas usadas. Dos 
dedos amarelados, dos cabelos desgrenhados, da pele clara expondo 
sangue em circulação, fragmentos de textos escapam de um corpo 
único à espera de inesgotáveis composições. Para a existência trêmula 
da ruiva equilibrista, nada é estranho quando as cidades ultrapassam 
os limites da paisagem congelada em cartão-postal. Terá o vidro a 
força da subversão e da barbárie? Por que o martírio profano da ruiva 
equilibrista é só dela, segundo os passageiros atentos ao relógio? Que 
dores e luzes são emitidas daquele objeto cortante?

 Rapidamente os móveis vão de um canto ao outro. As mãos 
fortes realizam com desenvoltura o trabalho semanal na residência 
do estrangeiro. Apesar de repetir essa tarefa dia após dia, as mãos do 
rapaz peruano de 27 anos não apresentam as marcas da rotina: são 
delicadas, sem calos, parecem alheias à pesada atividade. Está há cinco 
anos em Roma, fazendo faxinas ou cuidando de pessoas idosas; vive, 
junto aos sonhos de um bom salário e de uma vida digna, a condição 
de “extracomunitário”. Quando chega pela manhã, traz consigo uma fita 
com músicas do seu país; trabalha ouvindo melodias que diminuem as 
distâncias impostas pela condição de “extra”. O “nós” europeu o impele 
ao som da sua terra, propõe-lhe ser radicalmente diverso. Compene-
trado, sem mover os músculos do rosto, desloca cadeiras, limpa com 
destreza os móveis, encera o chão, acompanhado de vozes românticas 
que, em espanhol, aproximam-no do familiar. Não expressa saudades 
nessas horas; o brilho dos olhos procura por algo que não o dissolva 
em nada.

 Ele namora uma jovem peruana. Aos sábados, saem para dançar 
em um bar “latino-americano”. Aos domingos, após o futebol, almoça 
comida peruana com amigos peruanos. Durante a semana, após o traba-
lho, escuta a “centosei la radio mambo”. A geografia italiana, para esse 
imigrante que os novos tempos denominam de “extracomunitário”, o 
faz sentir-se em casa. Embora não pertença à comunidade europeia, a 
cidade não o exclui; ela o recebe num traçado bem delineado. As linhas 
da metrópole onde vive não o deixam perder-se; em cada canto existe 
um nós de clara visibilidade. No contemporâneo mapa-múndi do mer-
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cado global, trabalhadores de diferentes continentes encontram lugares 
fixos e, simultaneamente, uma acelerada mobilidade. O cotidiano desse 
rapaz é preenchido por geografias que o impedem de sair do mesmo 
lugar, embora em constante aceleração, seguindo o fluxo do mercado 
sem fronteiras.

O jovem peruano decidiu tentar a nova vida em Roma porque 
aqui moram pessoas da sua família, mas, segundo ele, poderia estar 
em qualquer país da América do Norte ou da comunidade europeia. As 
cidades contemporâneas cumprem uma função prática e descartável 
para esse trabalhador da era da globalização: se não dá certo, muda-
se. A economia do mercado, ao diluir fronteiras, alterar mapas, exigir 
velocidade e pragmatismo, propõe-lhe a leveza dos andarilhos contem-
porâneos. Quando fala sobre Roma, o tom distante sugere o nomadismo 
dos que vivem a impossibilidade de concretizar projetos ou mesmo 
sobreviver nos países de origem. Tornara-se funcional, descartável, 
à semelhança dos sacos plásticos do supermercado lançados ao lixo 
todas as manhãs. Leve, prática e quase impossibilitada de tornar-se 
outra, são atributos adicionados a sua cultura “latino-americana”. De 
onde vem o vento soprado pelo mercado, deslocando incessantemente 
os homens de plástico?

 A saia de veludo sagrada, os vidros indiferentes da garrafa, o 
saco plástico descartável são objetos do cotidiano das metrópoles, 
impregnados de coisas para contar. Neste diário de viagem, não serão 
caracterizados como símbolos traduzíveis em significados unívocos, 
impedindo-os de narrar fatos improváveis. Aqui falarão ruidosamente 
como matérias carregadas de tensões, como campos de minúsculas e 
intermináveis lutas travadas no dia a dia. Por serem espaços de embates 
microscópicos, seus sentidos são múltiplos: a história tensa dos confron-
tos entre homens, corpos, desejos, produção de riquezas aponta-nos 
para a inesgotabilidade daquilo que têm a nos dizer. Indagando sobre 
esses objetos à luz das práticas de poder vigentes nas metrópoles, 
podemos usá-los como matérias inquietas, fetiches ansiosos em com-
partilhar suas tramas, sonhos ou modos de despertar. Atentos aos seus 
usos e desusos, valores para o consumo e troca, talvez encontremos 
textos escritos por autores anônimos, propondo outras leituras sobre 
a vida nas grandes cidades; textos repletos de projetos, impertinências, 
crimes, invenções, espantos. Convertidos em contadores de inusitados 
episódios, podem enriquecer as metrópoles e suas narrações, fomen-
tando promissores conflitos. Fracassos ou vitórias definitivas dariam 
lugar, então, a singulares e intermináveis escapes ao emudecimento. O 
que têm a nos contar o veludo, o vidro, o plástico?



O veludO

O constante revolucionar da produção, a ininterrupta pertur-

bação de todas as relações sociais, a interminável incerteza 

e agitação distinguem a época burguesa de todas as épocas 

anteriores. Todas as relações fixas, imobilizadas, com sua aura 

de ideias e opiniões veneráveis, são descartadas; todas as no-

vas relações recém-formadas tornam-se obsoletas antes que 

se ossifiquem. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é 

sagrado é profanado, e os homens são finalmente forçados a 

enfrentar com sentidos mais sóbrios suas reais condições de 

vida e sua relação com outros homens.

 (Karl Marx, Manifesto Comunista)

Próteses urbanas

Roma deve avançar em direção ao mar, assim deseja o Duce. Em 
comemoração aos 20 anos do seu comando, em 1942 EUR abriga a Exposi-
ção Universal, estimulando a expansão da cidade ao velho porto de Ostia, 
território de antigas vitórias e entrada de riquezas. O desejo fascista, ao 
lado da especulação imobiliária das forças políticas que o sustentam, vai 
ao encontro do triunfal passado do império romano. A urbe moderna de 
Mussolini “al mare” ignora que a proximidade do porto permitiu o contato 
com experiências desembarcadas de outros mundos, trazendo surpresas e 
misturas à vida das cidades. Estendendo Roma a Ostia, projeta a eternidade 
do modelo urbanístico em que o espírito romano não será esquecido – um 
espírito sólido, único, imune às influências dos acontecimentos exteriores. 
A velha cidade do Lazio será, para o Duce, o “Farol da Civilização”.1

 A memória das cidades que possuem portos tem a possibilidade 
de contaminar-se por narrativas de outras terras. Por meio desse contágio, 
apresenta a chance de tornar-se curiosa em relação aos episódios do mundo, 
desprendendo-se de um passado congelado ou de um futuro desatento às 
urgências do agora. O porto pode retirá-la da onipotência da solidão, pro-
pondo o encontro com a vulnerabilidade desencadeada pela presença do 
estranho. Refazendo-se no decurso das experiências, a memória esquece, 
recorda, tece; deixa o tempo passar, generosamente. Nesse fazer inesgotá-
vel, perde o peso de nostálgicas lembranças alimentadas pelo isolamento; 
torna-se porosa e vulnerável às contingências. A porosidade a remete às 
tramas do mundo dos corpos e palavras de carne e osso, às interpelações 
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dos acontecimentos imprevisíveis, politizando-a. Os fatos maiores 
ou menores do dia a dia se transmitem por heterogêneas formas de 
narrar, traduções ausentes de qualquer repouso ou segurança. Porosa 
e vulnerável, a memória transgride ao criar infinitas possibilidades de 
contar o agora ou o ontem, desprezando a estabilidade dos coletivos 
ou das individualidades tecidas na solidão. Na contingência urbana dos 
encontros, nada está concluído, estável ou sereno. Como o movimento 
marítimo, a forma da memória é indissociável da sua força, nutrida 
por experiências que se atravessam infinitamente. Os paradoxos do 
mar não lhe dão sossego.

As ruínas urbanas agem à semelhança dos portos. Misturam 
acontecimentos, indicam o arbitrário e a caducidade das ações. 
Desprendem tirânicos laços entre símbolos e significados restritos, 
propondo outros dizeres, leituras, atos. Ao fragmentar a solidez 
daquilo que no ontem desejava perenidade, as ruínas destroem iden-
tidades compactas ou mensagens universais; sugerem atenção para 
narrações abertas a intermináveis percursos, incrustados no que se 
apresenta como escombro. Suas narrativas inconclusas2 convidam a 
finitude ao jogo e à parceria, indicando o fracasso da arrogância de 
uma história que se quer finalizada; os paradoxos da destruição não 
lhe dão sossego. Sinos, aromas de incenso, cânticos litúrgicos, o que 
está por acontecer ao estrangeiro no bairro romano onde o passado 
é congelado em outdoor?

Em Nápoles, como em qualquer cidade marcada por misturas de 
tempos, as ruínas do centro histórico impedem a pressão autoritária 
de retorno ao passado idealizado. A multiplicidade de sentidos dos 
pedaços de muros, esculturas, desenhos de ruas despreza as linhas 
retas da razão. Misturas de estilos arquitetônicos refeitos pelo uso 
propõem a reinvenção do tempo; convidam o espectador a deslocar-
se, a não se fixar em feitos triunfais revestidos pelo peso da memória 
oficial. Diferente de uma cidade museu, em suas ruínas Nápoles nos 
mostra a fugacidade de atos, gestos, sentidos resultantes de um fazer 
ininterrupto onde nada é definitivo. Mistura de ditos oficiais com os 
não ditos conspirados no cotidiano, as ruínas napolitanas não per-
mitem missões heroicas cegas ao protagonismo de ações ínfimas, 
realizadas por atores anônimos. Nos pedaços de pedras, no confuso 
desenho de suas ruas, nas cores sobrepostas das fachadas, não se 
encontra nenhuma direção privilegiada de significados educando o 
olhar ao reconhecimento. As ruínas napolitanas impedem qualquer 
peregrinação pedagógica que traduza o ontem em natureza-morta. 
Essa cidade atravessada por poros incitadores de tramas é plena de 
rugas, desenhadas por um tempo que desconhece a eternidade do 
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passado ou do futuro. As rugas de Nápoles são vivas e sinuosas como 
as suas histórias.

 A memória nas cidades onde as ruínas não são convertidas 
em escombros escapa de ser reduzida ao didatismo dos símbolos.3 Em 
contato com os fazeres cotidianos do urbano, a memória cria, recons-
trói e esquece. Esquecimento artífice do desatar de um tempo asfixiado 
por utopias desatentas aos rumores e silêncios sujos de mundo. A 
memória atenta às surpresas permite o assombro e o estranhamento 
advindos dos acontecimentos do agora; penetra o passado, desatando 
os fios de histórias que se supôs exauridas. As ruínas, assim como 
a memória porosa incrustada em sua matéria, dramatizam o choque 
entre o desejo de eternidade e a precariedade do mundo dos homens 
de carne e osso. Legam, dessa forma, intensidade ao tempo, fazendo 
o interlocutor suspeitar de narrações que escapam às urgências do 
contemporâneo que apelam por outras maneiras de se contar o que 
passou e o que está por vir.

O rapaz peruano deslocava os móveis com rapidez. Para a união 
europeia, era um extra fixado à comunidade que come, bebe, ama, 
existe da mesma forma. O nós peruano fora de Lima incorporava-se 
à comunidade de iguais, harmônica e coesa, protegida pela essência 
do psiquismo latino-americano. Acolhido na Europa pelo pensamento 
único do capitalismo fluido, o rapaz peruano amenizava plasticamente 
suas preocupações, dizendo-se extracomunitário. Quando escapava 
desse pacífico caráter grupal, os seus olhos procuravam por algo que 
não o transformasse em escombro. De onde viria essa busca?

Nem sempre os portos legam à memória ou às ruínas as inter-
pelações do estranho. Por meio dos portos, ideias fundadas na tirania 
podem invadir territórios, destruindo qualquer sinal de força da alte-
ridade. Foi o que ocorreu na invasão dos conquistadores europeus, 
que assentaram triunfalmente o modelo universal de suas ideias, 
arrasando os vestígios singulares do tempo e do espaço do território 
ocupado. Nessa ação genocida, tudo homogeneizava-se, preenchendo 
com equilíbrio e paz os vazios da destruição. Sob o peso de universais 
perenes, as estrias dos protagonistas de ações capilares, nervuras da 
memória dos conquistados, tornavam-se lisas, alheias aos embates 
do mundo, fazendo fracos ou invisíveis os seus atores. Nesse aniqui-
lamento da alteridade, onde o outro é convertido em réplica ou em 
nada, a memória estará sempre em prontidão militar. Todo cuidado é 
pouco. As ruínas da cidade sitiada – por indicar a frágil grandiloquência 
das idéias do passado sinalizando a morte de antigos universais, por 
desvelar destroços de um futuro pretensamente eterno provocando 
outras versões para a história – serão convertidas em escombros. A 
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decadência reveste-se de morbidez. Os homens de carne e sangue, 
confinados ao anonimato, encarnariam réplicas de sombras, somente; 
sombras adormecidas no ontem sepultado para sempre.

Nas guerras travadas nos oceanos, fronteiras são criadas ou 
destruídas, desenhando presenças, ausências, diálogos, réplicas. Os 
portos e as memórias porosas são aberturas possíveis à fabricação 
de tessituras de acontecimentos. Lugares onde universais eternos, 
que desprezam a conflitualidade da história, anunciam destinos 
sufocando prenúncios de revoltas, enquanto universais provisórios, 
atentos ao inacabamento do humano, promovem formas singulares 
de enfrentamentos disparados pelo tenso mundo da imanência. Nas 
guerras travadas nos oceanos ou nas cidades, fronteiras anunciam o 
poder da memória e das utopias. Entre a imensidão dos oceanos e as 
bordas da terra firme, eu, outro, ninguém, nós são inventados, calados 
ou forçados a falar, designando às fronteiras o lugar de confrontos 
intermináveis.

Para o Duce e seus arquitetos, cada pilastra, arco, edifício ou 
rua de EUR terá no desenho uma memória impermeável, em constante 
vigilância. Nesse bairro moderno destituído de ruínas, ostentando 
símbolos repletos de significados, as avenidas ou parques desertos 
preenchem de inexistências os espaços. Símile aos ressentimentos das 
tiranias, alimentando-se de passados mortos, o território fascista não 
deverá esquecer. Para essa forma de habitar, surpresas ou esqueci-
mentos são fatais. Fronteiras ou portos devem estar em permanente 
atenção, vigiando entradas e saídas, alertas a qualquer sinal de estra-
nheza aos seus limites. Por que a saia de veludo não consegue aquecer 
esse homem, no bairro projetado para ser eterno? Serão metáforas, 
delírios, devaneios, isso tudo sucedendo na velha Roma?

Tradição e futuro deduzido de um passado desatento aos apelos 
da história do presente formam esse bairro. Projetado para exaltar a 
razão, as artes e as novas tecnologias na Exposição Universal Italia-
na – que não se realiza devido à crise econômica desencadeada pela 
guerra –, a obra arquitetônica modernista contrasta hoje com os velhos 
e contemporâneos espaços romanos. Segundo os sonhos de Mussolini, 
após o evento, EUR se perpetuaria, prosseguindo seu projeto rumo ao 
mar – um mar sem porto ou ruínas. Por que tanto mistério entranhado 
naquele pano? Que combates prenunciam o corpo-prótese? Por quem 
os sinos dobram?

Além do esquecimento, também a surpresa ameaça o projeto 
do Duce. Em abril de 1937, no mesmo dia da solene inauguração das 
obras para a edificação de EUR, destroem Via del Borgo, a velha rua 
que desemboca na praça de São Pedro.4 A teatralidade da praça, em 
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estilo barroco setecentista, cujo contraste com a estreita Via del Bor-
go produz aturdimento ao passante, dá lugar à larga e retilínea Via 
della Conciliazione. Torna-se poeira o barroco, que desconcertara 
o fiel com as fachadas das igrejas, propondo-lhe usar, não a razão, 
mas os sentidos e a incerteza como instrumentos de conhecimento e 
ascese. O estilo retórico, dramático, dessa arquitetura abre espaço à 
laica peregrinação iniciática dos símbolos nacionais. O drama barroco 
perde sua intensidade alegórica para o pedagógico equilíbrio cívico. 
O projeto fascista, assessorado por arqueólogos aliados ao Duce, não 
admite a permanência dos monumentos ou traços da memória urbana 
estranhos à alma romana. As linhas retas da razão moldam o espírito 
da cidade, dissipando sinuosidades ou incertezas.

Casas e bairros inteiros, medievais, renascentistas, são demo-
lidos, e seus moradores removidos para fora do centro da cidade. 
Somente as habitações de antigos dominadores do Mediterrâneo são 
preservadas. No meio do vazio gerado pelas demolições, restam os 
monumentos enaltecedores do caráter nacional;5 monumentos didá-
ticos, que evoquem as origens heroicas, emitindo mensagens claras, 
atentas em evitar qualquer vestígio de ambiguidade ou arbitrariedade 
em suas formas. Para os arqueólogos de Mussolini, preocupados em 
manter o caráter pedagógico dos símbolos cívicos, as ruínas das casas 
dos anônimos são apenas destroços do passado, sem a menor rele-
vância; um ontem morto, inútil, que deverá ser varrido para sempre 
da lembrança. Surpresas advindas do contraste arquitetônico são um 
perigo nesse momento. Vestígios do cotidiano feito e refeito pelos usos 
e astúcias de personagens sem nome ou glória são varridos com seus 
tempos e espaços incompatíveis à purificação urbana.

Os moradores da Via del Borgo e de outras áreas são transfe-
ridos, sob a mira da polícia fascista, para as “borgate”, bairros popu-
lares distantes do centro; edificados em zonas de malária, possuem 
“a forma e o propósito de reproduzir um campo de concentração”.6 
Carpinteiros, alfaiates, pedreiros, profissionais que mantêm estreita 
relação de trabalho com o centro de Roma, são transferidos com suas 
famílias para barracos de um ou dois cômodos, sem saneamento e 
isolados da cidade. Edificadas nos vales abaixo do nível das estradas, 
as “borgate” tornam-se imperceptíveis. Excluem-se da paisagem os mo-
radores, fervorosos opositores políticos de Mussolini. Invisíveis como 
suas casas-barracos, evitam perigos à higienização fascista. A cidade 
limpa, moderna, ostentando os símbolos da história oficial, previne-se 
de possíveis conflitos.7 O novo traçado de Roma, fundamentado nas 
linhas retas da razão, promove a militarização da memória, exigindo-
lhe vigilância. Esses habitantes indesejáveis poderiam impingir, com 
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suas revoltas, uma outra dimensão à utopia fascista. Os moradores das 
“borgate” ameaçavam fazer do tempo uma obra aberta à sinuosidade 
dos becos romanos.

O rapaz peruano deixou Lima devido à miséria. Lá, fábricas 
foram fechadas, empresas mudaram para outros países, impulsiona-
das pela nova geografia do capital. A identidade latino-americana, na 
tradução do nós europeu, oferecer-lhe-ia oportunidades. Em Roma, 
o nós peruano não se misturava aos outros nós. Impulsionado pelo 
fluxo do capital, o nós anunciava que cada coisa deve ficar no seu de-
vido lugar, até segunda ordem. O rapaz peruano fora da geografia do 
capitalismo contemporâneo expressava nos olhos a procura por algo 
que não o transformasse em dejeto. De onde viria essa busca?

Embora atentas às inovações tecnológicas e artísticas, as 
propostas do movimento modernista europeu, principalmente as da 
Alemanha anterior ao nazismo, não encontram boa receptividade entre 
os colaboradores do Duce. Criticada devido ao internacionalismo das 
formas arquitetônicas que uniformizam as singularidades históricas 
de diferentes países; acusada de fria e incongruente às “aspirações 
psicológicas dos indivíduos e da sociedade”,8 a proposta estética da 
vanguarda alemã é preterida. A politização da arquitetura, proposta 
por Walter Gropius através do empenho dos profissionais na cons-
trução de uma sociedade igualitária e justa, também é recusada. 
A politização possível, ao contrário da escola Bauhaus, deve estar 
a serviço da formação da sociedade forte e coesa. Contestando o 
urbanismo inspirado na estética ornamental classista do passado, a 
subversão das formas abstratas deve criar referências visuais claras, 
passíveis de serem conhecidas pelo homem comum, favorecendo o 
reconhecimento dos símbolos culturais promotores da sua identidade 
como cidadão romano.

A arquitetura racionalista italiana apropria-se do movimento 
modernista alemão de modo peculiar. O passado burguês inscrito 
nas formas do século XIX não será criticado mas, sim, revisitado. As 
criações dos artistas fascistas, projetadas em formas geométricas 
racionais, retornam, porém, a uma época na qual, segundo eles, en-
contraremos regras universais, valores justos e permanentes. O neo-
clássico, a “arquitetura do dever”, é o estilo escolhido pelos artífices 
de EUR: “O clássico é dignidade, equilíbrio, é um sentimento sereno 
de harmonia”,9 desejam os arquitetos. No passado, encontraremos o 
tesouro da humanidade apontando-nos o rumo ideal da Civilização. 
Símile aos ressentimentos das tiranias, a cidade fascista não deve 
surpreender-se. O que está para acontecer no céu de Roma nessa 
noite nada familiar?
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À semelhança de um cometa, assim é idealizada a nova Roma 
de Mussolini. Apesar dos entraves econômicos desencadeados pela 
guerra, em 1941 os arquitetos colaboracionistas apresentam-lhe a 
maquete da cidade cometa dividida em quatro zonas: a primeira, do 
norte ao oeste, das colinas de Monte Verde ao Parioli, destinadas a 
passeios panorâmicos, zonas esportivas e mansões; a segunda, ao 
centro, a velha Roma; a terceira, em direção leste-sul, a expansão 
até EUR; a quarta, a cauda do cometa, de EUR ao mar, destinada às 
indústrias, aeroportos e habitações semirrurais.10 A cidade cometa, 
como a Roma antiga e a Roma dos papas, marcará nos séculos futu-
ros a época fascista. Assim sonham os seus arquitetos urbanistas no 
início dos anos 1930. 

Após a queda do fascismo, EUR prossegue a missão de repre-
sentar a Roma do futuro. Proprietários de terras, velhos aliados de 
Mussolini, incentivam a especulação imobiliária trazendo o metrô que 
ligará EUR a Termini – a estação ferroviária de Roma – e a Ostia. Nos 
anos 1950, Roma oferece o novo sistema de transporte, realizando 
o sonho do Duce de levar Roma “al mare”. Nos 1960, EUR acolhe a 
XVII Olimpíada. Ao lado das linhas geométricas das construções que 
revivem a história romana, foi criada uma pequena cidade esportiva, 
rodeada de fontes e parques. Pouco a pouco, o bairro é ocupado por 
abastados romanos.11  O cometa do Duce amplia a sua luz.

A cidade cometa, imóvel devido ao peso de tanta memória atenta 
e vigilante, foca sua luz entre as pilastras e os arcos projetados para 
o equilíbrio psicológico e moral, cenário do inusitado encontro. No 
bairro edificado para perpetuar o sereno “nós” coeso, algo discrepante 
acontece. O turismo pedagógico, em que o estrangeiro é impedido de 
estranhar-se, é recusado ao viajante. Na noite de inverno, o moder-
nismo másculo do fascismo, iluminado pelo cometa inerte, perde a 
segurança da sua forma, assim como tudo ao seu redor. Que verdades 
litúrgicas a saia de veludo celebra? Por que os sinos dobram? Qual 
a razão dos cânticos tristes em busca de salvação e paz? Por que a 
artificialidade do silicone prenunciava um instrumento de guerra?

 Faz muito frio; o estrangeiro vê-se impedido de sair do carro 
para aproximar-se do rapaz da saia de veludo. O motorista italiano 
provoca-o insistentemente a falar com o travesti brasileiro. Deseja fazê-
lo conhecer o objeto exótico que fala português. Para ele, aquilo na 
calçada necessita de análise. Preocupado, interroga por que só brasi-
leiros, ao contrário dos outros “extracomunitários”, realizam esse tipo 
de coisa. Antropólogo recém-graduado, no momento trabalha como 
taxista. Havia mudado o comportamento ao saber a nacionalidade do 
passageiro. Diz ser apaixonado pela “cultura latino-americana” e que 
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gostaria de realizar pesquisas sobre as múltiplas identidades culturais. 
Afirma grande preocupação com a miséria e o destino dos “países do 
sul”. O motivo de ser antropólogo justifica-se na possibilidade de se 
engajar na criação de uma sociedade multiétnica, integrada, na qual 
as singularidades culturais sejam respeitadas. O jovem pesquisador 
fala entusiasmado sobre o contemporâneo momento econômico euro-
peu. Espera com ansiedade o euro, a moeda única, que, segundo suas 
análises, dará novo rumo à comunidade europeia. Para ele, vivemos 
a pós-modernidade. Sua pronúncia do “pós”, com o forte sotaque 
romano, faz soar ao interlocutor o fim das ideologias, utopias, clas-
ses sociais ou polarização entre esquerda e direita. O seu pós faz do 
passado o reservatório de fantasmas desnecessários. Antenado ao 
contemporâneo, confere ao futuro o mesmo sentido. Fascinam-no as 
pluralidades, as tribos urbanas em profusão, as alteridades. Pertencer 
à comunidade europeia idem. A globalização econômica do capitalismo 
flexível, diz ele, dá ao mundo uma promissora competitividade. O pós 
do antropólogo-taxista, inspirado na velocidade do mercado, expur-
ga tempos desnecessários. O mercado do mundo sem fronteiras, as 
novas tecnologias desacomodam a inércia dos isolamentos culturais, 
promovendo um planeta mais democrático. Agora temos de conviver e 
aprender com as diferenças. A modernidade está radicalmente morta. 
A história também.

Tolerância, competitividade, integração democrática fundamen-
tam o seu projeto político, e mais nada. Porém, aquilo na calçada destoa 
do perfil da “cultura brasileira”. As próteses de silicone, transgredindo 
destinos, identidades culturais, naturezas, aturdiam-no. Uma coisa 
exótica? efeito da fome? um problemático sexual?, indaga curioso. Se-
gundo o pesquisador amante das peculiaridades dos povos, o mundo é 
composto por reluzentes paisagens étnicas diversificadas. Relativizar 
é o seu instrumento político para o fortalecimento de uma sociedade 
democrática sem preconceitos. Margareth Tatcher, a “Dama de Ferro” 
inglesa, que decretou o fim da sociedade e das classes sociais colo-
cando no lugar apenas homens, famílias, culturas, parece inspirá-lo. 
Essências culturais em constante movimento no mundo globalizado 
fazem parte do seu projeto de pesquisa. O elogio às diferenças das 
tribos urbanas também. Aquele estrangeiro ambíguo, cheirando a 
perfume barato, que não é uma coisa nem outra, estimula a sarcástica 
ironia do pesquisador. O antropólogo pós-moderno deseja Roma “al 
mare”? Por que o fascina a morte de coisas ainda vivas?

Um vento cortante acentua o desagradável frio da noite escura. 
O passageiro se recusa a compartilhar do turismo antropológico, 
entre símbolos e relativizações, mas o mistério dos sinos o faz abrir 
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a janela do carro. Irônico, o antropólogo insinua que seu parceiro 
irá finalmente concretizar o esperado encontro. Cidades invisíveis, 
incenso, barulhos sagrados são ignorados pelo riso pós-moderno do 
jovem pesquisador italiano inspirado na “Dama de Ferro” inglesa. O 
tecido litúrgico recitando horas na busca de salvação atrai o estran-
geiro feito ímã. Roma espreita o encontro insólito, em que nada será 
o mesmo depois do ocorrido.

O combate do nós nervoso

O diálogo é curto, ausente de qualquer calmaria. O travesti 
pergunta ao interlocutor o que deseja, em italiano, de jeito sedutor e 
profissional. O outro responde em português que estava conhecendo a 
cidade; pergunta-lhe como está, se mora há muito tempo em Roma. Per-
guntas tolas, ditas desajeitadamente para escapar à situação. Alguns 
segundos de silêncio e constrangimento, os dois olham-se inseguros. 
O rapaz da saia de veludo parece primeiro surpreso, diante da recusa 
daquele homem em entrar no script; em seguida, desconcertado por 
encontrar alguém fazendo-o lembrar-se do seu país. A face maquiada 
sinaliza lacunas; ele não sabe o que fazer. A do outro não consegue 
refletir nada que ofereça segurança. Para o travesti, ouvir de um des-
conhecido frases inseguras, fora do estilo dos seus frequentadores 
costumeiros, dilui suas fronteiras provocando um desconcertante 
vazio: semelhante ao do ator, quando esquece o texto em cena; ao 
do acrobata, no salto sem proteção ao encontro do trapézio. Ali onde 
tudo é sólido, eterno, e cada coisa ou gesto possuem funções fixas, 
um sujeito inseguro dirige-se a ele como se fosse possível sair de si. 
Trêmulo, não de medo ou vergonha, muito menos de culpa, ignora 
o que dizer fora do zoológico da alta velocidade. Sair do espetáculo 
pode transformá-lo em nada.

Os dois ineficientes espantam-se no cortante encontro desti-
tuído de reconhecimento. A saia de veludo tenta em vão propor-lhe 
auxílio, definindo-o em algo desenhado por sua sexualidade ou pela 
essência latino-americana. O pano, emissor de rumores sagrados, 
oferece defesas anacrônicas; sugere um reconhecível perfil identitário 
que estampe a clareza do estigma ou os desígnios das classificações. 
Por alguns segundos o outro experimenta travestir-se de observador 
imparcial, mas fracassa. As próteses, opondo-se à proteção do tecido, 
lançam os dois à luta. Semelhante ao fazer da arte que recusa o irre-
mediável, a artificialidade das próteses inicia o enfrentamento contra 
fascismos de qualquer época. O bairro romano abriga um incomum 
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episódio urbano em que imagens, rostos, pedaços de matéria inorgâ-
nica deslocam-se em combate.

O interlocutor surpreende-se após perceber a mudança na voz 
e no olhar do rapaz da saia de veludo. Falando como um homem da 
sua idade, ele diz seu nome e de onde vem. Reclama do frio, do bairro 
sem ninguém, da saudade do mar. Fala as frases curtas, acompanhadas 
de uma expressão indizível que pouco a pouco se intensifica. Após o 
inquieto vazio, gradativamente narra nos olhos uma raiva de difícil 
leitura. Não a da verdadeira personalidade expondo-se, revelando a 
autenticidade das emoções após a queda da máscara, nem a de uma 
crítica sociológica à condição de excluído. É uma raiva seca, sem lágri-
mas ou mensagens a enviar. Esse olhar sem tradução recusa ao outro 
identificar-se, reconhecer-se, mas o toca, ressoa nele nervosamente, 
convidando-o a compartilhar de um nós sem espelhos ou harmonia. 
Ausente da avidez das fraternidades que procuram cópias no outro 
ou através do outro, a raiva ilumina os estacionamentos escuros, os 
parques ausentes de gestos humanos, a fachada branca do “coliseu 
quadrado”, permitindo fragmentar e recompor aquele bairro ou mesmo 
a cidade de novas maneiras. Apesar da força destrutiva, diferencia-se 
da imobilidade das emoções carregadas de ressentimentos. Os dois 
estrangeiros experimentam uma fúria despatriada; a que ignora o solo 
fixo do eu ou de qualquer pronome no plural.

O usuário do corpo prótese indigna-se com o texto compacto 
escrito para ele. Por minutos a raiva corta como o fio de uma navalha, 
despedaça violentamente qualquer tentativa de fazer das suas histó-
rias uma narrativa linear, um romance barato cujo final se conhece no 
início da leitura. Surpreendendo, convida o desconcertado parceiro 
a viver um nós incômodo, impedindo-o do sossego de uma aliança 
estável composta por iguais. A proteção das identidades refletida 
nas linhas geométricas do bairro fracassa. Nesse breve momento, o 
mapa dos dois perde os contornos. O nós nervoso nega repouso ou 
estabilidade, redesenhando a sua geografia para além dos limites de 
EUR; refaz fronteiras trazendo-os de volta, irreconhecíveis.

O encontro despido de gestos ou palavras complementares 
desenraiza os dois estrangeiros, implodindo-os em pedaços do nós 
dissonante marcado em carne viva. Um enfrentamento atravessado 
por diálogos ausentes de ego, inconsciente, reflexos do outro, ocupa 
aquele lugar eterno onde o passado brilha em um outdoor. Sem con-
tornos ou rostos delimitados, os dois participam de heterogêneos 
tempos e espaços. O outro, ou ele, ou os dois, perturbados e desco-
nhecendo quem são, lembram-se de um poema de Borges que diz, 
dos espelhos, “infinitos os vejo, elementais executores de um antigo 
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pacto, multiplicar o mundo como o ato generativo, insones e fatais”.12 
Espelhos multiplicadores recusando repouso incitam o encontro com 
a perturbadora face da alteridade. O provocador objeto do poeta 
argentino fabrica coletivos instáveis, cenas inesperadas para quem o 
vê. Sua fatalidade está em rejeitar ser reflexo de réplicas ratificadoras 
de percepções familiares; ao contrário, ele dispara imagens incômo-
das, ultrapassando os limites pacificadores do visível. O outro ou ele 
desdobram-se em centelhas de inúmeras histórias ruidosas, despidas 
de qualquer serenidade. Um encontro insone, fatal, acontece sem 
nenhuma segurança no bairro da memória vigilante e impermeável. 
O espelho do poeta argentino deixa-os precários, porém vigorosos 
para o combate.

A ira não pertence a ele nem ao outro. Parece detonada por uma 
universalidade provisória, composta por dissonantes intensidades que 
a porosidade da memória faz emergir pelas interpelações do agora, 
ou de qualquer coisa deixada na metade do caminho desdobrando 
percursos. Por meio dessa universalidade provisória, nenhum ho-
mem, dor, amorosidade, massacre, compaixão serão estranhados ou 
reconhecidos como propriedades de um único território, de um dado 
tempo ou de qualquer corpo em particular. O rapaz de saia emite uma 
luz raivosa, um amontoado luminoso de coisas vivas, contagiadas pela 
violação aos limites de qualquer espécie. Os olhos do travesti são ins-
trumento para contato com aquela emoção em turbulência, gerada do 
desenraizamento de inúmeros objetos, matérias vivas, sufocados ou 
grudados ao chão pelo peso do inexorável. É uma ira urbana, inventada 
artificialmente, como o silicone, desprendendo vozes destroçadoras 
de previsibilidades. A fúria urbana produzida por aquele encontro in-
comum não despreza as centelhas de tempo de outras lutas noturnas. 
Apesar da noite escura, as constelações deixam-se ver com nitidez. Um 
cometa em movimento atravessa como raio luminoso o céu romano. 
Não é o cometa de Duce; não tem nome, rumo, solidez; possui somente 
luz, alimentada por uma inominável potência.

Depois do silêncio cortante, ele consegue falar. Vozes desiguais 
esclarecem o porquê do olhar nervoso: em tom rouco feito macho 
cansado, confessa o tédio de anos a fio ouvindo sentenças decreta-
das ao futuro incerto do “Terceiro Mundo”. Irritada, a voz de mulher 
em sua boca diz não aguentar mais compaixões aos excluídos do 
seu país. O repúdio ao elogio humanístico da tolerância ao exótico é 
comunicado por voz indefinida. Para essa voz, tolerar corre o risco 
de ser uma doce e cruel violência camuflando vaidades arrogantes; 
a intolerância também. Um grito infantil estridente mistura-se às 
vozes dissonantes, afirmando energicamente que a solidariedade 
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é genocida quando se reduz à fraternidade dos iguais. Empostada, 
solene, parecendo anunciar revelações, uma outra voz profetiza me-
lancolicamente o fim das interpelações desacomodadoras do díspar 
transformado em espetáculo multicolorido, atraente, destituído da 
radicalidade provocadora de ação ou fúria. Em silêncio, comunica que 
o fascismo do tempo dos calendários se mistura a outros, produzindo 
desencanto, mutações velozes, devires alheios a dores que persistem. 
Entoando um murmúrio feito velho alquebrado pelo tempo, emite sons 
quase inaudíveis. Sussurrando palavras incompreensíveis, faz o outro 
recordar do viajante veneziano descrevendo o desprezo por Zora, a 
cidade da identidade e da permanência:

Zora tem a propriedade de permanecer na memória ponto por 
ponto, na sucessão das ruas e das casas ao longo das ruas e 
das portas e janelas das casas, apesar de não demonstrar par-
ticular beleza ou raridade. O seu segredo é o modo pelo qual o 
olhar percorre as figuras que se sucedem como uma partitura 
musical da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma 
nota... Essa cidade que não se elimina da cabeça é como uma 
armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode co-
locar as coisas que deseja recordar: nomes de homens ilustres, 
virtudes, números, classificações vegetais e minerais, datas de 
batalhas, constelações, partes do discurso. Entre cada noção 
e cada ponto do itinerário pode-se estabelecer uma relação de 
afinidades ou de contrastes que sirva de evocação à memória. 
De modo que os homens mais sábios do mundo são os que 
conhecem Zora de cor. Mas foi inútil a minha viagem para vi-
sitar a cidade: obrigada a permanecer imóvel e imutável para 
facilitar a memorização, Zora definhou, desfez-se, e sumiu. Foi 
esquecida pelo mundo.13

Furioso, encara o parceiro com os músculos do rosto enrijecidos. Bate 
na saia, retesa todos os músculos do corpo, na tentativa de eliminar 
aromas de incenso, emudecer cânticos anunciadores de mistérios ou 
salvação. A raiva destrói sem clemência a tristeza nostálgica incrusta-
da nas dobras dos sinos. Pouco a pouco, ela transforma a proteção do 
veludo em trapo. Dizimam-se as salvaguardas das identidades latino-
americana, sexual, extracomunitária. A raiva insone, fatal, ressalta e 
denuncia a armadilha da diferença traduzida em predestinação. Lai-
co, o nós nervoso provisório demole anunciações, modos de existir 
projetados como essa cidade estática, vazia de interferências. Destrói 
a memória fadada a evocar Zora onde não existem poros ou ruínas, 
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abrigando apenas utopias que não conseguem sair de si mesmas, do 
mesmo lugar. O corpo-prótese executa o implacável combate. Uma 
luta entre o artificial e o inexorável. O cometa, alimentado por uma 
força inominável em movimento, atravessa mais uma vez o céu de 
Roma; ilumina tudo e todos. Fatal e insone, o espelho transfigurador 
do poeta argentino provoca perplexidade. EUR se preenche de luz e 
espanto. Os dois também.

 Após a despedida, o outro observa atento o travesti que se 
afasta. Não consegue relaxar. As análises profundas das relativizações 
culturais do motorista antropólogo soam distantes; a vaidosa ironia 
dele, insinuando o encontro óbvio, fracassava. O estrangeiro, atraído, 
olha para fora da janela do carro, surpreendendo-se mais uma vez; o 
acontecido ainda desencadeia cenas inesperadas. O rosto coberto pela 
maquiagem, a pele perfumada do corpo do nordestino dissolvem-se. 
Não avista nem a face contraída que o encarava nem as vozes hetero-
gêneas do nós nervoso, mas personagens, experiências, destroços da 
cidade deslocando-se em ritmo cinematográfico. Ao contrário de Zora, 
o que ele vê desarruma-se, desloca-se, reveste o visível de assombro. 
São imagens urbanas perturbadoras, metamorfoses impedidoras de 
repouso ou distração. 

Crônicas de combates é o que presencia: cidades em ruínas 
apontando caminhos novos antes impossíveis de serem criados devido 
à ausência de tensas experiências compartilhadas; marroquinos, pola-
cos, nigerianos, albaneses, peruanos, exibindo o rosto, dizendo os seus 
nomes contra abstrações produtoras de um nada amorfo sem história; 
memórias irradiando vigor, destruindo compactos blocos de morte 
fixados ao presente eterno; ruas tatuadas pela estridente polifonia do 
dia a dia, a que enfrenta sombras do medo que ameaçam preenchê-las 
de vultos e assepsia; figuras humanas incapazes, desajeitadas, pro-
duzindo incômodo ao triunfalismo arrogante de uma felicidade plena 
ditada pelo mercado. Vislumbra a América do Sul, contando suas ma-
zelas contrastantes, atravessada por narrações de outros continentes 
que recusam o fatalismo das suas dores e modos de extirpá-las; vê 
também travestis assassinados, sem-terras, desaparecidos políticos, 
crianças exterminadas, criaturas infames soprando restos de vida, 
deixados na metade do caminho à espreita de infindáveis parcerias. 
A provisoriedade do corpo-prótese presente naquele nós aturde o 
perceptível, desdobrando-o em obra aberta. O nós nervoso edita um 
Brasil onde suas dores e lutas incansáveis ampliam-se em imagens 
destituídas de uma mórbida familiaridade. Uma ira luminosa destrói 
formas sólidas de negros, criaturas invisíveis, palavras desmateriali-
zadas, cadáveres do ontem e os de hoje, transformando-os em cente-
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lhas de fogo em movimento desordenado, compondo e recompondo 
intermináveis formas. Essa ira apresenta uma coreografia de guerra 
peculiar. A constelação composta por centelhas impele a história do 
Brasil, ou a do resto do mundo, a transfigurar-se na imensidão incon-
clusa de formas e vozes. O cometa, nesse momento, ganha mais luz; 
ofusca com vigor o brilho triunfal do fascismo.

Um carro para; o rapaz brasileiro rapidamente retoca a ma-
quiagem para prosseguir o trabalho. O ritmo noturno da metrópole 
romana não lhe permite pausa para pensar no desassossego indutor 
da mudança da voz ou do olhar. Desejos secretos necessitam des-
cartáveis prazeres. O outro longe alguns quilômetros pergunta-se 
sobre o porquê da solidão dos que agarram-se ao texto de um único 
personagem, representado no teatro vazio. Indaga sobre a eficácia 
mórbida das comunidades de iguais, fundadas no medo ou na segu-
rança. Recorda preocupado os coletivos fraternos, solidários dentro 
de suas fronteiras e genocidas quando os limites são interpelados. A 
arrogância vaidosa dos tolerantes em defesa do politicamente correto 
ronda suas inquietações. Depois disso tudo, tenta imaginar como seria 
o nós dos modos de vida fechados sobre si mesmos, respeitando o 
diverso, porém ignorando as tramas que o produzem e o neutralizam, 
à semelhança do lastro de um cometa pesado como as botas do Duce 
em uma noite fria de janeiro. Por que o pano virado trapo busca uma 
sólida referência? Por quem e para que os sinos dobram?

A saia de veludo não agasalha o corpo do travesti porque é um 
tecido envelhecido pelo tempo. Foi, no século passado, o preferido 
dos citadinos angustiados diante das constantes transformações no 
cotidiano das grandes cidades oitocentistas. Os sonhos do capital 
destroçando antigas formas de produzir riquezas traziam turbulência 
e promessas. O veludo deixava vestígios dos seus toques, imprimia 
identidades, sombras de si, protegendo-as do anonimato. Na madru-
gada de EUR, ele torna-se obsoleto. A proteção contra os infortúnios 
da cidade é inútil porque os abrigos e as estratégias para combatê-los 
nas metrópoles contemporâneas são outros. Capitalismo e subjetivida-
de, retirados do espaço celestial e remetidos ao mundo da imanência 
onde nada se eterniza, apontam-nos a cidade como usina de produção 
incessante de virtualidades; nela, a violação à dignidade humana ou 
a resistência a essa usurpação nunca serão as mesmas. O artifício do 
corpo-prótese que despreza a natureza humana essencializada ou a 
cultura como ilustração de formas imutáveis da vida mostra-se mais 
eficiente do que a protetora saia imprimindo rastros. Estranha às 
verdades sólidas da alma ou da cultura, a artificialidade do silicone 
assemelha-se à arte, produzindo incômodo ao pensamento aliado ao 
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repouso. Artifícios urbanos construídos pelo fazer da arte, atentos 
às histórias não exauridas do passado redimidas por insurgências 
do agora, talvez sejam uma promissora arma. Que episódios ainda 
ressoam da saia curta em farrapos? Qual a origem das liturgias e 
mistérios sagrados entranhados em seus fios? Teria o nós nervoso 
força para outras guerras?

O temor do monge irlandês

Irritado, vocifera o prefeito aos indecisos arquitetos: “Eu quero 
um enorme guarda-chuva e nada mais!”. O uso do ferro e do vidro 
nas construções da segunda metade do século passado realiza, entre 
outros projetos, o sonho do barão Gurges Eugène Hausmann, prefeito 
do segundo império de Napoleão III: transformar Paris na capital do 
século XIX.14 A ira do prefeito, na reunião em que se planeja o mercado 
Le Halles, profetiza o futuro da economia das cidades europeias. É 
uma decidida e moderna irritação. Os tempos são outros, fomentando 
o capitalismo de então a exigir da arquitetura algo mais do que as 
decorativas fachadas dos prédios parisienses. Os mercados cobertos 
de vidros – os guarda-chuvas, segundo Hausmann – abrigarão gran-
de número de citadinos ávidos por apreciar e consumir tecnologias, 
produtos e sonhos da nova era. Os espaços sustentados por sólidas 
colunas de ferro favorecem o trânsito de multidões em um local fe-
chado. Ao contrário da luminosidade das catedrais que anunciam a 
presença do divino e da fé em estreitas janelas, a luz solar incidindo 
no interior tem outra missão. A sacralidade do moderno capitalismo 
hospedado nas galerias é venerada nas mercadorias. Utilizando o ferro 
e o vidro, após a segunda revolução industrial, a arquitetura transfor-
ma os velhos mercados em “cidades em miniatura”,15 local de fascínio 
e deleite para a burguesia parisiense em contato com as inumeráveis 
realizações da criatividade humana. Circulando nessas passagens 
como em um salão, orgulhosos de si, os citadinos surpreendem-se 
perante a religiosidade laica das mercadorias expostas, anúncio do 
ilimitado poder da razão e das tecnologias. Vittorio Emanuele II de 
Milão, Umberto I de Nápoles, Palácio de Cristal de Londres, entre 
outras, com suas exposições, estufas de flores, comércio, bolsa de 
valores, concretizam os sonhos de Hausmann e de uma época na qual 
o capitalismo se fortalece, impelindo a atividade humana a produzir 
e a criar intensamente.

Intitulando-se um artista demolidor, em 1864 o barão-prefeito 
discursa energicamente na Câmara, exigindo medidas drásticas para 
a preservação da capital do século XIX. O abrigo dos guarda-chuvas 
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para os citadinos consumidores do progresso industrial e tecnológico 
não é a sua maior obra. As epidemias de cólera e as insurreições ope-
rárias ocorridas nos anos anteriores exigem transformações drásticas 
na cidade. Saúde e segurança militar fomentam os ânimos do prefeito 
a dar corpo ao espírito do momento, fazendo da cidade-modelo a 
vitrina do intercâmbio cultural e financeiro, o ponto de encontro das 
exposições nacionais e internacionais. A urbe medieval, configurada à 
semelhança de pequenas aldeias autônomas desarticuladas, dá lugar a 
construções ordenadas como um organismo repleto de artérias e veias 
descongestionadas16 – um organismo a ser tratado. O discurso médico 
marca presença no modelo da cidade ideal: possibilita o trânsito sem 
entraves do crescente fluxo de consumidores e da produção; elimina 
as casas dos “miseráveis”, prováveis focos de moléstias causadas por 
hábitos “bárbaros”; abre largas avenidas impedidoras de barricadas 
ou ataques-surpresa. Paris inaugura a era das demolições. Demolir: 
“tudo que é sólido se evapora no ar”,17 verdades eternas dissolvem-
se, dogmas e objetos envelhecem rapidamente, preconizando o fim 
do tempo carregado de peso e inevitabilidades. A energia do ânimo 
demolidor não pertence só ao prefeito: Hausmann realiza os sonhos 
do capitalismo dos Oitocentos apresentando suas promessas. A histó-
ria, fazendo-se com turbulência, produzindo mercadorias e conflitos, 
acompanha este sonho e anuncia outras ameaçadoras promessas. A 
modernidade chega, traz ordem e caos.

Ao cobrir de lona as obras públicas, descobrindo-as nas inau-
gurações, a urbe ganha a importância cívica dos monumentos.18 Lugar 
onde se edificam a cidadania e os bons costumes, a cidade é tomada 
pelos ares libertários do projeto urbanístico de Hausmann. As aveni-
das em linha reta, as calçadas largas e arborizadas dos bulevares farão 
circular sensibilidades singulares, modernizando as almas parisienses. 
A grande obra oferece ao olhar do citadino os signos da civilização. Os 
vidros das galerias refletindo mercadorias, as novidades tecnológicas, 
o ritmo das demolições impregnam de perplexidade e entusiasmo a 
face dos usuários. A transcendência religiosa, desenhista de objetos 
feitos para serem eternos, tem seu término anunciado pelo estilhaça-
mento do tempo da cartografia medieval, transferindo-se ao mercado 
a tutela dos espíritos inquietos em face da profusão de novidades. 
Configurado em moderno, o homem da sociedade secular é lançado 
às subjetividades tecidas nas tramas urbanas, enfrentando os parado-
xos da nova época em que os radiantes efeitos da criação sem limites 
convivem ao lado da inexorável estabilidade da ordem social. O sonho 
do capitalismo liberal que o prefeito de Napoleão III materializa dota 
sua obra arquitetônica de outras peculiaridades também. A cidade 
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remodelada torna-se o território do olhar desacomodado.19 Paris é 
invadida por luzes em suas avenidas, luzes que incidem no brilho 
dos olhos perplexos de seus citadinos diante de tanta diversidade 
e contingência. Fatos fugidios ao controle das mãos, da consciência 
ou dos ditames dos céus. Os artifícios das tecnologias ofuscam o 
brilho natural das estrelas. Portam fascínio e temor, prenunciando 
o brilho da desnaturalização das coisas e do espírito. Os artifícios da 
modernidade aturdem o reino do inexorável, assentado nos “hinos 
solenes” das catedrais.20 Vozes heterogêneas emitidas da boca daquele 
homem de saia. Cometas pesados, cometas inomináveis. Por quê?

Situado no Boulevard de Strassbourg, em 1858 o L’Eldo abre as 
portas para a “civilização do prazer”.21 O café-concerto mais impor-
tante de então inaugura o hábito noturno da Belle Époque: fazer da 
cidade o instrumento para deleite dos espíritos sensíveis, desejosos 
de boa música e entretenimento. No L’Eldo, suas “vedetes” inspiram 
os quadros de Degas, de Renoir, eternizando nas cores e desenhos 
dessas obras as sensações noturnas da “capital do século XIX”. Nos 
bulevares das lojas, bares, cafés-concerto, as calçadas transformam-
se em palco cênico. No espaço público, o burguês amante do prazer 
sente-se em casa. Por meio de gestos, adesão à moda, preferências 
artísticas, hábitos civilizados, uma nova geografia é desenhada. Os 
bulevares ganham a atmosfera de um salão ao ar livre, com suas 
mesas e cadeiras do lado de fora. Propiciam ao citadino o prazer de, 
discretamente, observar e refletir com segurança sobre a cidade.

Nas ruas laterais, a classe operária envolta em fumaça e alarido 
desconhece o silêncio ou a discrição das mesas dos bulevares. Em 
anos anteriores, os cafés foram o lugar da troca de informações e 
conspiração política. O Café Procope, situado na margem esquerda do 
Sena, abrigou e viu nascer movimentos operários e partidos políticos. 
As largas avenidas abertas por Hausmann gradativamente incentivam 
o silenciamento desses espaços. No início dos Oitocentos, espiões 
da polícia infiltram-se nos cafés na tentativa de localizar elementos 
políticos perigosos. Nos anos seguintes, isso já não é mais necessário. 
O tratamento médico-militar prescrito à cidade pelo barão-arquiteto 
previne-a de iminentes conspirações. Apesar das cadeiras e mesas 
dispostas no espaço público diante dos rumores urbanos, o cidadão 
pode encontrar silêncio e discrição junto a seus iguais. Garçons idosos 
são relegados às mesas exteriores, oferecendo à freguesia a virtude 
da lentidão. O tempo desses garçons induz o freguês a reviver o fa-
miliar espaço doméstico, impedindo a invasão da sua privacidade. 
O pub em Londres e o café em Paris, com suas fumaças e alaridos 
acompanhados de fortes cheiros, dão lugar ao discreto prazer de se 
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vislumbrar a cidade passar lentamente nos bulevares. A céu aberto, 
nenhuma conspiração pode ser tramada. As turbulências do espírito, 
confortadas pelo prazer da observação e do ensimesmamento, têm os 
bulevares como um local eminentemente moderno. Nas ruas laterais, 
nos lugares enfumaçados, a conspiração resiste,22 abrigando uma 
outra face da modernidade.

Roma acolhia o rapaz peruano em um nítido e impermeável 
cercado urbano. Preso em seu interior, comia comida peruana, na-
morava peruanas, ouvia músicas peruanas, lia livros peruanos. Os 
novos tempos tornavam seu caráter latino-americano cada vez mais 
atraente, como os produtos exibidos nas estantes do supermercado. 
A personalidade exótica atraía consumidores variados. Quando, por 
momentos, escapava das estantes, expressava nos olhos uma busca 
por algo que não o transformasse em mercadoria barata. De onde 
viria essa busca?

O espetáculo dura pouco tempo, porém. Sentados nas confor-
táveis cadeiras dos cafés, os frequentadores atendidos pelos gordos 
garçons nem sempre encontram prazer. Na Paris remodelada em 
metrópole das luzes, apagam-se as sombras medievais do passado: 
“tudo se manifesta, tudo é visível, tudo é audível”. As vias abertas, 
articuladas entre si, permitem situações inesperadas, contradizendo 
e trazendo desconforto à planejada segurança militar que o prefeito 
idealizara. A cidade com suas ofertas atrai feito ímã. Não são as cores 
e impressões eternizadas por Degas nem os personagens românti-
cos da literatura o que ela lança em cena, mas criaturas estranhas, 
miseráveis, gente infame com seus cheiros e formas discrepantes ao 
confortável salão urbano, apresentando um espetáculo incômodo aos 
olhos, incidindo o tenso vulto do diverso, quebrando a harmonia da 
paisagem. O tempo dos garçons velhos se esgarça, tornando-se inútil. 
Essa outra face desdenha a proteção oferecida pelas promessas de 
felicidade do capital. O som dos campanários, gordo e lento como os 
velhos garçons, mistura-se a iminentes rumores.

Pouco a pouco, as ruas são ocupadas por imagens imprevisíveis: 
ruínas anunciando o transitório, mercadorias saindo de moda, fatos 
efêmeros, massas em movimento dissolvendo e fazendo perder rostos. 
A atividade criativa, enaltecida nos tempos dos passeios das galerias, 
começa a tomar outros rumos. Em luta contra o curso inexorável do 
tempo, que expõe cruamente suas mazelas e abre possibilidades de 
emancipações e revoltas, a modernidade traz insegurança para a 
sensibilidade burguesa, cujo fascínio e temor pelas massas fazem-
na mergulhar em si mesma, refugiando-se no espaço familiar. Sem a 
proteção dos “guarda-chuvas”, a massa heterogênea torna-se amorfa 
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e perigosa. O citadino pode perder-se ou ser tragado pela multidão, 
diluindo a sua existência sólida. Na metrópole onde “tudo se manifesta, 
tudo é visível, tudo é audível”, a perda do contorno dos rostos, a ca-
ducidade do estável ofuscam a conquistada identidade dos citadinos. 
Ondas, mares, labaredas, metáforas de uma natureza incontrolável, 
traduzem a multidão nas ruas, tingem de perigo a urbanidade.23 Em 
breve, à cidade oitocentista serão acrescidos outros adjetivos: insen-
sível, desumana, necessitada de cuidados à luz da razão.

Discreto e aconchegante, o veludo entra em cena. Roupas, cor-
tinas, toalhas e outros objetos das atônitas privacidades imprimem 
angústias e as respostas para saná-las. Nas metrópoles do veludo, 
o lar fornece o refúgio dos interiores, território adequado para a re-
velação e o desenvolvimento das secretas verdades íntimas.24 Local 
único para a conquista da cobiçada promessa de felicidade oferecida 
pelo capitalismo dos Oitocentos. Os objetos contidos na geografia 
desse espaço sagrado protegem as valiosas personalidades dos seus 
proprietários, fazendo de qualquer visitante um intruso.25 O lado de 
fora das janelas é percebido como estranho à natureza dos assustados 
citadinos: vícios, crimes, anonimatos traduzem em perigo ou transtor-
no o mundo externo aos protetores lares. Diferenças pós-modernas, 
nós pacíficos, nós nervosos, teriam apenas o sentido de metáforas? 
As cidades invisíveis seriam capazes de fazer política?

Nas cidades medievais, as ruas estreitas e sinuosas, construídas 
desordenadamente, eram carregadas de outra espécie de perigos: 
guerras, pestes, o caos dos homens sem fé, faziam parte do dia a dia. 
No entanto, nas igrejas edificadas para serem facilmente localizadas, 
o peregrino encontrava a pousada para o equilíbrio de sua alma con-
turbada.26 Nas metrópoles do veludo da sociedade secular, uma outra 
versão do sagrado é propiciada, legando ordem e equilíbrio aos lares 
envoltos em intimidade. A moradia torna-se um casulo, “uma espécie 
de cobertor do ser humano, em que este fica embutido com todos os 
seus acessórios, protegendo e resguardando o seu rastro assim como 
a natureza guarda um fóssil no granito”.27 Um humanismo aveludado 
é tecido entre quatro paredes, ignorando qualquer coisa que ameace 
a sua compacta universalidade.

A cidade não teme as flechas incendiárias nem a derrubada 
das grandes portas. Não lhe amedronta o poderoso canhão que fez 
explodir o inesperado, transformando a arquitetura e o tempo da urbe 
renascentista.28 A ameaça já não se localiza nas máquinas de guerra, 
mas pode estar contida, latente, no anônimo perambulando pelas ruas 
sem casa, sem trabalho, ou então incrustada invisível no inconsciente 
do homem moderno. O canhão do Renascimento trouxe a imprevisi-
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bilidade da sorte; a Modernidade traz a imprevisibilidade do caos. A 
metrópole do final do século, desumana e fria para as sensibilidades 
burguesas, tem nas ciências humanas e nas do urbanismo a tutela para 
si mesma e para a cidade doente, ambas necessitadas de cuidados. As 
ciências do psiquismo e da sociedade entram no combate à desordem 
e infelicidade geradas pela vida social urbana.29 

Nas ruas da Idade Média, o “outro” não trazia ainda no fundo 
da alma males perturbadores nem tinha dentro de si as respostas 
para alívio do seu sofrimento. A diversidade humana traduzia-se em 
destino, sina, provação, visíveis nas muralhas. Nas cidadelas do tra-
balho feudal, espaço e tempo configuravam-se em transcendência e 
imobilidade; o perigo residia nos desígnios divinos. A dor teatralizada 
dos infortunados, incautos do temor de expô-la em público, o alarido 
dos mercados e das praças, lugar de comércio e conspiração, tudo isso 
silenciava-se na passagem do cortejo religioso que purificava vielas, 
praças e a muralha de pedra da cidade. Portando o santo protetor 
da comunidade, o ritual das procissões ritualizava a demarcação de 
fronteiras entre o caótico mundo exterior e um mundo interno sereno, 
iluminado dentro de cada alma quando submetida à fé.30 As preces 
entoadas ao redor das muralhas expressavam a relevância de sua for-
taleza na defesa da identidade coletiva; criavam o espaço interno do 
“nós” protegido pela hegemonia cristã. Nas ruas e praças abençoadas 
pelo cortejo, afastavam-se os demônios, amenizavam-se os deboches 
aos poderosos, cristianizavam-se as misérias, desenhando a carto-
grafia da salvação. Nessas cidades de senhores feudais soberanos, 
de ordens divinas reinando sobre vidas e revoltas, não havia incom-
patibilidade do conhecimento de si em relação aos acontecimentos 
da cidade. O teatro dos sofrimentos, a exposição de almas atormenta-
das, forasteiros, leprosos, loucos não ameaçavam ou contagiavam os 
espíritos. As portas das igrejas estavam sempre abertas. A caridade 
cristã oferecia hospitalidade, dissolução de sombras e um guia para 
a condução das angústias que se movem sem direção. As pedras das 
catedrais legaram o fardo da incompatibilidade entre os espaços do 
espírito e o espaço do mundo.

Os muros do sagrado pouco a pouco vêm marcar o abismo entre 
o mundo interno e o externo. As verdades da fé paulatinamente entram 
nos corpos dos fiéis, povoando-os de mistérios e formas de conhecê-
los. A geografia do uso de verdades dos séculos anteriores ganha 
outros contornos. Desenhos de pedras urbanas, antes indissociáveis 
dos desenhos da existência e do corpo, desprendem-se uns dos outros, 
dispersando-se. Os templos abertos à cidade, e não às ovelhas ávidas 
de redenção, são destruídos. Desconhecendo a salvação individual, 
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os deuses do politeísmo desaparecem das ruas e transformam-se em 
barbárie. Corpos e pedras do passado transformam-se em ruínas. As 
cidadelas das almas do monoteísmo cristão chegam trazendo des-
confiança e desprezo ao conhecimento interior quando desprovido 
da luz divina.31 Que coisa a litúrgica saia teme e enfrenta? Por que as 
sombras do fascismo desejam a harmonia da carne e da pedra? O mar 
sem porto do Duce, onde desemboca?

Pregando no deserto, buscando rebanhos desgovernados, 
ostentando a sabedoria dos pastores do sagrado, o monge irlandês 
luta contra uma maléfica força: a vida. Diz ele aos quatros cantos do 
deserto:

Oh vida, quantos enganaste, quantos seduziste, e quantos ce-
gaste! Tu que no teu escapar não és nada; embora te vejamos, 
és como sombra; que enquanto te exaltamos, és simplesmente 
fumaça. Tu que um dia vens e no outro foges; tu que és sempre 
diversa no teu fluir, mas sempre igual na origem... Tu és doce 
para os tolos e amarga para os sábios. Aqueles que te amam 
não te conhecem; aqueles que te desprezam te conhecem. Por 
que tu não és sincera mas falsa; tens aparência de sincera mas 
és mentirosa. Que coisa tu és, vida humana? És um caminho 
para os mortais. Caminho mas não isento de dificuldades; para 
alguns longo, para outros breve, para uns alegre, para outros 
triste; porém para todos fugidia e irrevogável. Tu, desta forma, 
és um caminho mas não visível a todos e precisa-se fazer-te 
perguntas e não acreditar-te, e nem mesmo tentar conquistar-te; 
precisa-se atravessar-te mas não permanecer. Oh infeliz vida 
humana [...] Precisa-se desta forma temer-te, e ser prudente 
no teu confronto, porque tu és perigosa, breve, incerta, igual a 
uma sombra, ou a um fantasma, ou a uma nuvem, ou um nada 
que no nada se dissolve.32

Submeter o inominável a constante suspeita; temer o ambíguo, 
traduzindo-o em mistério decifrável em uma única verdade; desvalori-
zar o devir, o fugidio, o que não tem pouso estável; fortalecer o temor 
como instrumento para alcançar o conhecimento; e principalmente 
fazer da vida algo necessitado de vigilância ou desprezo: são alguns 
dos postulados do monge Colombano, missionário do século VI, entoa-
dos nos quatro cantos dos desertos por onde passa. Acreditando no 
desprendimento do país de origem como libertação do passado e dos 
valores materiais, em sua peregrinação sagrada o monge itinerante 
funda monastérios em várias cidades. Inicia o percurso pedagógico 
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pela conversão da força do inclassificável fluxo sem rumo em perigo 
iminente. Colombano, aturdido pelo fluir ambíguo que destroça a es-
tabilidade de certezas compactas, edifica monastérios na tentativa de 
neutralizar o espanto perante o que escapa aos martírios dos espíritos 
e da predestinação. A vida que transgride limites, dissipando certezas 
assentadas no inexorável, precisa ser domada.

Pouco a pouco, a evangelização itinerante de Colombano, inspi-
rada nos pastores do Oriente, bem como a pregação no deserto pelos 
religiosos nômades da Síria e do Egito perdem prestígio. São chamados 
de “vagabundos, instáveis, escravos da própria vontade”,33 criticados 
pela insuficiência de normas claras e por excesso de particularismos 
na divulgação do evangelho. A “Regola di Benedetto”, autora das críti-
cas, fortalece o seu domínio no século VI, exigindo estabilidade e dis-
crição para alcançar a ascese cristã. Fundada por Benedetto de Norcia, 
Itália central, a ordem beneditina, detentora do lema “ora et labora”, 
faz, dos conventos, cidades em miniatura.34 Defendendo “stabilitas”35 
e obediência às normas, a Regola recomenda o nomadismo em recin-
to fechado. A arquitetura monástica, em seu desenho, provê o lugar 
apropriado para a viagem interior rumo à revelação. Fechado em sua 
cela, isolado do mundo, o monge encontra meios para o combate aos 
perigos da força maléfica que tanto intrigava o missionário irlandês. 
Para quem dobrariam os sinos da saia de veludo transformada em 
trapo? Por que as vozes sussurram recitando horas? Que tempo ecoa 
dos campanários?

Para os beneditinos, afastar-se do convento representa perigo. 
O noviço, no juramento de fidelidade e obediência à “Regola”, deve 
comprometer-se a não ultrapassar a fronteira da cidadela sagrada; 
os muros o protegem da dispersão e dos riscos da vida material, 
aportando-lhe a paz necessária. Além do isolamento, as muralhas pro-
piciam o encontro com a verdade arraigada na profundeza do espírito. 
Biblioteca, escola, enfermaria, casa para os hóspedes necessitados 
de consolo, estábulo, celeiro, horta, um pátio interno pleno de luz e 
árvores frutíferas atraindo a vinda dos pássaros, fontes e um cemitério 
para os seus habitantes, entre outros espaços, compõem a arquitetura 
da fé nos conventos beneditinos.36 Ao longo dos anos, gradativamen-
te, essa cidade-fortaleza passa a interpretar de modo particular o 
externo aos seus limites: lá fora, residem o caos e os obstáculos ao 
conhecimento de si e do universo. E um novo perigo, o ócio, passa a 
ser igualmente combatido. A herança hebraica, tradutora do trabalho 
como penitência, fruto da culpa original, herdeiro do pecado de Adão 
condenando-o a ganhar o pão com o suor de seu rosto, apresenta-se 
em outra versão.37  O ócio torna-se inimigo do aperfeiçoamento da 
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alma, “l’ozio é padre di tuttivizi”.38 Consequentemente o monge deve 
manter-se sempre ocupado. Obediente ao lema “ora et labora”, as 
preces e meditações são acompanhadas por muito trabalho, dotado 
do valor positivo da virtude. O religioso escapa do reino da culpa 
fazendo do trabalho um instrumento para a formação espiritual mo-
nástica. Executando tarefas manuais e intelectuais, copiando textos 
antigos nos pergaminhos, realizando atividades agrícolas, de limpeza 
e manutenção do convento, os religiosos afastam os vícios nocivos ao 
desenvolvimento espiritual. 

Nos intervalos das orações, do estudo dos textos sagrados ou 
das atividades manuais, uma música particular se faz ouvir: o recitar 
das horas. São cantigas, rezas, súplicas ritmadas, que enchem de horas 
os conventos. Uma música não restrita a louvações, preces ou à busca 
de paz. Por meio dos cânticos, os monges dividem o tempo, metrificam-
no, cooptando-o para a missão do “ora et labora” da “Regola di Bene-
detto”. Invertendo a antiga ordem da “natura” que determina, através 
de sombras e luzes, o momento justo para as atividades cotidianas, 
os cânticos inventam um tempo singular. A claridade da manhã, a 
meia-luz do pôr do sol ou as trevas da noite tornam-se ineficientes no 
dia a dia para anunciar qualquer ato. Nos “libri d’ore”39 – livros das 
horas, e não das orações, como poder-se-ia supor –, cada página lida 
e cantada prenuncia uma atividade específica. Na récita das horas, 
os beneditinos quantificam e diferenciam o tempo a serviço de Deus. 
Recitando o “horarium”, a história de cada monge imbui-se de uma 
irreversível direção: a salvação das almas no futuro condiciona-se à 
obediência do presente sob rigorosa ordem disciplinar. A liturgia dos 
livros das horas indica o momento certo para as refeições, trabalhos 
manuais, meditações nas celas, estudos, higiene pessoal etc. O tempo 
justo é vivido como dever moral. Não pertencendo aos homens e sim 
a Deus, qualquer transgressão ao “horarium” é punida severamente; 
o monge deve acusar-se em público e penitenciar-se para o alívio das 
suas culpas.40 A salvação das almas, para os beneditinos, necessita 
de rigor e confissões quando necessárias. Na mensuração do tempo, 
diferenciam-no, traduzindo-o em contínua evolução rumo ao futuro, 
controlam as almas que se movem sem direção. No cântico das horas, 
domam a maléfica força que tanto angustiava o monge irlandês.

Dobras de sinos, sons fortes, ritmados, lentos ou acelerados, 
povoam os conventos também de horas alheias às atividades religio-
sas. Os campanários anunciam o tempo mensurado pelos cânticos, 
invadindo o outro lado das muralhas do sagrado. A cidade convive com 
a récita monástica, a que indica a virtude do trabalho, a necessidade 
de disciplina para o espírito e os mistérios e a tutela da razão divina na 
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redenção do futuro. Os anos passam, e, no cotidiano, os sinos cada vez 
mais se fazem ouvir. A partir do século XI, toques específicos indicam 
aos camponeses a hora do pastoreio, da semeadura, o fim da jornada 
de trabalho...41 Nos burgos inspirados nos conventos, o som dos cam-
panários dos centros administrativos comunicam o fechamento das 
portas da cidade, a abertura do mercado, emergências, convocações 
de assembleias. Dobram os sinos, no campo e na cidade; fazem soar 
o tempo que organiza e põe a funcionar a vida social, fortalecendo a 
identidade comunitária. A importância de sua música não se restrin-
ge à difusão de notícias ou ao controle das atividades. Nas guerras, 
a estratégia de combate tem como alvo os campanários.42 Sem eles, 
a cidade torna-se incomunicável. O ataque almeja destruir o orgulho 
da cidade, o símbolo sonoro da sua identidade e poder. Nessas lutas, 
fazem-se presentes heterogêneas temporalidades, escandidas do som 
dos campanários ou do seu silêncio.

Por meio da récita das horas, as dobras dos sinos anunciam 
diferentes acordes: a solidão das celas, a que revela a luz interior; 
o conhecimento de si fomentando a incompatibilidade de si com os 
acontecimentos das ruas desordenadas; o temor ao inominável, o que 
escapa ao controle através de metamorfoses; confissões de verdades, 
futuro redimido, culpa. A música monástica, a escultora de corpos, 
almas, redenção, anuncia o poder de suas verdades brotando das ca-
tedrais, mas torna inaudível a produção humana dos seus acordes. A 
récita monástica aprisionadora do tempo tenta domar a transgressão 
da vida que escapa às amarras do inexorável. A inventividade dessa 
récita naturaliza-se ao entrar no reino laico do universal dos homens 
de carne e osso. A cruzada do monge irlandês, metrificando o que não 
tem nome nem pouso fixo, chega à cidade e penetra nos corações e 
nas pedras. O nós nervoso, o espelho do poeta argentino, o silicone, 
será que ainda funcionam?

Nem tudo caminha dentro da ordem sagrada e dos ditames 
feudais. Na Europa medieval, a desconfiança em relação às dobras 
sonoras marcando o ritmo do trabalho gera revoltas.43 Nos conflitos 
das cidadelas medievais, quando a causa é a dissonância de tempos 
entre trabalhadores e senhores feudais ou religiosos proprietários de 
terras, rebeldes ocupam os campanários das torres e fazem soar os 
sinos, convocando assembleias ou motins. Na maioria das cidades, 
esse gesto os condena à morte. Os sinos condensam destinos deter-
minados pela transcendência; mãos de simples mortais não podem 
tocá-los.44  Os sons da revolta ecoados dos campanários desconhe-
cem a eternidade ou qualquer metafísica: são acordes que encarnam 
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a força dos acontecimentos humanos aniquilando as horas cantadas 
no isolamento.

O rapaz peruano limpava a casa em silêncio. O capitalismo do 
momento lhe dizia dia e noite que tudo aquilo com que ele sonhara 
estava morto. Música peruana era a única permitida enquanto traba-
lhava. Vivia, em Roma, um presente eterno. O tempo na cidade que o 
acolhia diferenciava-se do de Lima; sendo extracomunitário, o futuro 
e o passado agora lhe escapavam. Em certos momentos, quando 
desconfiava disso tudo, os seus olhos brilhavam procurando por 
algo que não o dissolvesse em sombra que nunca tivera um corpo. 
De onde viria essa busca?

Os sinos dos campanários não constituem os únicos instrumen-
tos de comunicação às cidades das doutrinas beneditinas. O tempo e 
o espaço monástico possuem um outro relevante lugar para o forta-
lecimento dos dogmas: o jardim. Diferente dos jardins islâmicos des-
critos no Corão, aliviadores dos sofrimentos causados pelo trabalho, 
ou dos jardins persas desenhados em forma retangular, indicando a 
concentração das forças do universo, lugar sacro do microcosmo, o 
jardim monástico recria o Éden, constituindo-se em espaço das dores 
purificadoras do trabalho: 

Aí a meditação cristã evoca imagens do Éden num cenário que 
trazia à mente a autodestruição humana, a expulsão de Adão 
e Eva do Paraíso. Cuidá-lo, à guisa de desagravo, era um ato 
de compensação pelo exílio a que o casal fora condenado [...] 
o jardim do claustro como um paraíso reconquistado na terra. 
Trabalhar nele significava recuperar a dignidade.45

O jardim cristão protegido pelos muros dos monastérios devolve 
o estado de graça anterior à Queda, acolhe os sofrimentos do trabalho-
virtude, expia as culpas. Não alivia as dores como os descritos no 
Corão, nem traz o microcosmo para o dia a dia persa, como inspiração 
para os seus tapetes. O jardim secreto, símbolo da feliz unidade da 
alma com Deus, cercado por muros que impedem a entrada do caos 
de uma humanidade indigna de tal união, ultrapassa os desígnios da 
proteção e do exílio divino. O Éden, o “paradeísos” monástico, indica 
a natureza ausente de pecado original iluminada por uma “aura doce 
sem mutação”.46 Fora dali, tudo pode mover-se e tornar-se outra coisa. 
Entre flores e pássaros, os jardins monásticos enaltecem a reconquista 
do paraíso; indicam que atrás dos seus muros concentram-se almas 
sem “stabilitas”, errantes, sem lugar, vagando pelas cidades. Despro-
vido da fé, o homem é perpetuado em estrangeiro, não só à comuni-
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dade cristã, mas a si mesmo. Um despatriado, desenraizado, dizem 
os espaços do sagrado acolhedores do sofrimento e da compaixão. 
No jardim monástico, aprende-se a domar o temor do monge irlandês. 
Lá floresce a verdade do humano imune às intempéries provocadas 
pelas coisas fora do lugar, instáveis, mutantes.

A partir do século XIII, declina o prestígio social dos monges be-
neditinos. Mudanças econômicas e grande concentração de habitantes 
nas cidades promovem a necessidade de pastores não reclusos nos 
conventos mas próximos à vida urbana e à linguagem popular. Perto 
das portas da cidade, uma nova ordem religiosa entra em cena: os 
mendicantes. Essa ordem terá uma dupla função: colocar em evidência 
a miséria do homem e possibilitar aos afortunados, mediante esmola, 
a salvação. A pobreza será bem-vinda às cidades medievais.47  Apesar 
da opção pelos miseráveis, os mendicantes não conseguem abafar a 
música das horas; os sinos continuam a dobrar, amortecendo o rumor 
das revoltas das almas, desprezando o tempo artífice de aconteci-
mentos. As perplexidades do monge irlandês revestem-se de novas 
traduções, penetrando outras épocas. A vida violando significados 
estáveis, limites em repouso, certezas e “estabilitas” continuará a ser 
domada implacavelmente. Por que tanto mistério e recato estampados 
nesse pano antes de transformar-se em farrapo? Que coisas ainda 
germinam no jardim da estabilidade apartada do mundo?

A cidade dos colecionadores de rastros

Cinza era a cor do tecido. Em tons fortes, a maquiagem contrasta 
com a discrição da saia de veludo. O aroma litúrgico, os toques emi-
tidos dos campanários não esgotam a religiosidade do pano tornado 
trapo. A música dos sussurros, a que relembra o perigo da vida de 
muitas faces, fugidia e transgressiva, faz-se acompanhar de uma parti-
cular liturgia. Cinza e discreta, reproduz escapes e defesas às tensões 
do urbano na época dos bulevares, dos caminhos onde os olhares 
desacomodam-se vislumbrando o que não é refletido no espelho do-
méstico. O seu recato cobre o corpo e a intimidade, defendendo-os 
do iminente desnudamento: tudo pode ser percebido e dissecado. A 
discrição do veludo reenvia ao monástico mundo do espaço privado 
impregnado de aura. O cinza sóbrio emite imagens peculiares sobre 
a história das lágrimas.48

Efusão de lágrimas, choros convulsivos de homens e mulheres 
em público ocupam as salas de espetáculos no século XVIII. Sem pudor, 
quando o texto teatral sensibiliza a plateia, as emoções são liberadas 
de modo ostensivo. Expor as emoções, sentir prazer em torná-las 
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públicas, une homens e mulheres aos “sentimentos naturais” da huma-
nidade.49  As salas de espetáculos estimulam as lágrimas partilhadas, 
permitindo o reconhecimento mútuo ratificando a bondade do coração 
humano. O século das luzes faz das emoções um código social: 

o olhar e a participação dos outros multiplicam os efeitos 
morais. As lágrimas vertidas reavivam a sensibilidade e levam 
à virtude [...] o homem cujos olhos permanecem enxutos tem 
uma posição perigosa: ele está acima ou está abaixo da huma-
nidade.50

A singularidade da emoção individual, porém, está longe de ser va-
lorizada. É a essência universal do humano que umedece as faces 
do público. Os muros desse período não protegem transcendências, 
mistérios sagrados, mas sim destinos determinados pela natureza. Se 
os olhos úmidos de lágrimas deparam com emoções indefiníveis, algo 
está errado, providências científicas ou morais devem ser acionadas. 
Iluminado pelas luzes da razão, os olhos procuram no outro o reflexo 
da humanidade. Expor as emoções não representa nenhum risco. A 
vida social propicia o palco cênico específico para o reconhecimento 
dos dotes universais. Perigo é transgredir os limites desses dotes e 
destinos, fornecendo o significado do eu e do outro. Homens, cidades, 
leis devem veicular a magnitude da poderosa natureza na qual residem 
as verdades do humano.

Nas cidades das ruínas em que “tudo se manifesta, tudo é visível, 
tudo é audível”, os olhos secam. A explicitação dos sentidos é detonada 
pelo frenético e conflituoso ritmo urbano: produzir, atrair consumi-
dores, envelhecer rapidamente fatos e coisas, delimitar movimentos, 
fazer circular, surpreender, fragmentar, disciplinar são características 
da urbe moderna impeditivas de transcendências ou ocultações. A 
metrópole do capitalismo do Oitocentos, tendo como modelo a Paris 
das galerias, faz secarem-se os olhos trazendo conturbações ao psi-
quismo. O alarido dos choros e risos nos teatros dão lugar ao discreto 
silêncio. No mundo da imanência, os olhos secam porque tudo pode 
ser visto e desvendado como nos romances policiais inspirados no 
homem comum que mergulha na multidão perdendo os seus rastros: 
o criminoso pode ser qualquer um. O detetive também.51 Onde andará 
o Colombano e seus medos? Terão emudecido as vozes dissonantes 
do homem da saia de veludo?

Sinais de pertencimento à humanidade do século das luzes 
transformam-se em pistas sutis, ou sintomas individuais passíveis de 
deciframentos. Lágrimas furtivas, soluços sufocados são expressões 
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toleradas da época. Tal “ética social de contenção”52 ampara-se e se 
fortalece no discurso psicológico: 

não se pode confiar nas aparências nem pô-las constantemente 
em causa. A verdade só se revelaria através do conhecimento 
íntimo e profundo do outro e por vezes de si próprio, uma vez 
que uma lágrima pode revelar o que até então se ignorava: 
afeição, traço de um caráter. A mais verdadeira sensibilidade 
torna-se assim a mais íntima e por isso muitas vezes a mais 
escondida. A intimidade é profundeza, a maneira como nos 
apresentamos é aparência, comédia ou carapaça.53  

Nas cidades onde as verdades eternas se desmancham no ar, a “ética 
social de contenção” sugere comportamentos: falas sussurrantes nos 
teatros, gestos contidos, tecidos sóbrios, adereços que seduzem ob-
servações cuidadosas e ao mesmo tempo dissimulam pistas pessoais. 
A humanidade expressa-se agora desprovida das sensações oculares 
presentes nos sinais de reconhecimento mútuo; para descobri-las 
deve-se mergulhar no fundo do psiquismo, deixando à superfície as 
dispersões e equívocos.

A psicologização das emoções se estende ao tempo biográfico 
dos diários povoados de segredos. Escritos nos quartos tentam ame-
nizar as dores do passado ou as angústias do futuro incerto. Literatura 
repleta de eus, de si mesmos, úmida, à procura de verdades enuncia-
doras de um sujeito grudado ao espelho, pesquisando suas preciosas 
emoções secretas. Lágrima fácil transforma-se em banalidade. A pro-
funda, encontraremos na intimidade que reedita a ascese exercitada 
no isolamento das antigas celas monásticas. Expor-se é perigoso. O 
outro a desvendar segredos, enigmas e sintomas, invadindo espaços 
íntimos do conhecimento, ganha a pecha de intruso. A alteridade, 
alijada do conhecimento de si, traduz em estranhas ou exóticas as 
presenças alheias ao eu. Os mistérios da alma, situados no âmago 
das personalidades, tornam intransponível e incomunicável o mundo 
interno. A turbulência do espírito converte tal mundo em solitário feti-
che. A indiferença ao diverso começa a ganhar novas forças. A luz das 
catedrais, inspiradora do “guarda-chuva” em ferro e vidro do prefeito 
francês, amplia o raio de ação, penetrando nas profundezas do espírito. 
O lado de fora dos corações e mentes converte-se em deserto.

O rapaz peruano flutuava pelo mundo, suave como uma pena 
tocada pelo vento. Os sonhos prometidos pela globalização faziam-no 
voar por sobre as cidades, sem tocar a terra firme. Ao pousar, comia 
comida peruana, ouvia música peruana, vivia como um objeto sólido 
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o peso de sua origem latino-americana. Quando não se deixava tocar 
pelo vento do capitalismo contemporâneo ou pesar como um objeto 
sólido, procurava por algo que não o dissolvesse em nada. De onde 
viria essa busca?

Produzir, criar, acelerar a circulação de mercadorias são pa-
lavras de ordem da modernidade. Ferrovias e fábricas realizam os 
sonhos do capitalismo ampliando espaços para a produção. Lares 
burgueses, inspirados nos vagões ferroviários e na moderna orga-
nização do trabalho, fabricam sensibilidades e modos singulares 
de construção de alteridades.54 Os casulos da intimidade, embora 
confiantes na universalidade de sua arquitetura, são atravessados 
pelos ditames e emblemas da nova era. A viagem na cabine do trem 
inspira a ordem doméstica, apaziguando as existências conturbadas 
das metrópoles do Oitocentos europeu. Ferrovias e fábricas, aço, ferro 
e maquinarias misturam-se, promovendo formas de conhecimento 
da psique e das relações sociais. Lares acolhedores da privacidade 
viajam sobre trilhos urbanos rumo ao futuro, em busca do progresso 
redentor das individualidades. O compartimento ferroviário faz o 
passageiro sonhar e lidar com suas emoções.

Dentro da cabine, o citadino segue seu rumo, em direção a 
uma meta precisa. Sempre em frente, vive a estranheza de um inusi-
tado isolamento: coisas e paisagens por trás da janela lhe escapam, 
remetem-no ao abandono. A vidraça da cabine permite ver sem ser 
visto; simultaneamente, os trilhos possibilitam travessias, provocando 
desapego ao que passou – dois modos particulares porém comple-
mentares de separação. No trem, ele é induzido a inclinar-se sobre 
si mesmo e vislumbrar o que está fora como cenário, encarnação de 
imagens e situações contrapostas e apartadas do seu abrigo. Tudo lá 
fora passa e se dissolve, contrastando com a sua imobilidade, fazen-
do-o sentir-se melancólico. A viagem cartografa geografias, ilustrando 
antagonismos entre dentro-fora, interno-externo, eu-outro, lugar-não 
lugar. O passageiro-morador, melancólico, separado do mundo, recorre 
ao pensamento no afã de salvar as imagens que lhe escapam. Em seu 
percurso férreo, pensar define-se como um exercício defensivo de 
retenção e reconhecimento de coisas ou fatos fugidios ao controle.

No trajeto, acomodado na poltrona, a vidraça fechada sobre 
o aço dos trilhos induz sentir-se um “deus solitário de onde sai toda 
a ação”.55  Lá fora, os fatos que a paisagem descortina passam com 
pressa, fragmentados e envelhecidos, perdendo textura até a sua 
extinção. Tudo se amortece pela proteção da vidraça. “O deus so-
litário”, porém, em cogitação melancólica à janela do trem, é capaz 
de alterar a percepção daquilo que vê apartado de si. Mudando o 
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ângulo da visão, buscando perspectivas do olhar, o mundo torna-se 
diverso e nada lhe foge ao controle. É quando se sente mais humano 
e poderosamente deificado; um deus imóvel e só. Pensar na cabine, 
circundado por conforto e proteção, incita-o a fazer analogias, tornar 
familiar o desconhecido, colecionar sensações e, principalmente, 
descobrir-se existindo. 

O viajante deificado surpreende-se quando chega ao fim do 
destino. Encerra-se o confortável isolamento do passeio. O mundo 
móvel e barulhento da estação independe do seu cogito soberano. 
A realidade, desalojada da supremacia da ideia, faz desmanchar o 
deus. Paisagens refazem-se, acontecimentos fogem ao controle, rostos 
estranhos respondem ao olhar, turbulências escapam das analogias 
e encadeamentos colecionados por um pensamento divino. O tempo 
contínuo, sempre em frente, deixando para trás o passado, não é mais 
do que um artifício da maquinaria ferroviária. Ao lado das máquinas 
de deuses e de emoções, entre peças de aço e fuligens, agoniza a so-
berania da consciência, a sagrada solidão do passageiro encerrado 
em si mesmo. 

Na estação, o comboio prenuncia outros usos: 

Durante o século XVI, a generalização do uso de veículos de 
roda permitia aos habitantes das cidades barrocas o prazer 
do movimento em linha reta ao longo das avenidas. Apesar 
das resistências – em muito semelhantes àquelas observadas 
quando da introdução do trem a vapor –, o tráfego sobre rodas 
modifica o traçado urbano e a percepção dos cidadãos, sub-
metidos ao estímulo e à animação dos transportes rápidos de 
tração animal.56 

Passagens em túneis contrastam o claro ao escuro. Velocidades 
misturam cores e nuanças. Desacelerações detalham focos da paisa-
gem. O trem em movimento oferece truques na apreensão do real. 
Fazendo circular mercadorias e sonhos dos Oitocentos, interfere na 
vida social urbana, cria metamorfoses perceptivas e novas formas de 
arte. A viagem produz o encontro com o cinema.57

Maquinista, track, travelling, termos originariamente restritos ao 
funcionamento ferroviário, são incorporados às primeiras montagens 
cinematográficas do século passado. 

Em sua forma aportuguesada “truque” é o conjunto de dois 
eixos de rodas sobre as quais se apoiam as extremidades do 
chassi dos vagões e locomotivas para facilitar a entrada nas 
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curvas. Dispositivo semelhante foi empregado na construção 
do primeiro estúdio cinematográfico.58 

A tecnologia do trem, inspirando a do cinema, dá ao truque 
outro sentido, o de produzir real, neutralizando os ditames da inexo-
rável natureza. Desfazendo os poderes naturais, o truque tecnológico 
educa os sentidos e a percepção, remete-os à história, tornando-os 
artífices, narradores, mortais – uma forma particular e arriscada de 
ser humano.

Trem e cinema interferem no cotidiano dos citadinos da moder-
nidade e oferecem os seus truques-próteses: a realidade descortinada 
da janela do comboio ou a projetada na tela não é a mesma exibida 
ao olhar pacificado pela familiaridade. Fragmentando, decompondo, 
acelerando, retardando imagens, a viagem escapa a reflexões intros-
pectivas. As próteses-truques fabricam geografias e tempos díspares, 
laicos e contingentes. Sua inventividade impinge uma inesgotável 
plasticidade às sensações da vida social urbana. A cidade pode ser 
decomposta e reapropriada como nos fotogramas. Através do cinema, 
o fazer da arte implode os cárceres do cotidiano nos quais tempo e 
espaço se petrificam em rotinas mudas e imutáveis.

A tecnologia ferroviária e cinematográfica inventa conhecimen-
tos apartados de deuses melancólicos em cisma solitária sobre os 
significados da vida, deuses alheios à turbulência da feitura de suas 
subjetividades. O citadino do final dos Oitocentos pode agora dar 
sentido ao real sem precisão de embarcar na viagem que o converte 
em deus-voyeur: 

Nossos cafés e nossas ruas, nossos escritórios e nossos quartos 
alugados, nossas estações e nossas fábricas pareciam aprisio-
nar-nos inapelavelmente. Veio então o cinema, que fez explodir 
esse universo carcerário com a dinamite dos seus décimos de 
segundos, permitindo-nos empreender viagens aventurosas 
entre as ruínas arremessadas à distância. O espaço se amplia 
com o grande plano, o movimento se torna mais vagaroso com 
a câmara lenta. É evidente, pois, que a natureza que se dirige à 
câmara não é a mesma que a que se dirige ao olhar.59 

E o nós nervoso manterá ainda o brilho inominável que ameaça 
fantasmas do agora e do ontem? Por que a vida dissolvendo duros 
significados de modos de existir atormenta Colombano?

Na estação, entre fuligens e alaridos, o comboio mais uma vez 
transforma-se em máquina forjadora de subjetividades. Rompendo cár-
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ceres, apresenta uma outra face da modernidade. A viagem em direção 
ao futuro já não transporta semideuses colecionadores de rastros. É 
um percurso turbulento, cruzando surpresas em um trajeto artificial 
e laico. No depósito ferroviário, os “hinos solenes” dos campanários 
entrelaçam-se ao alarido da produção. 

Para o poeta Baudelaire, esse lugar, encarnando a modernidade, 
define-se como “o transitório, o fugidio, o contingente, metade de arte 
cuja outra metade é o eterno e o imutável”.60  A eternidade da arte do 
poeta francês traduz a modernidade em algo além das épocas ou dos 
adjetivos; uma eternidade cruel, que persiste na violação a qualquer 
tentativa de repouso do pensamento. O perene da arte, para o poeta 
das “Flores do Mal”, seria a recusa à banalização do tornar-se, do devir 
incessante dizimando o que de mais humano possa existir no humano: 
violar aquilo que possa encerrá-lo em sagrados ou laicos limites. O 
eterno celebrado por Baudelaire atormentou o monge irlandês.

Os fragmentos das imagens em movimento dos truques cine-
matográficos, perturbadores do tempo e espaço compactos da fami-
liaridade, têm uma outra versão no espaço doméstico. Fragmentar 
aí significa domar o caos que perturba e dispersa psiquismos sem 
direção. Projetada para incidir a luz secular da revelação, a residên-
cia inspirada no vagão ferroviário tem um desenho particular.61 Cada 
aposento é estrategicamente seccionado e submetido à análise, ga-
nhando relevante visibilidade. A casa passa a ser território exclusivo 
da formação do caráter de amanhã. O lar revestido de aura enche-se 
de futuro, almejando redenção agora traduzida em progresso, alojando 
idades, gêneros e funções corporais em cômodos separados, como as 
divisões de espaços fabris. Edificando paredes e longos corredores 
para facilitar a circulação (à semelhança dos comboios ferroviários), 
a arquitetura da privacidade preocupa-se com o desenvolvimento 
psicológico dos seus moradores. A dura conquista da autonomia 
burguesa, liberta-se de transcendências divinas ou naturais, entra 
no reino dos cuidados. Suspeita e perigo convivem entre estofados 
e cortinas aveludadas, em higiênica mudez. No espaço doméstico, 
como nos jardins monásticos, floresce a verdade do humano, imune 
às intempéries provocadas por seres e coisas fora do lugar.

Enquanto arrumava a casa ouvindo música peruana, o rapaz 
peruano ressecava a memória, fixado ao aqui e agora. Fora da casa do 
patrão, iluminado por díspares luzes urbanas, tomado pelos cheiros 
fortes da rua, misturava-se à turbulência da multidão, encarnando o 
eterno da outra metade da modernidade anunciada pelo poeta francês. 
Nem sempre isso acontecia, mas, quando acontecia, estampava nos 
olhos uma ira em direção ao que não o traduzisse em algo conclusivo. 
De onde viria essa busca?
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Da casa medieval, construída como uma “estrada coberta”, 
ruidosa, despreocupada em delimitar espaços e fronteiras, passa-
se ao ninho acolhedor da higiene do caráter. A “estrada coberta”, 
atravessada por desígnios divinos, dá lugar ao casulo protetor de 
onde nascem e brilham novas virtualidades do espírito; lá fora tudo 
se dispersa, ameaça, contamina. O corredor ferroviário reproduzido 
nos lares faz circular privacidades na tentativa de impedir a entrada 
da miséria e da morte dos homens de carne e osso.

Crianças, jovens, mulheres, trabalhadores, hermeticamente 
protegidos, aprendizes de deuses esperando o próximo comboio, 
direcionam-se ao futuro. Passageiros atônitos e esperançosos aguar-
dam a viagem, alheios ao fracasso e à desilusão dos que retornam. 
A esperança no progresso torna opaca a derrocada das promessas 
anunciadas. Alguns dos que retornaram fizeram do fracasso um ins-
trumento de luta e de arte. Para esses, inspirados na outra metade do 
poeta francês, ao inverter derrotas ou vitórias inevitáveis, a moder-
nidade não se exauria. Outros esperam o próximo trem, tristes mas 
resignados, confiantes na redenção anunciada pelo futuro alheio às 
agruras do presente. Travestidos de deuses ateus, indiferentes ao 
alarido da estação, seguem em frente sem olhar para trás.

Na hermenêutica moderna dos lares do futuro, algo é neutra-
lizado: 

quanto mais votados ao uso cotidiano, mais expressivos são 
os objetos: os metais se arredondam, se ovalam, os cabos de 
madeira brilham pelo contato com as mãos, tudo perde as 
arestas e se abranda. São objetos biográficos, pois envelhecem 
com seu possuidor, e se incorporam à sua vida.62  

As cicatrizes vivas da memória são amortecidas: já não se fazem e 
refazem em diálogo com o mundo. A hermenêutica dos interiores 
desqualifica a história, recontando-se nos objetos que trazem finitude 
e inacabamento. Os objetos transformam-se em representação, em si-
nais de uma presença ausente desejosa de eternizar-se. Excluídos das 
heterogêneas formas desenhadas pelo uso, funcionam como cenário, 
perdendo a arte do fazer incansável da cotidianidade. Porta-retratos, 
almofadas, louças, estatuetas, rendas transformam-se em utensílios 
necessários à representação da personalidade de seus proprietários. 
Os objetos do lar na era das moradias ferroviárias propiciam, assim, 
algo a ser revelado. São instrumentos indutores para o conhecimento 
de si, ofuscando a biografia do uso narrada através de contatos com 
um outro não invasor. Nos casulos do intimismo, as cicatrizes vivas 
da memória dão lugar às sombras de um soberano eu.
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Ofuscada por objetos representativos da alma, a memória fecha-
se entre quatro paredes. Fechada, só lhe restam débeis recordações 
solitárias. As tensões e ambiguidades da modernidade encontram 
bálsamo. A cidade torna-se um cartão-postal ausente de vida e morte, 
varrendo das ruas as impurezas urbanas. A decoração dos interiores 
neutraliza a morte ou tudo o que se faz e refaz no ritmo cruel do coti-
diano externo às janelas protegidas por cortinas discretas. Os objetos 
tornam-se eternos e kitsch: 

O verdadeiro sentido do Kitsch é o medo, medo da morte, a 
recusa à morte feita pelas donas de casa que amontoam, contra 
um fantasma, para não ter que enfrentá-lo, dilúvio das pequenas 
ternuras familiares, a hipocrisia das redinhas e dos coelhinhos 
pascais, das cortinas bordadas e dos enfeites, e lembranças de 
todos os tipos.63 

As metrópoles dos Oitocentos inventam seu personagem emble-
mático: o colecionador burguês. O morador dos interiores cerrados 
tenta frear o ritmo veloz do capitalismo acumulando objetos signifi-
cativos às suas lembranças. Soldados de chumbo, cartões-postais, 
porcelanas, selos são sacralizados por sua memória. As quatro paredes 
do abrigo burguês reúnem uma miniatura do universo. Sua arquitetura 
e tudo que a ocupa impregnam-se de intencionalidades à espera de 
deciframento. Retendo o que se desmanchava, objetos expressivos 
de um mundo interior podiam encontrar a salvação. Em seu habitat 
o colecionador eterniza utensílios carregados de aura, como em um 
mausoléu; lugar à semelhança de uma “caixa de veludo”,64 protegido 
da destruição, dos escândalos e surpresas de fora. Um mundo fechado 
decorado por móveis sólidos; “neles a morte não está prevista”.65  

Miniatura do universo, laboratório moral e psicológico, o lar 
abarrotado de coleções de lembranças cumpre também a missão dos 
museus, lugar onde o tempo, petrificado, traduz-se em virtude. Entre 
revelações laicas, objetos eternos e memórias que não esquecem, 
a burguesia europeia, ausente de deuses, caminha na direção de si 
mesma acumulando réplicas.

 Deixando-se tocar por sombras e marcas íntimas, o veludo nos 
conta a tentativa de segurar o tempo que escapa das mãos da soberana 
consciência. As tensões e paradoxos da modernidade provocam medo 
e insegurança a alguns. Imprimindo réplicas, o tecido da discrição 
defende fronteiras desenhadas nos rostos urbanos ameaçados de 
perderem seus contornos. Essa nobre mercadoria dos Oitocentos seca 
lágrimas e retira citadinos das ruas ocupando-as de medo. Fornece 
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às cidades protetoras referências sólidas, instrumentalizando defesas 
para amenizar iminentes conflitos. Nas fábricas, hospícios, porões 
infectos, delegacias, gente sem nome aflige-se por motivos diversos. 
A busca por vestígios pessoais como meta de autoconhecimento ine-
xiste nesses espaços. Nos antros infectos dos indesejáveis, herdam-se 
identidades como sinais marcados em brasa no rebanho. Os infames 
desconhecem a sofrida construção íntima da personalidade; suas 
dores herdadas queimam, não a alma, mas a pele. Nos ninhos dos 
colecionadores de rastros, habita a criativa aprendizagem da cons-
trução de si, apartada das contradições da modernidade. Do lado de 
fora, nos lugares da correção dos males da alma e do caráter, residem 
apenas heranças, indicando o destino dos infames. Para essa gente, 
os paradoxos da conturbada vida social anunciam, talvez, promisso-
ras possibilidades de emancipação. Nesses locais, deseja-se a todo o 
custo a maléfica força que tanto atormentou o monge Colombano, ou 
a eternidade celebrada pelo poeta francês.

 O nós europeu sugeria ao rapaz peruano comportar-se de modo 
espontâneo. Em Roma era extra. O nós europeu aparentemente não o 
excluía: alojava-o no claro e acolhedor cercado, propício à expressão 
da sua natureza. Dava-lhe sonho, preferências, cheiro, “Permesso di 
Soggiorno”. A Europa exigia-lhe ser autêntico e funcional. Em certos 
momentos, os olhos dele procuravam por algo que não o transformasse 
em coisa dentro ou fora de lugar. De onde viria essa busca?

Caos, ambivalência, contradições, paradoxos, modos fugidios 
e inomináveis são domados por uma vigilante purificação geográfica. 
No mundo em que “tudo que é sólido desmancha no ar”, vive-se em 
“um começo permanente”: destruidor de arcaicas tradições, anun-
cia a caducidade dos fatos, seguindo freneticamente em direção ao 
amanhã, purificando refugos e “classes perigosas” que desvirtuam o 
trajeto triunfal. Neste “começo permanente”, a criação de singulares 
impurezas e formas de combatê-las por meio de leis e teorias são 
constantemente acionadas para não obstruir a marcha sempre em 
frente. 

Um dramaturgo alemão, opositor das fronteiras purificadoras da 
ordem, recusando o idílio protetor da identidade aveludada, adverte 
os incautos sobre as armadilhas das diferenças:

Apague as pegadas 

Separe-se de seus amigos na estação

De manhã vá à cidade com o casaco abotoado

Procure alojamento, e quando seu camarada bater:
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Não, oh, não abra a porta

Mas sim

Apague as pegadas!

Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo ou em outro lugar

Passe por eles como um estranho, vire na esquina, não os

Reconheça

Abaixe sobre o rosto o chapéu que eles lhe deram

Não, oh, não mostre seu rosto

Mas sim

Apague as pegadas!

Coma a carne que aí está. Não poupe.

Entre em qualquer casa quando chover, sente em qualquer cadeira

Mas não permaneça sentado. E não esqueça do seu chapéu.

Estou lhe dizendo:

Apague as pegadas!

O que você disser, não diga duas vezes.

Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o.

Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato

Quem não estava presente, quem nada falou

Como poderão apanhá-lo?

Apague as pegadas!

Cuide, quando pensar em morrer

Para que não haja sepultura revelando onde jaz

Com uma clara inscrição a lhe denunciar

E o ano de sua morte a lhe entregar

Mais uma vez:

Apague as pegadas!

(assim me foi ensinado)66

Que rumo tomaram o monge Colombano e o motorista-antro-
pólogo pós-moderno, apaixonado pelas tribos urbanas? O cometa 
inominável teria intensidade para outros combates? E os estrangeiros 
ou o Brasil das suas lembranças possuiriam os mesmos contornos?

Imagens sem corpo

O estrangeiro bebe um conhaque. O outro discursa entu-
siasmado sobre perda de raízes e relativizações culturais. Para o 
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antropólogo-taxista pós-moderno, o mundo é vasta vitrine exibidora 
de diversidades encarnadas em compactas culturas. Após o óbito 
da história e das utopias, só resta o desafio da alteridade. Embora 
antenado no contemporâneo, não se percebe reproduzindo antigas 
ciladas do ideário liberal do passado: variações da natureza humana 
como acidentes de um universal pacífico e imutável explicam para ele 
o diverso. Respeitar e aprender com a alteridade, lema brandido em 
defesa do politicamente correto, escamoteia a tradução da diferença 
em sina irrefutável, impossível de ultrapassar ou recusar. Roma per-
manece fria e escura.

O pós do taxista apaga tudo o que antecede seu entusiasmo 
pela atualidade. Um entusiasmo distraído impedindo-o de escutar 
os rumores de gente que ele nunca sonhou conhecer ou pesquisar. 
O seu presente o impermeabiliza. Genocídios sofisticados, cruéis, 
pequenas revoltas interpelando uma universalidade pretensamente 
perene não lhe interessam. Tampouco lhe interessa a porosidade da 
memória produzindo desejo e poder. O incômodo diante da prótese 
de silicone ofuscando a “alma brasileira” ignora sombras remotas que 
rondam o bairro moderno de Mussolini. As ambiguidades das próteses 
também lhe são desconhecidas. Algumas são pacíficas: limitando-se 
a decorar, citam outros corpos ou hibridismos inofensivos; são pró-
teses ornamentais, coladas ao mundo fixado no presente eterno. Para 
elas, reduzidas a emblema, a história está morta. A que o incomodou, 
subvertendo o zoológico urbano das multiplicidades do mercado, 
destoa dos artifícios untados de paz. É prótese que transgride o ine-
xorável fincado no pensamento único do presente desencantado. O 
acontecimento tenso da noite dos toques dos sinos denota à peça de 
silicone o sentido de insurreição. Atento às diversidades dos balcões 
do mercado global, o antropólogo aproxima-se dos decretos do fim 
da história, afastando-se de tudo que possa fazer das misérias do 
mundo uma outra coisa.

O capitalismo globalizado do jovem pesquisador do multicul-
turalismo incentiva-o ao elogio da multiplicidade,67 mas ignora as 
lógicas que a produzem, amortecendo a inventividade política da 
história. Para o admirador do presente eterno, bastam tolerância e 
respeito. O contemporâneo sem ontem ignorando o futuro o fascina. 
A Modernidade, com seus paradoxos, estaria sepultada para sempre. 
Dão-lhe tédio, talvez, os sinos reeditados, os sussurros, cânticos de 
horas, estampido de balas, vozes afirmativas, trêmulas, agonizantes, 
desgrudadas de um corpo único compondo o nós nervoso provisório 
em ação. Para o jovem antropólogo, tudo isso não passa de metáforas 
de um mundo em desencanto.
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Um café em silêncio, deseja o passageiro, após o conhaque para 
afastar o frio. O motorista bebe sua segunda dose, muda o argumento 
e o tom da conversa. Sorridente, pergunta por que só brasileiros fazem 
aquele tipo de coisa. A essência da sensualidade latino-americana o 
atrai. O outro, cansado, não consegue entender a pergunta irônica. O 
barulho do aparelho eletrônico lhe chama a atenção. No bar próximo 
a EUR, um garoto joga concentrado, fazendo as imagens surgirem e 
desaparecerem rapidamente na tela; imagens de índios americanos, 
árabes, mulheres negras, chineses, americanos, russos, peruanos. O 
inocente brinquedo informático aguça a curiosidade do estrangeiro, 
sugere insólitas descobertas.

Após o último gole, o motorista antropólogo chama o passageiro 
absorvido na tela colorida para a partida. Saem do bar, mas o ruído 
e o movimento das imagens alcançam o estrangeiro mais uma vez. 
Constata que as imagens acionadas pelo garoto diferem das que se 
encontram em certas fotografias, das que povoam o delírio dos desva-
lidos, das projetadas pelo cinema, das suscitadas por palavras carre-
gadas de desassossego. Todas essas imagens congelam e condensam 
narrativas díspares e tempos anacrônicos, impedindo-lhes a pressa 
para prosseguir. Dos pequenos detalhes do cotidiano às heterogêneas 
e conflitantes formas de se conceber a realidade e a existência estão 
contidos nelas. Esse conteúdo lhes dá corpo, uma massa composta por 
disparidades geradoras de luz. A luz desses corpos-imagens é gerada 
por centelhas que o choque de narrativas e intensidades dissonantes 
de vidas desencadeia. Nelas, criação ou conflito são inseparáveis da 
história; impossível encontrar familiaridade ou indiferença. Despren-
dem o espectador de si mesmo, freando encontros apressados. Nada 
é representado ou à espera de ser decifrado. As imagens com corpo 
misturam pequenos mundos, incitando quem as conhece a não reco-
nhecer-se. São imagens que interrompem idas aceleradas ao futuro, 
desatentas ao que ficou ou poderia ter sido; parecem responder ao 
apelo de quem as conhece e solicita que fiquem.68 São radicalmente 
diferenciadas, porém a origem da sua singularidade não se justifica em 
comparações ou analogias. Frutos da política e da arte, encarnam o 
díspar afirmando o vigor das suas intensidades. Em certas fotografias, 
no delírio dos desvalidos, no cinema e na literatura, esses corpos de 
luz fazem da diferença um transtorno para pacíficas familiaridades. 
Incitam, porém, o interlocutor a se misturar com suas histórias, a ex-
perimentar outros modos de contar o que anteriormente o silenciava e 
esmaecia seus afetos fazendo-o coisa ou eu. Por meio dessas imagens 
corpóreas, a realidade é revestida de turbulência, exterminando a 
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serenidade das relativizações ou o fatalismo dos cinismos céticos, 
recuperando o vigor do estranhar.

O brinquedo informático emite imagens sem corpo alheias 
a tudo. Imagens desprovidas de intensidade máxima de sentidos 
materializam-se em vultos aprisionados a duros significados. Imagens 
voláteis, serenas, sem brilho, apesar do atraente colorido. O estrangei-
ro vê vultos de índios americanos, árabes, chineses, mulheres negras, 
passando apressadamente na tela enquanto observa o garoto em seu 
jogo solitário. Deduz que talvez o jogador imagine ser o responsável 
pelo desvanecimento das imagens, o único controlador insaciável 
daqueles vultos em movimento. No bar, o espetáculo de cores exces-
sivas produzindo abundâncias de imagens torna reluzente a pobreza 
de tudo e de todos. A miséria da diferença deriva do excesso banali-
zador, destruindo a sua potência desacomodadora. Formas e cores 
parecem impedidas de morrer, acabar, causar espanto. O estrangeiro 
recorda a notícia lida recentemente no jornal La Repubblica. Navegan-
do na internet, um jornalista descobre o jogo de guerra denominado 
“Italiani Brava Gente”.69 No jogo, triângulos coloridos representam 
embarcações de albaneses, dispostas como alvo. A quantidade de 
embarcações destruídas é o critério para a vitória. Para obtê-la, o 
jogador deve acionar os canhões localizados nas margens, evitando 
o desembarque. No momento do disparo, o brinquedo informático 
emite o som de mulheres e crianças em desespero, tendo ao fundo a 
canção “O Sole Mio”. Indignado, o jornalista de Lecce exige medidas 
drásticas para o controle das páginas informáticas. O naufrágio e 
morte de centenas de refugiados albaneses que, no mês anterior, 
dirigiam-se para a costa italiana em busca de trabalho convertem-se 
em cores fortes no jogo de “war-game”.

O canhão do Renascimento, anúncio da ineficácia das mura-
lhas para a defesa das cidades, disparador da sorte e do caos, dá 
lugar a máquinas coloridas destruidoras de vultos. A assustadora 
máquina de guerra transforma-se em entretenimento no bar romano. 
Imagens suaves e divertidas estetizam a política,70 despolitizando a 
arte; transformam gritos e gemidos em produção musical. No Brasil, 
soube o estrangeiro, um índio é queimado e morto por um grupo 
de adolescentes quando dormia em um ponto de ônibus na capital 
federal. Em Torino, jovens lançam ao rio um imigrante marroquino 
e divertem-se assistindo ao afogamento. De outras partes do mundo 
globalizado, outros jogos lhe vêm à lembrança. Espetáculos urbanos 
preenchidos por imagens sem corpo, desmaterializando espaços ur-
banos, apontavam-lhe urgentes desafios contemporâneos.
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O garoto do brinquedo eletrônico do mundo em desencanto, no 
qual os casulos da intimidade tornam-se inúteis, não se sacia com a 
profusão de objetos coloridos à sua frente. Querendo cada vez mais 
seguir o rumo da velocidade para os que podem consumir, o garoto 
não coleciona rastros de si, mas devires, sensações descartáveis, ali-
mentadas pela abundância da sua carência de consumidor. Nas metró-
poles do capitalismo contemporâneo dos parques temáticos, shopping 
centers, autopistas, a ascese exercitada nos lares do passado, onde o 
intimismo traduz-se em virtude, é fadada ao fracasso. O jogo juvenil 
é atravessado por modalidades de cidade em que a carência nunca 
saciada faz da rua passagem, cenário, nada. A velocidade nesse espaço 
urbano homogeneizado produz nômades presos ao mesmo lugar, os 
que acumulam aceleradamente buscas nunca encontradas de coisas 
ou emoções que perecem antes de serem localizadas. Nessa busca, só 
restam fotogramas, luzes coloridas e espetáculos, seduzindo solitários 
consumidores, desatentos aos cantos e ruelas do consumo fracassado. 
Cantos e ruelas onde o tempo e o espaço insinuam outras texturas de 
cidades, interrompendo idas apressadas para lugar nenhum.71

O garoto do brinquedo eletrônico, sem saber, é arremessado 
para Leônia, a cidade do prazer das coisas novas e diferentes: 

Nas calçadas, envoltos em límpidos sacos plásticos, os restos 
da Leônia de ontem aguardam a carroça do lixeiro. Não só 
tubos retorcidos de pastas de dentes, lâmpadas queimadas, 
jornais, recipientes, materiais de embalagem, mas também 
aquecedores, enciclopédias, pianos, aparelhos de jantar de 
porcelana: mais do que pelas coisas que todos os dias são 
fabricadas vendidas compradas, a opulência de Leônia se 
mede pelas coisas que todos os dias são jogadas fora para dar 
lugar às novas. Tanto que se pergunta se a verdadeira paixão 
de Leônia é de fato, como dizem, o prazer das coisas novas e 
diferentes, e não o ato de expelir, de afastar de si, expurgar uma 
impureza recorrente. O certo é que os lixeiros são acolhidos 
como anjos e a sua tarefa de remover os restos da existência 
do dia anterior é circundada de um respeito silencioso, como 
um rito que inspira a devoção, ou talvez apenas porque, uma 
vez que as coisas são jogadas fora, ninguém mais quer pensar 
nelas. [...] O resultado é o seguinte: quanto mais Leônia expele 
mais coisas acumula; as escamas do seu passado se solidificam 
numa couraça impossível de se tirar; renovando-se todos os 
dias, a cidade conserva-se integralmente em sua única forma 
definitiva: a do lixo de ontem que se junta ao lixo de anteon-
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tem e de todos os dias e anos e lustros. [...] Os confins entre 
cidades desconhecidas e inimigas são bastiões infectados em 
que os detritos de uma e de outra escoram-se reciprocamente, 
superam-se, misturam-se.72

“Podem as imagens salvar as coisas de sua crescente 
miséria?”73 – perguntava, cético, o estrangeiro para si mesmo.

A noite fria de janeiro, no bairro projetado para ser a cauda do 
cometa, não afugenta o homem da saia de veludo. De carro, os dois 
passam próximos a ele. Tudo continua como se nada houvesse acon-
tecido. Os músculos tensos caminham de um lado para o outro no 
zoológico da alta velocidade. Jovens e senhores romanos circulam em 
seus carros, à procura de prazer, observando o animal noturno com 
cheiro de perfume barato. EUR permanece como um grande outdoor. 
Desaparece o nós nervoso em luta contra dobras de sinos, tempos 
lineares, monges. As imagens incorpóreas do jogo eletrônico indicam 
ao estrangeiro a consistência e a forma do diverso nas grandes metró-
poles de consumidores insaciáveis. A indiferença, tradutora do outro 
em imagem banal, prossegue o seu percurso urbano.74 O alheamento 
ao mundo dos homens de carne e osso, inventado nos monastérios, 
reeditado com acréscimos nos lares do veludo, ganha nova arquitetura. 
Ela fabrica seres e fatos desmaterializados, convertidos em espetáculo 
assistido por nômades que não saem do mesmo lugar pelo peso da 
falta. Os refugos da Modernidade agora possuem uma singular textura. 
A exclusão do mundo globalizado transforma-os em vultos assépticos, 
alheios às inquietações dos homens com nervos à flor da pele. O es-
trangeiro, atordoado, pergunta mais uma vez para si mesmo: “podem 
as imagens salvar as coisas de sua crescente miséria?”

Longe poucos quilômetros, o frio aumenta, fazendo-se acom-
panhar de tristes presságios. Paga a corrida e, antes de desembarcar, 
lembra-se de já ter conhecido o nós nervoso em outras ocasiões. 
Saindo do carro, a memória o desconcerta: construções literárias, si-
tuações do dia a dia, projetos urbanísticos, formas de existir e de fazer 
política recordam-lhe por sua similitude o encontro nas calçadas de 
EUR iluminado pela raiva do travesti. A recordação o envia à potência 
desnorteadora dos modos de produção, aniquilando a inevitabilidade 
dos atos humanos. O nós nervoso, deduz, pode ser encontrado em 
tempos e espaços contrastantes, é um modo de produção de sentido, 
ou uma forma não muito usual de combate. A politização das imagens, 
destruindo pacíficos reencontros, talvez redimisse as coisas da sua 
crescente miséria. Não é um alívio; ele apenas descobre mais uma 
arma entre outras.
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Dentro do apartamento, abre as janelas apesar do frio. Em dire-
ção ao mar rumo a Ostia, ou quem sabe outro caminho, ele não sabe 
o percurso escolhido pelo motorista defensor do multiculturalismo. 
As janelas abertas afastam os tristes presságios, deixando entrar pe-
daços dissonantes de narrações inacabadas opondo-se à banalização 
e miséria das coisas. Fragmentos ausentes de serenidade invadem 
o apartamento, impulsionados pelo objeto do tormento do monge 
irlandês. Fragmentos esquecidos por uma história ávida em prosse-
guir, deixando pelo caminho o que perturba: desvios, encruzilhadas, 
apelos, bifurcações.

O objeto do temor do monge Colombano é a vida que se afirma 
explodindo compactos significados, recusando ser definida em inten-
sidade mínima de produção de sentidos. A arte usuária da outra me-
tade da modernidade indicadora do eterno destruidor do inexorável, 
anunciada pelo poeta francês, talvez tenha aturdido Colombano. As 
janelas abertas do apartamento da Via Enrico Caruso, além de reve-
larem o temor do monge, deixam entrar imagens do país distante. A 
noite fria de janeiro na periferia de Roma não o convence a fechá-las. 
A entrada do nós nervoso, editora de um Brasil com suas dores e lutas 
ampliadas em imagens destituídas de mórbida familiaridade, alivia 
o pessimismo do estrangeiro. Vida e luz intensificam o pensamento; 
interferem naquilo que ele imagina ser inelutável. A outra metade da 
modernidade celebrada por Baudelaire impede qualquer desencanto 
ou apatia. Al mare rumo a Ostia? Ele desconhece o paradeiro do mo-
torista, guiado pela cauda do cometa imóvel, fascinado pelo hoje sem 
ontem. Sinos a exalar incenso, entrelaçados a imagens-espetáculos 
laicas, incorpóreas, continuam a rondar as cidades. EUR permanece 
o mesmo. O estrangeiro não.
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O vidrO

Socorro. Não estou sentindo nada 

Nem medo. Nem calor. Nem fogo 

Não vai dar mais pra chorar 

Nem pra rir 

Socorro. Alguém me dê um coração 

Que esse já não bate nem apanha 

Por favor. Uma emoção pequena. Qualquer coisa 

Qualquer coisa que se sinta. 

Tem tantos sentimentos. Deve ter algum que sirva. 

Socorro. Alguma rua que me dê sentido 

Em qualquer cruzamento 

Acostamento 

Encruzilhada 

Socorro. Eu já não sinto nada.

(“Socorro”, Arnaldo Antunes)

Cacos e rugas

O estrangeiro não sabe responder à pergunta do marinheiro napoli-
tano. É impossível ouvir o ranger da madeira do veleiro atracando em terra 
firme e o rumor das velas agitadas pelo vento. Estão distantes do mar, no 
ônibus 409, quase uma hora parado no centro da praça Fiume. No momento 
da pergunta, ele observa a mulher trôpega tentando recuperar, da garrafa 
quebrada de cerveja Peroni, os cacos indiferentes ao seu esforço. O calor 
da tarde de julho dissolve a maquiagem da ruiva equilibrista. Roma ferve. 
Sentado ao lado do estrangeiro, o marinheiro napolitano parece intrigado 
com o que diz o homem de terno azul-marinho, de pé defronte aos dois:

– Não sei se vocês são de Roma, se vivem o dia a dia desta cidade... ela 
vem piorando a cada ano. Vivemos em risco, fora de nossas casas. Vejam, a 
psiquiatria italiana fez uma boa coisa fechando os manicômios, instituições 
desumanas, incompetentes para curar... mas deixar essas pobres pessoas 
nas ruas, abandonadas, sem assistência, é um grave problema. Não estamos 
preparados para conviver com elas: são imprevisíveis, às vezes perigosas. 
Por que não criar instituições modernas, com profissionais bem treinados? 
Fechar o hospício e deixá-las nas ruas é um absurdo. Olhem essa mulher, com 
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os cacos de vidro pode se ferir ou, pior, a qualquer momento atacar 
alguém. Quando começou a falar alto pensei que fosse agredir a moça 
africana ao seu lado. Este ônibus cheio de crianças, de idosos, ela pode 
ter um gesto agressivo de repente. Eu sei que esse tipo de doente não 
sabe o que faz, é como criança, pessoa sem responsabilidade. Tenho 
pena deles, são infelizes. Mas as ruas não são depósitos de doentes 
mentais. Coitados, ficam vagando sem saber para onde ir, onde estão. 
Como disse, a solução seria internar os casos graves em instituições 
com número reduzido de pacientes, tratamento moderno, e os outros 
tipos de loucura mais adaptável iriam para junto da família, com as-
sistência ambulatorial correta. O importante é que sejam assistidos 
por profissionais competentes. Essa mudança da psiquiatria foi mais 
uma politicagem do que uma reforma institucional. O mundo de hoje 
não precisa mais desses psiquiatras cheios de utopias. Depois da 
queda do muro de Berlim isso ficou ultrapassado. O que se precisa é 
de competência. A cidade mudou. Você não sabe se será roubado por 
um marroquino qualquer ou agredido por um doente mental. Vejam 
bem, eu tenho o maior respeito pelos extracomunitários desejosos de 
trabalhar, tenho inclusive parentes emigrantes na América do Sul. Mas, 
igual a esses loucos, eles precisam de controle eficiente, de filtragem, 
vigilância. Sei que nem todos são ladrões ou traficantes, mas uma 
pessoa não deve sair do seu país para trazer problemas para nossas 
famílias. Antigamente, sentávamos nesta praça, nos reuníamos à noite 
para conversar, jogar, agora é impossível. As praças viraram ponto de 
extracomunitários e drogados. Vocês assistiram na televisão ao doente 
mental que tentou matar a mãe? Os albaneses traficando mulheres, 
roubando bancos? Os marroquinos estuprando jovens em Rimini? É 
inadmissível que tenhamos de correr esses riscos. Além de tudo, tem 
o pessoal do sul assaltando. Por favor, não me entendam mal, eu não 
sou racista, nem desejo a separação da Itália. Sou umbro, de Perugia, 
moro em Roma há muitos anos, meus filhos nasceram aqui, porém os 
meridionais parecem trazer no sangue a origem desses problemas. 
Segundo um amigo, são causas climáticas e geográficas. Diz ele que 
esta parte da nossa península, isolada dos países europeus próximos 
à Itália, ficou sem contato com a civilização. Que o sul defronte para o 
mar e para a África deu nisso que se vê hoje, durando séculos. Para o 
meu amigo, essas causas transformaram os meridionais em marroqui-
nos. Do mar e da África não se pode aprender nada. Esta minha análise 
é meio exagerada, mas tem um pouco de razão. Eu já passei dos 60, 
desde criança escuto esse assunto de desemprego e violência no sul. 
O que me aborrece é que pago alto a omissão do Estado. Sou cidadão, 
contribuo com meus impostos em dia, e não tenho tranquilidade. Fico 
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revoltado, sendo um contribuinte correto, por ter de aturar doente 
mental e ladrão nas ruas. Estou muito preocupado com o futuro da 
minha família, dos meus netos. Olhem essa mulher, a qualquer mo-
mento pode ter outra crise, e ninguém sabe o que poderá acontecer. 
É uma pobre infeliz. Sem família, sem assistência, coitada.

O rapaz peruano deslocava os móveis rapidamente. Era leve 
e prático como os sacos de plástico que utilizava para armazenar o 
lixo. Ser extracomunitário o induzia a ouvir apenas música peruana, 
comer comida peruana, ter amigos peruanos. Para os outros do nós 
europeu, ele não tinha nome: chamava-se peruano. Roma o acolhia, 
fixava-o entre paredes invisíveis e o fazia comer, amar, dialogar, 
entreter-se, representando o destino da sua origem latino-americana. 
Os seus olhos, quando ele escapava do destino imposto, procuravam 
por alguma coisa que não o transformasse em extracomunitário. De 
onde viria essa busca?

O 409 continua bloqueado pelo tráfego. Desagradável, pesada, é 
a atmosfera dentro do ônibus após o comentário do homem de terno 
azul-marinho. A senhora de amarelo balança a cabeça concordando. 
Os outros passageiros fingem ignorar. Os dois não dizem nada. Faz 
muito calor na tarde de julho. Ficar parado no engarrafamento torna o 
ar ainda mais insuportável. O 409 transporta heterogêneos incômodos. 
Na parada de Porta Pia, o homem que afirmou a impossibilidade de se 
aprender alguma coisa do mar e da África cumprimentou-os antes de 
saltar. Ao pé do ouvido do estrangeiro, cuidando de não ser escutado 
pelos outros passageiros, o marinheiro sussurra fatos insólitos. Diz 
que depois da queda da garrafa e do discurso incompreensível, quando 
todos observavam a mulher da Peroni, as impressões se iniciaram. 
Primeiro foi o odor de maresia, depois o barulho de velas agitadas 
pelo vento. Quando o homem de terno azul-marinho falou, o ranger da 
madeira atracando em terra firme e o cheiro de maresia aumentaram 
de intensidade. O outro responde que não sentiu absolutamente nada. 
Depois, percebe no rosto do até então desconhecido companheiro 
de Nápoles o nervosismo dos que acolhem as perplexidades incom-
patíveis com a rotina e com o familiar. Vê nele o estranhamento dos 
viajantes do cotidiano, dos exploradores de coisas menores e sem 
importância.

Na parada seguinte, desce a mulher da garrafa quebrada. Antes, 
pergunta as horas ao napolitano, de modo que o estrangeiro pode 
vê-la de perto. O calor do verão acentua o seu cheiro impregnado das 
coisas usadas. A pele suada exibe a cartografia do rosto, desenhada 
por rugas contorcidas no esforço de concluir uma obra inacabada. 
Linhas de traços fortes condensam crônicas, algumas finalizadas, 
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outras sem final ou pela metade; todas, no entanto, indicam narrações 
que não lhe são exclusivas. As mãos, o rosto, os cabelos desgrenhados 
vertem pedaços de textos, vestígios de literatura que recusam qualquer 
solidão entranhada em uma pessoa. Perfume barato, cigarros, roupa 
ainda úmida vestida apressadamente antes de secar, remédios, cartas 
amareladas, sabonete são os cheiros desses pedaços. Mesmo fora do 
ônibus, ela leva o estrangeiro a recordar relatos de outras mulheres, 
crônicas desassossegadas que atravessam o corpo gasto, molhado de 
cerveja. Narrativas que cruzam o oceano, retornam, mergulham nos 
pequenos detalhes da vida ordinária, provocando espanto, fascínio, 
horror. Cheiros usados, contorções de rugas, existência em pedaços 
fazem a ruiva equilibrista não ser alheia às concepções do humano 
que o afastam de ser deus ou tudo.

Rumo ao ponto final do 409, a memória se ativa, toca em sensa-
ções, incita-o a lembrar-se de ruínas urbanas, dissipando da paisagem 
as cidades visíveis. O jeito incomum da bebedora de cerveja iguala-se 
às ruínas romanas no exterior das janelas: usada, carcomida, revestida 
por camadas dos detritos das ruas, faltando pedaços, destituída da 
arrogância do desejo de eternidade, só. Embora despedaçadas, ela e 
as ruínas promovem o contato com paisagens insólitas e simultanea-
mente comuns, mas sem nenhum conforto. Tocado pela memória, 
ele vê pedaços de existências buscando desesperadamente contar 
alguma coisa.

Perto do fim da linha, o ônibus para, novamente bloqueado pelo 
trânsito. O marinheiro napolitano pergunta o porquê daquelas coisas 
vindas do oceano. O estrangeiro ignora a resposta, mas, ao lembrar o 
discurso do homem de terno azul-marinho, os pedaços de crônicas da 
mulher dos cacos de vidro vão embora, tornam-se nada. Ele próprio se 
impregna daquele nada. O comentário descrente da possibilidade de se 
aprender com a África e o mar torna tudo etéreo. Intrigado, pergunta 
ao napolitano se percebe a força daquele discurso apagando a carto-
grafia do corpo contador de crônicas, aplainando a sua rugosidade 
em algo liso e disforme; se vê a mudança na passageira que tentava 
recuperar os cacos de vidros, transformada em matéria inodora. Ele 
responde que, apesar de navegar há muitos anos, vive pela primeira 
vez aquela singular situação. Desconhece o temor por tempestades, 
ou pelos mistérios dos oceanos. Não o angustia a imprevisibilidade do 
mar. O caos e o poder dos oceanos são costumeiros para o napolitano; 
mas sensações marítimas em terra firme deixam-no aturdido.

No ponto final, o marinheiro, ainda perturbado, despede-se sem 
dizer o nome e some. O explorador de coisas insignificantes, acostuma-
do com as imprevisibilidades dos oceanos, desaparece ao desembar-
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car. Roma beira os 40 graus. No bar, a cerveja gelada ameniza o calor. 
A mulher da garrafa em cacos, com seu martírio profano entrelaçado à 
literatura, não sai da cabeça do parceiro da inusitada aventura urbana. 
Ele vê o corpo crespo, desenhado por rugas contorcidas, contando 
coisas dela e de outros, transformando-se em desencarnado pela 
palavra do homem de terno. A recusa enérgica da ruiva equilibrista 
por compaixão ou piedade mistura-se ao verão romano. Qual será a 
origem dos sons e aromas marítimos circulando no 409? Por que o 
discurso daquele homem de terno apaga rugas sinuosas?

O estrangeiro avista, curioso, o edifício moderno dos anos 1970 
defronte ao bar.1 A fachada de vidro negro diferencia-se das cores 
fortes das construções romanas. Parece mais alto e imponente junto 
às paredes terracotas. Destaca-se da rua insinuando voar para o alto. 
Intriga o estrangeiro o fato de a lâmina de vidro negro esconder as 
janelas. Imagina os olhares dentro daquela grande caixa, desfrutan-
do a mesma paisagem que ele, na Via Genova, mas estrategicamente 
ocultos. O prédio vê a cidade, porém não se deixa ver. As janelas me-
dievais, renascentistas, neoclássicas, as do fascismo, nítidas, abrem-
se aos passantes das ruas, apresentam os estilos e as funções que 
as construíram, diferenciando-se daquela que não diz nada. Talvez o 
diga de forma velada. Terminada a cerveja, sente uma inusitada sen-
sação: a caixa preta o olha. Olhar acompanhado de um modo de ver 
o mundo radicalmente diverso do que sucede naquela rua de tempos 
ruidosos e contrastantes. O estrangeiro dá-se conta de estar face a 
face a um olhar que desfaz as asperezas urbanas, os contornos, as 
arestas, os excessos, mapas, rugosidades geográficas e epidérmicas. 
A lâmina negra dissipa gestos ou toda espécie de manifestação cor-
pórea impura ou suja.

O rapaz peruano fora de Lima, quando se fixava na comunida-
de dos iguais, perdia a capacidade de contar as experiências de um 
passado próximo. Esquecia o seu ontem e os de muitos outros. Ficava 
sem saber o que dizer. As experiências tornavam-se secas. Plástico, 
ágil, disponível, era o que lhe exigiam ser no velho continente. O nós 
europeu o tornava incorpóreo e silencioso como os sacos de lixo. Os 
olhos dele, quando escapavam das fronteiras invisíveis da comunidade 
dos iguais, procuravam por alguma coisa que não o transformasse em 
invisibilidade muda. De onde viria essa busca?

As velhas janelas da rua, sob a interferência do vidro negro, 
perdem os indícios dos conflitos enfrentados para a realização de suas 
utopias. O olhar daquele prédio tudo neutraliza: as formas medievais, 
que anunciaram o sagrado por meio da luz, irradiando o dogma da fé 
através de suas estreitas aberturas; as renascentistas, que atravessa-
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ram janelas de vidro, as que impeliram o olhar a mover-se em busca de 
perspectivas, encontrando pouso na natureza iluminada pela razão; as 
linhas discretas das janelas dos Oitocentos, que protegeram o lar dos 
perigos do mundo de fora, tornando sacro o espaço da intimidade. O 
prédio de vidro negro desfaz as formas, com vistas ao equilíbrio da 
alma e da nação, modeladas na geometria das janelas do fascismo. 
Invadindo o espaço, neutralizando-o, inscreve a arquitetura ao seu 
redor em citações de um passado morto convertido em cenário. O 
olhar do edifício da Via Genova aplaina tudo. Os textos das janelas 
perdem força; emudecem o rumor de polifônicas vozes, traduzindo a 
rua em território abandonado.

Uma segunda característica chama a atenção do estrangeiro: 
não se avista a entrada. Sem janelas, sem ingresso, a moderna arqui-
tetura desconhece interior, exterior, lateralidade, contornos, como 
se a rua fosse um espaço desabitado. Investido de neutralidade, o 
edifício da fachada de vidro negro ignora limites e fronteiras. Dilui a 
materialidade de seus usuários e o encontro tenso entre presenças 
humanas. Inexistem fronteiras indicativas da presença radical da alte-
ridade. Quando perpassada pelos olhares lá de cima, a estranheza do 
cotidiano, no qual o imprevisível entrelaça-se a tediosas repetições, 
apaga-se em pontos obscuros. Ausenta-se dos seus paradoxos a co-
tidianidade, transformando-se em deserto ocupado por ninguém. O 
prédio parece desprezar cantos, ruelas ou as praças de Roma, usadas 
exaustivamente.

Após algum tempo, ele percebe que uma força sagrada reluz 
das paredes negras. Sente-se observado por um “deus-voyeur” que 
não se deixa tocar, impedindo contatos. Para este deus, as imagens 
são fundamentais, mas não devem perturbá-lo. O templo modernista, 
poderoso isolamento esculpido por cimento e vidro, torna o percurso 
dos passantes inaudível e inodoro. Morada televisiva indiferente aos 
ruídos e imagens que respondem ao olhar, o que dela se vê ausenta-se 
assepticamente das marcas deixadas pela cidade. Ver sem ser visto, 
impregnar-se de imagens inodoras, proteger-se em si, faz de seus mo-
radores deuses solitários, imunes aos contágios do dia a dia. O vidro 
gera força e indiferença. Aquele prédio sentencia que a cidade inexiste 
com suas misturas produtoras de algo por vir.

Na Via Nazionale, já distante dos efeitos do design modernista, 
que o tornavam indiferente à pulsação da cidade, o estrangeiro desco-
bre um fato novo: o edifício de vidro negro, o templo dos olhares sem 
reverberações, esteve presente no 409, e ele não viu. A verticalidade 
do projeto ultrapassa funções estéticas ou arquitetônicas. Máquina 
de combate? A pontaria voltada para o céu neutraliza o que acon-
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tece lá embaixo, anestesia o impacto de cheiros, texturas e ruídos. 
Na busca do firmamento, protege das coisas mortais ou banais os 
seus moradores trancafiados; incrusta-os dentro de si, oferecendo-
lhes somente imagens sem corpo. A descoberta traz à lembrança o 
marinheiro napolitano e o homem de terno azul-marinho. Incorpora 
para si, agora, os espantos do companheiro de viagem. Roma sob o 
impacto da máquina de vidro se esmaece: cartão-postal congelando 
assepticamente gestos e vozes. A cidade neste momento perde a 
sua visível ou invisível polifonia.2 Qual a razão para que o cheiro de 
maresia e o ruído de madeira atracando em terra firme invadissem 
o ônibus após o discurso do homem de terno azul-marinho? Por que 
desapareceram as pregas da pele da mulher tentando juntar a Peroni 
em cacos indiferentes ao seu esforço?

Na primavera e no outono, nuanças de luz intensificam contras-
tes na forma dos objetos e da paisagem. Como o tempo vivido fora da 
prisão de uma memória alheia ao mundo, os tons desdobram coisas 
e fatos em luzes e sombras díspares que recusam contemplações 
rotineiras. No final do outono, o estrangeiro encontra-se em Imola, a 
cidade das planícies e das bicicletas, cujo velho hospício está sendo 
fechado. “O Sal e as Árvores”3 é o nome da festa em comemoração 
aos cem anos do fim do manicômio Osservanza. Imola celebra ritua-
listicamente: salga a terra, como no império romano; planta árvores 
no parque do hospital, como anúncio de um novo ciclo que se inicia. 
Salgam-se pavilhões e aposentos, para que a barbárie não retorne. 
Lançando o sal sobre a terra, imoleses e seus convidados exorcizam 
fantasmas que habitaram por um século aquele lugar. Criada por 
Franco Basaglia,4 a Lei 180, que propõe o fechamento dos hospitais 
psiquiátricos, inspira a festa em que a memória ganha formas nuança-
das como as luzes lá fora. A celebração reveste a memória da cidade 
de um poderoso desejo.

Neste dia, o estrangeiro conhece os que por muito tempo habi-
taram esse espaço. Todos portam as marcas do Osservanza. Mulheres 
e homens ditos crônicos estampam de modo sutil o sal e as árvores 
nos corpos. Celebram com um misto de ceticismo e esperança o difí-
cil desafio da destruição de manicômios, visíveis e invisíveis. Franco 
 Fuzzi, Mafalda, Angelo, Fabrizio, Loredana, Giovanni, Ida, Cesare, entre 
outros, antigos moradores da cidadela dos homens sem corpo, contam 
ao estrangeiro seu dia a dia após o gradativo processo desencadeado 
pela lei 180. Falam de novos sopros de ar, solidão, medo, descobertos 
nas casas5 construídas fora dos muros da antiga moradia. Falam e 
silenciam sobre muros do passado e do presente. Mas celebram o 
início da desafiadora tarefa de serem protagonistas de suas próprias 
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experiências ou da experiência de todos. Agora ensaiam viver, mor-
rer, reviver, usando o vigor das suas narrações; podem ser finitos, 
compartilhando mundos que antes lhes eram negados tornando-os 
imortais e mudos.

Nessas casas, experimentam a desconstrução do velho hospício 
em gestos corriqueiros que inexistiam em seu passado asilar. Pela 
primeira vez guardam a chave do local onde residem. Antes cabia à 
enfermagem a posse deste objeto, provendo de ineficiência os mora-
dores na condução dos seus destinos. Inspirados na Lei 180, iniciam 
o projeto de habitar, ousando tomar a frente dos acontecimentos do 
cotidiano. Têm a chance de abrir e fechar portas, dizer sim ou não às 
visitas, emitir opiniões, escolher. Afirmam, dessa forma, a construção 
de fronteiras, indicando a tensa presença da alteridade. Privacidade, 
tempo, corpo, nada lhes pertencia antes: a porta sempre aberta fazia 
passar o decreto da incomunicabilidade do desatino. Essas portas sem 
fechaduras, dando passagem ao corpo medicalizado, são deixadas 
para trás. A chave é a primeira ferramenta em uso na difícil tarefa de 
desconstruir o manicômio. Lá, esperavam. O tempo amortecia-se na 
camisa de força, anulando a potência dos acontecimentos. Inexistiam 
cantos da memória, amanhã, ontem, lugares. Quando existiam, eram 
fruto de árduas conquistas, obtidas com gana, às vezes com delírios. 
Na atual residência, a chance de interferir no espaço retira-os do tor-
por; convida-os a entrar na vida com suas agruras ou prazeres. 

O rapaz peruano não tinha amigos que não fossem peruanos. 
Era um nômade do capitalismo globalizado, fixado ao mesmo lugar. 
Flutuava pelas ruas de Roma com leveza, como se não tivesse osso ou 
carne, à procura de trabalho. Qual saco plástico tocado pelo vento, 
voava silenciosamente por toda Europa. Suspenso no ar, esquecia a 
possibilidade de compartilhar experiências de um mundo que fosse 
seu também. Os olhos dele, nos momentos de recusa a essa leveza 
do mercado, procuravam por alguma coisa que não o transformasse 
em algo desencarnado. De onde viria essa busca?

Nas casas, os moradores experimentam. Têm a oportunidade 
de se misturarem aos ritmos do dia a dia. Repetem, recriam, deixando 
vulneráveis aos acontecimentos os seus utensílios pessoais e eles 
próprios. Enfrentam o difícil projeto de serem mortais, utilizando a 
impertinência do desejo como enfrentamento ao torpor da insípida 
vida manicomial. Atentos ao novo espaço que habitam, intuem que o 
manicômio possa entrar sorrateiramente pela janela, portando som-
bras do ontem. A casa lhes põe em contato com as ciladas das portas 
que, abertas, revelam liberdade, e, fechadas sem fechaduras, abrigam 
a exclusão. Ao habitá-la, como protagonistas de suas experiências, têm 
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nas mãos os meios para enfrentar os riscos dessa cilada. Na antiga 
morada lutavam incansavelmente, porém agora não estão sozinhos. 
Parcerias forjadas no espaço conquistado, nos objetos pessoais, nas 
alianças com os citadinos de Imola, parlamentares, sindicatos, mo-
vimentos sociais não mais os condenam ao isolamento do combate. 
Através das janelas, o manicômio pode entrar ou sair, mas sem pouso 
estável. A casa ocupada por parcerias transforma o morar em campo 
experimental do habitar, para além dos muros que o possam conter. 
A moradia nova é uma conquista de muitos.

No manicômio possuem sombras refletidas pelo peso da 
imobilidade. Anjos sem asas, residentes do templo da “memória 
interrompida”,6 estão condenados ao mundo do sempre igual em 
repouso perpétuo. Não lhes é permitido abrandar as arestas dos 
objetos com as marcas das suas ações banais. A faca proibida para 
o corte nas refeições anuncia a inevitável periculosidade da loucura. 
A proibição de espelhos nos quartos afirma a inexistência de pele a 
desenhar contatos e ausências. Agora, o que foi presente torna-se 
passado, o amanhã é incerto. Vida e morte, garfos, facas, espelhos 
adentram a casa, trazendo o cortante ritmo das coisas vivas. O tem-
po escapa da camisa de força. Ca’ del Vento,7 a casa do vento, é a 
primeira residência visitada pelo estrangeiro. Lá conhece Mário, um 
artista que diz pintar “para sufocar o desespero”. Na casa do vento 
residem 16 moradores, antigos pacientes do Lolli e do Osservanza, 
ensaiando a desconstrução do manicômio. Mário, o artista que pinta 
para sufocar o desespero, revela que, à época da internação, tinha a 
doença dos anjos. A doença dos anjos de Mário volatizava-o como o 
nada. Tornado sem matéria, despossuído da força transgressiva do 
desejo, era impedido de não morrer nos pequenos gestos da vida 
ordinária. Os anjos do manicômio se eternizam cumprindo a missão 
que lhes é delegada, sendo-lhes negada a porosidade da memória 
avessa a repousos. Criaturas celestes, não lhes é dado ser contagiado 
por sensações, desafiar riscos. Na casa do vento que abre suas portas 
para a cidade, seres desmaterializados são exorcizados pelo aroma 
do espaguete do cardápio que os moradores decidem, pelas cores 
das paredes e dos quadros que apelam para contar alguma coisa. 
No espaço conquistado, antigos moradores do manicômio treinam 
a possibilidade de serem mortais, atentos à miséria das missões dos 
seres desencarnados, e ao prazer das descobertas propiciadas aos 
homens de carne e sangue. Parecem atentos às ciladas dos modelos 
paradisíacos que fazem do morar uma cópia de ideias arrogantes; mo-
delos corretos, promotores do anonimato de quem os habita. A casa 
do vento onde residem é atravessada pela cidade. Janelas e portas 
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abertas não permitem a estabilidade da forma ideal do morar; nada 
pode cronificar-se, como em um templo de seres imortais. Ali, como 
na festa inspirada no ritual romano, salgam a terra e plantam árvores; 
ensaiam o difícil convívio no mesmo mundo de todos. 

Conhecendo esses homens e mulheres diagnosticados como 
crônicos, quando 30 ou 40 anos de internação não os fazem desistir de 
explorar novos territórios, o estrangeiro encontra-se mais uma vez no 
409. A mulher da garrafa de cerveja emerge em outros corpos, desdo-
brada em tonalidades heterogêneas como a luz do outono – nuanças 
ausentes de qualquer romantismo inocente. Emerge feito cinema ou 
literatura que monta e desmonta fotogramas, episódios, crônicas; que 
clama por coautores para finalizar suas narrativas, mas sem a paz de 
um final conclusivo.

A mulher que retorna em outros corpos condensa e fragmenta 
imagens de cenas incompletas. Ela apresenta ao estrangeiro o pequeno 
apartamento onde antigos anjos despem suas asas e vestem o mundo. 
Televisão ligada dia e noite no mesmo canal. Receitas médicas escritas 
para alguém etéreo. O andar curioso de um pelas ruas, experimentan-
do dissipar o manicômio. A boca pintada desajeitadamente pela outra, 
na ânsia em revelar carências que nem ela nem ninguém sabem o que 
sejam. O tango preferido daquele, tocando no gravador, e o brilho nos 
seus olhos, apesar de tudo. Poesias escritas no papel do pão, para 
qualquer pessoa que um conhecesse. O banco da estação ferroviária 
levando aquela a viajar incessantemente, todas as tardes, ao lado do 
companheiro do antigo abrigo. A missão de ser anjo fazendo perder 
o olfato e o prazer da temperatura do café com leite. Janelas abertas 
evitando o pouso estável do manicômio. A visita que não chega no do-
mingo. Paredes pintadas em cores fortes, não permitindo ao visitante 
sentir-se intruso. Uma blusa presenteada no Natal por uma parente 
que não quer vê-la de jeito nenhum. O corpo pulsante apesar de tudo. 
A inexistência da faca para cortar a carne dura. O perigo entranhado 
no destino deles. Varizes nas pernas dos passeios pela cidade, quando 
revela o seu rosto para os que o querem invisível. Todos os músculos 
retesados, com medo de um dia não sentir absolutamente nada. Rugas 
grudadas no rosto, retendo um tempo incapaz de passar. A solidão 
angelical do delírio no quarto sem fechadura. O banco do ponto de 
ônibus, onde ele senta todos os dias apesar do inverno. A cidade vazia. 
Espelhos outrora proibidos, afirmando a posse do corpo descarnado. 
Quadros de cores vivas, dissipando a sentença de ser anjo. Objetos 
do pequeno apartamento, carregados de rumores e imagens, dese-
josos de alguém. Rugas desenhadas no rosto afirmando um tempo 
que passa. A visita que chega no domingo e faz sumir o manicômio. 
O espaguete no fogão, queimando as asas que não voavam na antiga 
moradia. Espelhos multiplicadores da pele, os que desenham encon-
tros ou desencontros. A televisão desligada na casa nova das janelas 
abertas constantemente. A cidade ocupada.
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Cenas do cotidiano de Franco Fuzzi, Mafalda, Angelo, Fabrizio, 
Mario, Loredana, Giovanni, Ida, Cesare estimulam o estrangeiro a se 
reencontrar diante da pele grudada por crônicas, incitando-o a conhe-
cer cidades não visíveis a olho nu. Fragmentos do dia a dia levam-no 
a compreender a dor como “uma barragem que se opõe à corrente da 
narrativa”.8 Cenas incompletas, em desespero por romper barragens 
e silêncios, feito cinema, fazem falar dores e buscam dissipá-las com 
sopros de ar. Que ambições condensam a imagem da caravela carrega-
da de rumores do oceano? Por onde andará o marinheiro napolitano? 
Qual a razão disso tudo?

Triunfos e ruínas

Narrações feitas de raspas de detritos, e uma outra versão épica 
apresenta-se ao visitante,9 pondo em evidência as texturas contras-
tantes da cidade: Imola plana, lisa e silenciosa, ao lado da ruidosa, 
áspera, grudada às velhas pedras das ruelas sem retidão. São modos 
antagônicos de contar histórias dos velhos hospícios, o Lolli e o Os-
servanza, relatos de vitórias triunfais e rotundos fracassos, somados a 
embates intermináveis contrários ao fatalismo da derrota. Por meio de 
livros, cartas, fotografias, documentos, o estrangeiro conhece tempos 
diversos, luzes e sombras não restritas ao outono imolês. Histórias de 
raspas que não conseguem sufocar gritos de gente sem nome, histórias 
de revoltas microscópicas, misturadas às que contam os monumentos 
esculpidos pela razão médica, todas o aproximam mais uma vez da 
passageira do 409.

Nos livros e documentos oficiais, ele descobre a origem da as-
sistência aos loucos da cidade.10 Até o século XVIII, a caridade cristã 
abriga-os junto aos outros enfermos em um mesmo hospital, o Santa 
Maria della Scaletta, em pequenos cômodos anteriormente usados 
como leprosário, e depois para a armazenagem de grãos e animais. 
O Santa Maria della Scaletta, construído em 1275 pelos religiosos 
“flagellanti”, exerce a função primordial de manter suas portas sem-
pre abertas aos peregrinos, miseráveis, leprosos, e aos desatinados 
necessitados de pouso ou ajuda. Em fevereiro de 1797, a filantropia 
religiosa sofre um drástico golpe: Napoleão Bonaparte invade Imola, 
anexando-a à República Cispadana. Os cuidados ilimitados da hospita-
lidade cristã pouco a pouco são cerceados. A assistência afasta-se do 
sagrado e torna-se laica. Napoleão Bonaparte exige normas racionais, 
contenção de gastos, planejamento, dados estatísticos, entre outras 
medidas, para os serviços de saúde. Severas sanções partem do impe-
rador para quem desobedeça suas normas, por exemplo, auxiliando 
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aos não necessitados de urgência de socorro médico. Neste modelo 
de assistência laica, a imagem do assistido, e de quem o assiste, é 
redefinida. Os médicos ganham prestígio e poder. As mazelas da alma 
e do corpo mudam de tutores. O estilo napoleônico, inspirado nas 
luzes do racionalismo francês, transforma os rumos dos cuidados aos 
desvalidos e os da cidade. Em 1802, Imola retorna ao Estado pontifício. 
Napoleão parte, mas não sem deixar sua marca. 

Trinta anos mais tarde, o jovem bispo Giovanni Maria Mastai 
Ferretti toma posse na superintendência do hospital civil. Acompa-
nhando os avanços da psiquiatria, Ferretti constrói o primeiro local 
especialmente edificado para a função de hospedar e curar doentes 
mentais. Cassiano Tozzoli, médico e amigo de confiança do bispo, é o 
coautor deste acontecimento; formado pela Universidade de Bolonha, 
vale-se do racionalismo científico para reverter as péssimas condi-
ções das instalações dos internos na gestão precedente. “O coração 
filantrópico do médico Tozzoli sentiu repugnância quando conheceu 
o tratamento e os lugares insalubres onde eram jogados aqueles 
pobres maníacos”,11 informa o sobrinho biógrafo sobre o seu espírito 
humanístico, em manuscrito redigido em 1864. Ferretti e Tozzoli em-
preendem mudanças radicais no âmbito administrativo e terapêutico. 
O jovem bispo, ao assumir a superintendência do hospital, encontra 
graves problemas financeiros, em decorrência das internações sem 
critérios que provocam superlotação de pacientes. Duas providências 
são acionadas: primeiro, a busca de recursos financeiros junto ao papa; 
segundo, a criação da Congregação Secreta, estrutura organizativa 
composta por pessoas de sua confiança, que objetiva maior controle 
e agilidade da administração hospitalar.

O faxineiro do Peru gostava de literatura americana, francesa, 
brasileira, peruana, entre outras. Falava com entusiasmo, no intervalo 
das tarefas domésticas, sobre personagens marcantes, criados por 
autores que mudaram a sua vida. Música popular, ou clássica, tam-
bém fazia parte da conversa com o patrão estrangeiro. Mas o assunto 
mudava de rumo quando o nós dos iguais irrompia porta adentro, 
transformando-o em peruano cercado por muros que bloqueavam 
a sua arte. Antes do bloqueio, estampava nos olhos a procura por 
algo que não o traduzisse em literatura medíocre. De onde viria essa 
busca?

Em 1841, Ferretti nomeia Tozzoli para o cargo de diretor admi-
nistrativo e sanitário. Tendo forte apoio do bispo superintendente, e 
criticando as péssimas condições ambientais do manicômio, Tozzoli 
propõe à Congregação Secreta a construção de um outro prédio ao lado 
do velho hospital, baseada no projeto do arquiteto Cosimo Moreli. Com 
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80 leitos, no ano de 1844 o novo estabelecimento começa a funcionar, 
permitindo aos internos a convivência em um lugar seguro, saudável e 
favorável à circulação, conforme às teses do médico diretor. Segundo 
os documentos oficiais sobre a história da psiquiatria imolesa, esse 
projeto arquitetônico é o primeiro e único no gênero, na região Emilia 
Romagna, sob a tutela do Estado pontifício.

Além da mudança arquitetônica, uma nova forma de tratamento 
é importada da França: a cura moral. 

A cura moral consistia no conjunto de atos que o médico deveria 
empregar por meio de sua potente autoridade sobre o intelecto, 
os sentimentos, e sobre a vontade dos alienados, no intuito de 
frear as tendências desreguladas, dissipar angustiantes temo-
res, vencer ideias obstinadas.12 

Seguindo as propostas terapêuticas do psiquiatra francês Es-
quirol, Tozzoli redefine o papel do médico como “um pai afetuoso, 
cuidadoso, e imparcial”.13 Na biografia de Tozzoli escrita por seu so-
brinho, ressoa o humanismo laico presente na cura moral, renovadora 
da história da psiquiatria de Imola: 

Não são suficientes as palavras para descrever o amor, o zelo, 
com os quais ele dirigiu aquele hospício, e o esforço contínuo 
empregado para curar aqueles infelizes golpeados pela maior 
das desgraças. E quando ele despia a autoridade que sempre 
usava, parecia um curioso pai no meio dos seus filhos, os alie-
nados; era inacreditável, o respeitavam e o obedeciam. O anda-
mento harmonioso, as sábias curas, a ordem, uma infatigável 
vigilância, criavam em quem entrasse naquela triste estadia a 
sensação de encontrar-se em um calmo convento.14

O sucesso das inovações implantadas faz de Imola o ponto de 
referência no tratamento da doença mental para as cidades próximas. 
A grande obra de Tozzoli atrai doentes de Ravena, Forli e Ferrara. 
Com o passar dos anos, porém, o seu criador depara-se com graves 
problemas em relação ao espaço para acolher tão grande número de 
pacientes. Para a ampliação do manicômio e a melhoria da qualidade 
dos serviços, Tozzoli busca recursos financeiros junto à Congregação 
de Caridade, que lhe responde negativamente, advertindo-o a estar 
atento à capacidade de leitos do estabelecimento. Em janeiro de 1862, 
Cassiano Tozzoli é demitido. Nesse mesmo ano, a Congregação nomeia 
Luigi Lolli para a chefia do “pequeno manicômio imolês”. Imola não 
será mais a mesma.
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Para o novo diretor, somente os manicômios franceses podem 
servir de modelo para uma eficaz direção técnico-científica, unida 
à eficácia administrativa. Esta convicção leva-o a criar um outro es-
tabelecimento, onde fosse possível racionalizar o uso dos espaços, 
programar e incrementar o número de internações, atendendo, assim, 
aos pedidos recusados pela direção precedente. Propõe o aumento 
do preço dos serviços pagos pelas famílias e pelos órgãos públicos 
(províncias e prefeituras), justificando esta medida na aplicação dos 
recursos para a construção do novo manicômio. Por meio dessa ma-
nobra financeira, não apenas economiza como exime a Congregação 
de Caridade da liberação de recursos, salvaguardando-a do montante 
de gastos para a materialização do seu projeto.

Entre os anos de 1862 e 1866, a cidade presencia um rápido e 
consistente aumento no número de internações: de 96 pacientes passou 
a 303, permitindo à Congregação acumular capital e se autofinanciar. 
Em 1869 é iniciada a construção do novo manicômio, projetado pelo 
arquiteto Antonio Cipolla. Após a inauguração, Lolli o descreve como 
“situado em uma amena planície, com a fachada principal virada 
para as colinas vizinhas. Protegido dos ventos boreais, rico em água 
e luz, goza de todas as vantagens da cidade sem os seus incômodos 
e aborrecimentos”.15 Comparada a uma cidade ideal, Lolli confere a 
sua obra a mesma função saudável de retiro bucólico idealizado pelos 
psiquiatras ingleses do final do século XVIII: 

Esta casa está situada no meio de um campo fértil e risonho; 
o que ela provoca não é a ideia de uma prisão, mas antes a de 
uma grande fazenda rústica; está cercada por um grande jardim 
fechado. Nada de barras nem de grades nas janelas. Exprime o 
mito da família patriarcal e a necessidade de estima do doente 
mental.16  

Lolli, inspirado nos projetos arquitetônicos dos manicômios ingleses 
e franceses que abrem seus espaços à participação terapêutica da 
natureza, edifica sua obra na tranquila planície, na forma de pavilhões 
unidos por pórticos. Na extensa área verde onde são edificados os 
pavilhões, caminhos sobre a grama conduzem os seus moradores aos 
aposentos do diretor. Todos os caminhos desembocam nas instala-
ções da direção, indicando sua presença vigilante e pedagógica nesse 
espaço de acolhimento em contato permanente com a natureza.

O rapaz peruano, sem amigos que não peruanos, vivia o pre-
sente eterno do pensamento único. A metrópole globalizada lhe exigia 
o agora ou nunca. Preso ao destino da identidade latino-americana 
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imersa no presente, esquecia que o mundo pode ser outro. O nós eu-
ropeu o acolhia, definindo-o como extra. Ele tinha muito para contar, 
mas as cercas comunitárias faziam-no esquecer suas histórias e as 
que não eram só dele. Quando se lembrava do passado interpelado 
pelo presente, os olhos dele brilhavam procurando por algo que não 
o transformasse em coisa nenhuma, irremediavelmente muda. De 
onde viria essa busca?

Lolli não restringe suas atividades à psiquiatria. Além de diretor 
sanitário do hospital Santa Maria della Scaletta e presidente da Con-
gregação de Caridade, exerce simultaneamente a função de deputado 
da província de Bolonha e fundador do Banco Popular de Crédito. Em 
1874 organiza o primeiro congresso nacional de freniatria, evento que 
traz à cidade cientistas de renome de toda a Itália. Tendo o apoio do 
prefeito de Imola, Giovanni Codronchi, líder do partido liberal apoiado 
por Lolli, o congresso celebra as realizações da psiquiatria imolesa, 
atraindo personalidades da área política e científica. Imola torna-se 
centro de referência da psiquiatria. Inaugurando a placa comemorativa 
do evento, o prefeito Giovanni Codronchi pronuncia em seu discurso 
as seguintes palavras: 

Esta cidade reconhece a honra de hospedar os ilustres médicos 
freniátricos aqui reunidos de cada parte da Itália, a potente 
iniciativa, a filantropia iluminada do nosso compatriota Luigi 
Lolli, um homem que, por benefício à humanidade, reúne em 
si o filantropo, o cientista, o administrador.17

O discurso do prefeito resume o traço marcante da gestão de Lolli, isto 
é, a integração do cientista ao empresário. O manicômio planejado não 
só como lugar privilegiado de custódia e cura, mas como organização 
produtiva e fonte de lucro, marca o futuro da cidade. Nessa época, a cri-
se do desemprego ocupa toda a Itália. A obra do cientista-empresário 
possibilita prestígio científico e emprego. Metáfora, delírio, máquina 
de guerra, o que será aquilo exalando maresia? Por que tanto mistério 
dos oceanos naquele ônibus ocupado por incômodos?

Durante a sua gestão, de 1869 a 1893, a cidade convive com 
dois grandes hospitais: a sede central e o Osservanza. O manicômio 
central, projetado por Cipolla em 1869 e finalizado em 1880, com 39m2 
de área verde, posteriormente denominado Lolli, abriga os pacientes 
com “patologias curáveis”. No Osservanza, na área verde de 81m2, re-
sidem os “crônicos inofensivos, e os necessitados de segregação, isto 
é, os loucos morais, os incorrigíveis, e os condenados por delitos”.18 
Nas décadas posteriores, essas pequenas aldeias bucólicas da cura 
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mudam de proprietários e ampliam os seus leitos. A Congregação de 
Caridade vende à província o seu imóvel. No início do século XX, o 
Osservanza terá 900 pacientes; em 1916, 1.109 internos; nos anos 1950, 
a população dos dois manicômios oscila entre 2.500 e 3.000 pacien-
tes em uma cidade com 63 mil habitantes.19 O sonho de Luigi Lolli 
realiza-se. A racionalidade científica e empresarial produz demanda. 
Imola é plena de vitórias da psiquiatria propiciadoras de lucrativos 
investimentos. 

As rugas no rosto daquela mulher, contorcidas no esforço para 
contar algo, são exterminadas pelo discurso do homem de terno azul-
marinho, descrente do mar e da África. Homens e mulheres de Imola 
antes não tinham facas, chaves, espelhos e tempo. O prédio modernista 
dos vidros negros afirma que a cidade é habitada por vazio. Rumores 
da caravela apagam as crônicas sem autoria dos objetos caídos da 
bolsa da ruiva equilibrista. No manicômio, Mario é condenado a ser 
anjo sem asas. O marinheiro napolitano, o explorador de fatos meno-
res e sem importância, avista a embarcação que ninguém vê. Qual a 
razão disso tudo?

Em 1978, é promulgada a Lei 180,20 proibindo o funcionamento 
dos manicômios em todo o território italiano. Imola, pouco a pouco, 
perde os seus velhos hóspedes. Utopias da razão e da fé do passado 
gradativamente saem de cena. Jardins, muros, grades tornam-se inefi-
cientes para abrigar essa conquista. Fora-dentro, abandono-proteção, 
integração-exclusão, geografia dos séculos anteriores, transformam-se 
em anacronismo. A luta iniciada por Basaglia exige modos singulares 
de intervenção, enfrentando a invisibilidade da lógica manicomial 
incrustada em diferenciados espaços. Ruínas do passado narram a 
finitude das grandiloquentes vitórias da psiquiatria; luzes e sombras 
urbanas produzem díspares tonalidades de dores e de sopros de vida. 
O hospício sem os velhos hóspedes, a cidade esvaziada são invadidos 
por enfrentamentos singulares. Ruínas do Lolli e do Osservanza per-
severam em Imola; apelam, ao passado, o acolhimento de um ontem 
não exaurido, e, ao presente, atitude. Anjos sem asas do templo da 
“memória interrompida” invadem territórios anteriormente vetados. 
Imola é invadida por desassossego; sem ele, o manicômio retorna 
com outras vestes, derrocando a porosidade das cidades. O embate 
proposto por Basaglia é interminável.

O alarido das cartas proibidas

A narração épica, a que descreve os grandes feitos da psiquiatria 
imolesa, não é a única a tecer o tempo e o espaço da cidade. Afixados 
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aos prontuários psiquiátricos, textos ruidosos, escritos em cartas que 
nunca ultrapassaram os muros daquele lugar, apresentam ao estran-
geiro homens e mulheres dos velhos hospitais, sem comunicação com 
o mundo do lado de fora. Para a psiquiatria, o delírio do desatino os 
condena ao silêncio, como se o mundo ou o outro inexistissem. Nas 
correspondências proibidas de circular, ele ouve as seguintes vozes.21

Imola, 1889

Venha me ver, caro irmão. Venha, Gigetto. Venha me ver logo neste 
Castelo. Nos meus sonhos, tu estás sempre. Tu és a minha única santa 
visão.

Cesira.

Imola, 18/7/1904

Querida esposa Lina,

Enxuga o teu pranto e sorri, meu tesouro...Vem logo porque não posso 
deslocar-me, não porque esteja doente, mas porque estou obedecendo 
ao teu desejo; estou me tratando intensamente com banhos, alimentos 
sadios e suculentos, pouquíssimo vinho, e nada de licores.

Ernesto.

Imola, 8/7/1904

Caríssimo Augusto,

Tenho sofrido muito encontrando-me sempre aqui ultimamente em tais 
condições de não poder corresponder-me com alguém... Sou querido 
aqui como se me tivessem visto crescer, e digo verdadeiramente, eles 
me amam e me estimam, e acreditam mais na minha palavra do que na 
do doutor que se esforça a explicar as coisas detalhadamente... Estou há 
três dias na enfermaria do manicômio de Imola me tratando, ou melhor, 
completando o tratamento que tinha iniciado em Rimini.

Ernesto.
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Imola, 11/8/1890

Minha sempre caríssima Rosina,

Diga-me por que tanto tempo sem me escrever... Pelo menos me faça 
entender o motivo. Quase me surpreendo e temo que tu tenhas fechado 
o teu coração para mim... A caneta não consegue escrever-te as palavras 
afetuosas ditadas pelo coração que partem do interno da minha alma... 
Sim, Rosina, acredite que te amo, e que te tenho sempre presente. Algu-
mas vezes me imagino estar perto de ti a ouvir as tuas palavras...

Teresa.

Imola, 1906

Olha a fotografia, estou num lugar de loucos, no meio dos loucos, mas 
também sou o médico deles e os substituo sem as vantagens dos seus 
salários que eles afortunadamente gozam andando pra lá e pra cá. Sou 
o chefe dos loucos da enfermaria do Osservanza. São 1.100 loucos eu 
sou o nº 1.

Ernesto.

Imola, 11/8/1890

Caríssima Vittoria,

Há três meses escrevi para a senhora e não recebi nenhuma notícia. 
Talvez tenha acontecido algum infortúnio, a senhora esqueceu de mim? 
Faça-me saber qualquer coisa já que estou ávida em receber mesmo que 
sejam poucas linhas. Eu tinha lhe pedido que me comprasse cartões de 
apresentação mas não recebi respostas. De qualquer modo me escreva 
logo. Até mesmo Eugênia, e eu não entendo por que, me tem em perfeito 
silêncio, comunique as minhas queixas. Como a senhora está passando 
com o calor? E as suas crianças estão bem? Beijos para eles e um abraço 
ao seu esposo. Adeus querida amiga que lhe beija em espírito.

Teresa.

Imola, 1889

Então devo morrer sem ver o meu filho. Eu espero que você seja cari-
doso e o trará.

Cesira.
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Imola, 29/10/1882

Eu me encontro em um estado com muitas dúvidas, mas agora começo a 
me sentir melhor. Este meu melhoramento deve-se ao modo dos médicos 
me tratarem, uma maneira plena de bondade, paciência, e competência. 
Quando sou atendida por eles, eu melhoro e sinto que falaria um dia 
inteiro sem me cansar, embora tenha consciência de que eles têm tantos 
doentes para cuidar e necessidade de estudar para tornarem-se mais 
competentes; desta forma não lhes posso exigir atenção toda a vez que 
eu desejar. Sou atendida pelos médicos frequentemente, e algumas vezes 
me pergunto se eles nos intervalos dos atendimentos, que acontecem 
três ou quatro vezes ao dia, dos estudos, das refeições, e das visitas aos 
doentes das cidades distantes, se eles têm tempo para o divertimento. 
Creio que todo homem que cumpre o seu dever tem o direito de divertir-
se, porém, raciocinando, fico em dúvida se eles encontrarão tempo para 
o divertimento. Acredito que não o encontrarão nunca.

Maria.

Imola, 1889

Sai do teu sono e vem, Gigin, encontrar a tua querida mãe. Vem que eu 
quero abraçar-te junto a quem tu quiseres.

Cesira.

Imola, 1889

Eu me deixo puxar por uma corrente que não acredito. Ainda por cima 
vocês me fizeram subir aquelas escadas que não me pertenciam... E se 
apresse porque estou cansada de esperar e está na hora de você decidir 
e me dizer o que realmente você pensa, porque acredito que se você 
vier nos falaremos olhos nos olhos.

Cesira.

Imola, 1883

No meu desespero e com a raiva que eu tinha dentro me parecia que 
todos deveriam cuidar só de mim... Quando sou atendida pelos médicos 
tenho até coisas demais para dizer, porém quando devo explicar para 
mim mesma sem a presença deles, vejo a confusão na minha mente e o 
contraste dos meus sentimentos e não sou capaz de dizer nada.

Maria.
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Imola, 1890

Deixo de escrever-te mas não na lembrança.

Teresa.

Imola, 1889

Louca era eu e viva.

Cesira.

Junto às cartas, fotografias de mulheres e homens, de velhos e 
crianças, anexadas aos prontuários para avaliação diagnóstica, ofere-
cem ao estrangeiro o contorno rígido de corpos e faces iguais, alheios 
a contatos. Nas cartas amareladas pelo uso, linhas de insurgências 
quebram esse rígido contorno, escapando do alheamento: textos den-
sos desenham contornos maleáveis, estriados, a divergir do espaço 
liso e impermeável do manicômio. As heterogêneas vozes ouvidas das 
cartas afirmam o outro, desejando-o; experimentam algo que escapa 
da solidão do delírio, dos decretos médicos que sentenciam a incomu-
nicabilidade da linguagem do desatino. As virtualidades de histórias 
que delas se fazem ouvir esculpem seus autores em contadores de 
experiências, escapando do silêncio daquele lugar do mesmo onde 
nada acontece. As cartas denunciam a impertinência do desejo.

Lugar dos anjos impelidos a revelarem mensagens perenes, dos 
zeladores de seres etéreos do templo da “memória interrompida”, o 
manicômio proíbe a força política da experiência. Parece decretar: “só 
anjos e demônios falam a mesma linguagem sempre”.22 O rumor das 
cartas, porém, profana a eternidade decretada no manicômio. Vultos, 
sombras, coisas emudecidas são formas da existência combatidas nas 
suas páginas amareladas. O alarido profano das cartas exibe a carne 
da palavra atravessada por sangue e oxigênio.

O rapaz peruano desconhecia a impossibilidade de saber quem 
ele era. A Europa que o recebia cercava-o de referências da alma 
latino-americana. Leveza, pragmatismo, descartabilidade conferiam 
aos seus projetos um futuro melhor. Ele sonhava sonhos estranhos 
aos seus. Sonhava o progresso do capital a fechar fábricas e deslo-
car empresas para outros cantos, alterando o mapa da produção e 
arrastando consigo um contingente de trabalhadores movidos pelo 
fluxo do mercado. O rapaz peruano, protegido por cercas invisíveis, 
afirmava que cada coisa devia estar no seu devido lugar e em vários 
lugares simultaneamente. Os olhos dele, nos momentos de alegria ou 
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de raiva, quando suspeitava da predestinação cultural descolada da 
sua fúria, procurava por alguma coisa que não exterminasse a sua 
força. De onde viria essa busca?

Nas fotografias dos prontuários nada se encarna. As imagens 
apenas pedem reconhecimento. São sinais para se desvendar pistas. 
O olhar do fotógrafo do manicômio investiga verdades da alma omi-
tindo qualquer vestígio de uma presença viva. Imola se esmaece na 
foto médica. O fundo neutro indica a inutilidade de qualquer paisagem 
ou presença da cidade sobrepondo-se aos retratados; basta o foco 
de individualidades sem outro, sustentadas em um corpo duro e úni-
co. Para a escritura nervosa das cartas censuradas, o percurso dos 
velhos hospitais em direção ao futuro, junto ao espaço da cidadela 
ideal do Osservanza, não diz absolutamente nada. No texto ruidoso, 
as palavras destroem “uma barragem que se opõe à corrente da nar-
rativa”. O texto enfrenta a dor rompendo barragens que a imobilizam 
em linguagem morta.

O alarido das vozes impressas nas correspondências interfere 
na asséptica utopia espacial. Tagarelas, despistam sinais de reconhe-
cimento, sujam ideias, saem do lugar predestinado a ser delas. O ba-
rulho daquelas folhas amareladas indica que a história da psiquiatria 
poderia ser contada de outra maneira, feita por protagonistas ocultos 
a desviar a retidão de um rumo sempre em frente. Lendo as cartas, 
o estrangeiro percebe rostos misturados à cidade visível e invisível, 
subvertendo a determinação do inexorável decretado pela nosologia 
médica. Vendo as fotografias, não vê nada, ou quase nada. Reconhece 
coisas envoltas em camisas de força, faces femininas endurecidas, psi-
copatias, crianças débeis, homens desatinados posando para ninguém; 
imagens semelhantes às fixadas nos arquivos policiais, informando 
fisionomias suspeitas. As linhas do crânio ou da face evidenciam 
particularidades necessitadas de atenção para a identificação. Os 
corpos sem mundo ilustram individualidades estranhas, algo distante 
de tudo e de todos. As fotos reaproximam o estrangeiro aos cacos de 
vidro da mulher do 409, misturada às ruínas urbanas. A indiferença 
começa a contar sua história por meio de um passado não esgotado. 
Que ventos e mares fazem a embarcação navegar? Por que tanto mar 
naquela tarde quente urbana?

Um grupo em pé sobre o banco; abaixo, mais um outro; o grupo 
restante sentado em cadeiras. Na outra foto, na mesma disposição 
espacial, mulheres olham compenetradas para a máquina fotográfica. 
Usam, sobre o uniforme de cor escura, um avental branco. Os homens, 
todos de bigode, vestem terno, colete, gravata borboleta e chapéu. 
São enfermeiras e enfermeiros do hospital Osservanza, no início do 
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século XX.23 Ao lado das fotografias do livro que conta a história da 
psiquiatria de Imola, um trecho do regulamento da enfermagem diz 
o seguinte: 

Art 526 [...] é proibido aos enfermeiros ficar com as correspon-
dências dos doentes, fornecer notícias para eles, ou executar 
tarefas sem a permissão dos superiores. É também proibido 
brincar com os mesmos, somente quando for permitido pelos 
médicos.24

Essa norma inspira a expressão dos retratados: o estilo sério e  protetor. 
Nas duas imagens, a atmosfera fraterna inspira a pose. Os profissio-
nais do Osservanza materializam a aura de uma família coesa, como 
os retratos do final do século XIX, condensando a sobriedade do 
aconchego. Em contraste com as fotos dos pacientes a ilustrar tipos 
e classificações, sugerem pertencimento a formas humanas. O estar 
em grupo os inclui na vida produtiva e na solidariedade institucional, 
retirando-os do anonimato e da desordem. Enfermeiros e enfermeiras, 
com seus chapéus ou aventais brancos, ilustram a virtude do trabalho. 
Unidos em grupo por um mesmo ideal, transportam ao manicômio 
o acolhimento do lar junto à disciplina da fábrica. Uma família unida 
pelo labor, signo de uma humanidade ideal, imagem necessária à me-
mória dos monumentos e à produção. A foto do coletivo feliz, urdido 
na paz da boa consciência, torna sacra e necessária a devoção ao 
ofício. A imagem serena estampada na fotografia oculta o duro dia a 
dia dos enfermeiros, destinados a serem, entre outras funções, “sacer-
dotes da memória interrompida”25 do templo manicomial. Zeladores 
dos anjos sem asas, posam solidários denotando ao trabalho o valor 
requerido pelo humanismo do templo da ascese laica. A aura da ima-
gem do coletivo feliz sabota os nervos à flor da pele desses homens e 
mulheres para os quais o trabalho desconhece qualquer sacralidade 
ou transcendência.

Senhoras tranquilas a contemplar a paisagem, crianças brincan-
do, casais sorridentes em trajes simples parecendo buscar inspiração 
para seus sentimentos emolduraram a produção pictórica do século 
XVIII, entre arbustos floridos e riachos. Acomodados sobre a relva, 
tendo ao fundo verdejantes colinas, esses personagens não protagoni-
zaram o foco da atenção do artista. Foram figuras de fundo, das quais 
destacava-se a natureza como lugar da verdade a desvendar a essência 
de suas almas. Suas faces distraídas, estampadas no cenário bucólico, 
expressavam que só ali o espírito era capaz de revelar a autenticidade 
dos sentimentos, indicando o justo caminho do conhecimento. Por 
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meio dessas imagens campestres, a natureza revelava a sua grande-
za.26 Fora dos ditames do natural, a humanidade se equivocava, fugia 
do seu destino, fadando-se a equívocos na vida social e política. Nos 
jardins do Osservanza, essas imagens são reeditadas, aproximando 
a loucura das virtualidades da natureza morta. O hospício-parque, 
segundo a razão médica, ameniza as dores delimitando o lugar para 
o tratamento dos males da alma; mais que isso, faz do desatino algo 
aprisionado às verdades do natural.27 Como as fotos campestres do 
passado, a loucura se impregna de silêncio e mistério investindo o 
gesto humano do valor de uma inexpressiva moldura.

No final do século passado, a fotografia deslocou o lugar da 
revelação: os paradoxos desencadeados na turbulência das grandes 
cidades incidiram sobre o dedo do fotógrafo que tentava dissipar 
as tensões da nova era. Fotos imprimiam ninhos, casulos, espaços 
pessoais deslocados da efervescente impessoalidade do mundo do 
lado de fora. 

A rainha Vitória, por ocasião do cinquentenário do seu reinado 
nos Oitocentos, eternizou-se posando em sua casa, acomodada em uma 
poltrona, ao lado dos netos.28 A cenografia doméstica, a contrastar 
com os signos oficiais da representação do poder, frios e solenes, dava-
lhe humanidade. Próxima dos netos, a ausência do trono ressaltava a 
intimidade do calor familiar. 

Em um cenário nada vitoriano, a atriz Sarah Bernhardt deixava-
se fotografar deitada em um divã, tendo aos seus pés uma pele de urso, 
tapetes orientais, em um quarto repleto de objetos que denotavam 
exotismo e sensualidade. A alcova protegida por cortinas pesadas, 
biombo, luminária, candelabros, afirmava que, fora dali, nada podia 
ser revelado. Retratando o calor do ninho sensual, a fotografia indicava 
o lugar adequado para a revelação de eros.29

A rainha Vitória ou a extravagante atriz com suas poses pe-
culiares assinalaram o lugar das verdades do intimismo em meio à 
arquitetura propícia para o seu desvelamento. Sentimentos e persona-
lidades emergiam, nessas fotos, dos sagrados espaços da privacidade; 
se ultrapassassem as paredes do privado, perderiam os contornos, 
diluindo-se no anonimato. Lá fora, no caos urbano, onde nada era 
revelado, residiam ameaças às janelas da alma abertas nas faces 
dos retratados. Para o citadino do final dos Oitocentos, o clique da 
máquina tentou reter o observado, congelando imagens que podiam 
escapar no turbilhão das grandes cidades. Fotografias que apresen-
tavam o mundo em duplicatas amenizaram o perecimento de coisas, 
eternizaram modalidades da vida social necessárias ao equilíbrio da 
alma. Conservavam o que poderia ser destruído e ganhavam a força 
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dos monumentos enaltecendo a solenidade da memória. Rostos e 
paisagens cobriam-se de uma poderosa aura. Para onde terá ido o 
marinheiro napolitano? Quais margens dissiparão a embarcação que 
atravessa o 409?

Entre psiquismos e personalidades desvendadas na geografia 
da intimidade, certas poses destacavam-se por informar os “signos 
da linguagem muda da alma”.30 Eletrodos ligados aos músculos da 
face faziam falar a veracidade da loucura. Alegria, tristeza, desprezo, 
dor comunicavam-se por efeito de contrações musculares provoca-
das por descargas elétricas bem calculadas. Psiquiatras imoleses 
utilizavam instrumentos científicos para a montagem fotográfica, no 
intuito de demonstrar o grau zero na escala expressiva dos insanos. 
Eletrodos produtores de máscaras emocionais operavam em favor da 
tese da destruição dos signos da linguagem, tornando a alma muda. 
A iconografia da insânia evidenciou a doença no silêncio do desatino. 
Excluídas de objetos pessoais e cenários aconchegantes definidores 
das fronteiras entre mundo interno e externo, as fotografias da lou-
cura inventaram homens incomunicáveis. A verdade do sintoma não 
evocava ninguém.

O rapaz peruano era extra à comunidade europeia. Estar em 
Roma, Berlim, Paris, seria a mesma coisa. O bolero peruano, os amigos 
peruanos, a ausência de amigos de outros países davam-lhe o peso 
necessário para fixar-se no mesmo lugar, como um nômade imóvel. 
Sentindo-se mal na cidade do momento, mudava-se instantaneamente. 
O mundo do capitalismo globalizado sem rígidas fronteiras lhe ofere-
cia oportunidades para entrar e ficar no mesmo lugar. Leve como o 
plástico, podia flutuar pelo planeta sem decompor-se; em sua coreo-
grafia, estampava o colorido de um cartão-postal. Os olhos dele nos 
momentos de fúria procuravam por algo que não o transformasse em 
linguagem muda do mercado. De onde viria essa busca?

O “relógio de fazer ver”31 reproduz modos de existir e reali-
dades, ignorando os estilos que as produzem. Congela promessas 
de futuro nos ninhos quentes das verdades psicológicas. Retrata os 
silêncios da linguagem secreta do desatino. Mas não somente réplicas 
de identidades ignaras de suas origens são reveladas: o “relógio de 
fazer ver”, por meio dos seus artifícios, cria modos de olhar disso-
nantes, que dissolvem do cotidiano uma tirânica realidade. O dedo 
do fotógrafo faz história: reproduz janelas da alma, máscaras, vultos; 
também esculpe o tempo, transfigurando a visibilidade. O artifício 
transgressor do “relógio de fazer ver” pode descongelar a eternidade 
das cidades, estampada como cartão-postal. Pode, ainda, descongelar 
psiquismos e paisagens urbanas, impelindo subjetividades e cidades 
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a ultrapassarem os limites do reconhecimento.32 Esse relógio fabrica 
cidades invisíveis, aturdindo quem as vê com suas polifônicas vozes 
e formas. De onde vem o mistério dos mares que tanto perturbou o 
marinheiro napolitano?

O alarido das cartas junto ao silêncio das fotografias remete o 
estrangeiro ao outro lado do oceano. As narrativas das correspon-
dências italianas fazendo política o contagiam das lutas minúsculas 
do passado do seu país, deixadas para trás pela memória retilínea da 
razão médica e pelos humanismos contemporâneos, desejosos de mu-
dança. Dissolvendo familiariadades e relativizações culturais, explode 
a continuidade da história a alimentar-se do esquecimento dos restos, 
detritos, raspas, com suas formas singulares de impertinências. A 
violência da razão médica e a luminosidade dos humanismos libertá-
rios são interpeladas pela porosidade da memória. Cartas brasileiras 
censuradas pelo hospício paulista do início do século misturam-se 
ao rumor das de Imola, reapresentando a potência transgressora 
da palavra. Em uma delas, escrita por Florinda para o filho Tonico e 
anexada ao seu prontuário, a negra viúva diz o seguinte:

[...] A iducação do lar não te fartou e a estrução que chegou 
escureceste a luz mais clara, eu aqui como indigente para mais 
depresa a vida findar [...]. Inbarquei no carro da Segurança pu-
blica acompanhada de doís sordados paízanos [...] Tu pagou o 
leite que mamou as dores que sofri e noites malpasadas. A qui 
no degredo incarserada viajei em vagão de criminoso... Deos 
mi deu olhos e não mi deu lágrimas as lágrimas são tuas. Qui 
si acabe essa mardita e mal fadada apirsiguição qui este poco 
resto de vida mal tratada quero morer fora da prizão quero 
sortar aultima respiração num canto sucegada... Guarde esta 
para algum dia lembrar-se de mim. 33

O hospício paulista também fotografa seus pacientes no intuito 
de fazer a loucura realizar a verdade do desatino. Mas não todos: as 
fotografias da “linguagem muda das almas” são exclusivas dos negros 
e dos pobres. No prontuário de Dulce, respeitosamente precedida em 
seu nome de “dona”, o médico justifica a ausência do retrato: “Não tem 
retrato por ser pensionista e de distinta família de São Paulo. Não há 
necessidade de fotografia dos pensionistas pagantes; não é possível 
haver confusão entre eles, que são em um reduzido número”.34

De volta ao outro lado do oceano, o estrangeiro indaga: qual é 
o poder do mar na ávida travessia dos descobridores de diferenças, 
do ontem e do agora? Para onde vai a caravela? De onde vem a força 
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do aroma de espaguete que afugenta os anjos sem asas da Casa do 
Vento?

A voz rouca da mulher do 409, impregnada de cigarros e remé-
dios, retorna ao estrangeiro. Comunica-lhe as marcas do percurso 
épico, seguindo em linha reta. Quando a garrafa de cerveja cai após 
o freio, o seu discurso confuso enche o ônibus de acordes sonoros 
encharcados de psiquiatria. Com a voz lenta e impessoal que lhe 
impingem os medicamentos, reproduz as descobertas médicas a 
propor o alívio do sofrimento junto com o emudecimento do alarido 
de sua obra inacabada. Os cigarros fumados compulsivamente contra 
a solidão contam a história dos hospícios, repletos de futuro calcado 
no progresso científico. Na pele dela sem brilho reluz esse progresso, 
estampado na permanência da Santa Maria della Scaletta, de Napoleão 
Bonaparte, Giovanni Ferretti, Cassiano Tozzoli, Luigi Lolli, do hospício 
paulista, entre outros. Isso tudo habita-lhe a pele opaca, cronometra 
o caminho retilíneo das ideias na busca de completude, traduzindo 
os seus pedaços de existência em escombros necessitados de ordem 
e permanência.

O estrangeiro, em contato com as marcas dessa forma eloquente 
do tempo, aproxima-se do templo do “deus-voyeur” modernista. O tem-
plo indica a cidade como vazio preenchido por imagens descarnadas. 
A utopia arquitetônica refletida na fachada de vidro da Via Genova, 
neutralizando asperezas, fazia retornar o discurso do homem de terno 
azul-marinho. O prédio que despreza praças e ruelas mistura-se no 
azul forte do terno daquele passageiro descrente do mar e da África. 
Vagarosa, rangendo suas madeiras, aproxima-se a pesada caravela. 
Por quê?

O frio do outono imolês o faz recordar do calor das tardes do 
verão romano. A pele suada da mulher do 409 relembra uma outra 
forma de contar histórias. Em suas linhas sinuosas, ressurgem cartas 
amarelecidas e enrugadas, tagarelando com astúcia para não morrer, 
impedindo, ao passado, de se completar como obra fechada e exaurida. 
A voz rouca daquela mulher agora lhe diz algo. O corpo dela ganha 
contorno, ainda que provisório, fazendo-o vislumbrar outros corpos. 
A grandiloquência vitoriosa da razão médica rompe-se em ínfimos pe-
daços – ruínas que indicam e multiplicam caminhos inexplorados.

A mulher e as cartas ruidosas seguem vivas. Os pedaços de 
crônicas grudadas no rosto da ruiva equilibrista falam agora sobre 
um mundo passível de ser transformado. Algumas ficaram no meio 
do caminho, outras não, buscando desvencilhar-se de uma autoria 
privatizada: são relatos narrados com a presença máxima de afetos, 
que não permitem, a quem os escuta, o uso de nenhum pronome no 
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singular. Em desespero, tenta fazer de seus pedaços de existência 
fragmentos disponíveis, afugentando o sempre igual. A obra de arte 
dela incompleta, sem eu ou tu, prenuncia ao interlocutor um nós em 
turbulência à procura de parceria, na recusa de qualquer dor fincada 
no isolamento. Imola pouco a pouco se aquece, desdobrando suas 
cores. A caravela, o vidro negro, o terno azul-marinho terão algo em 
comum? Por que o mar o carrega em ondas de resistência ao silêncio? 
Onde andará o marinheiro napolitano?

Sedução e barbárie do vidro

Roma, apesar do frio, ilumina a praça projetada por Sisto IV, o 
papa “Restaurator Urbis”, urbanista que interfere no caótico traçado 
medieval, facilitando o trânsito dos peregrinos no século XV.35 No 
século XVIII, essa praça abriga o patíbulo do Estado pontifício, ao 
lado do profano mercado de grãos. Nesse lugar, entrelaçamentos do 
laico-profano, do eterno-efêmero, revestem cantos e paredes no ou-
tono romano. Cheiros de verduras, peixes, frutas persistem no fim da 
tarde, impedindo ao estrangeiro ater-se à visibilidade oferecida aos 
olhos. O ocre das fachadas gastas mistura-se aos aromas abrandados 
pelas horas. A velha Piazza Campo de’ Fiori impele a ver de modo 
singular. Vestígios da feira da manhã, rumores de vozes atravessando 
janelas abertas, o som dos campanários, paredes descascadas pelo 
tempo incitando o espaço a contar histórias – tudo isso o desloca 
de si. Ativam-se memórias, imagens, disponíveis ao estranhamento 
promovido por contatos qual um primeiro encontro, uma única apa-
rição. Ali não tem lugar o encantamento por formas eternas. Nada é 
neutro nem perene.

Sentado na parte externa do bar, após o retorno de Imola, des-
cobre na praça uma máquina produtora de visibilidades. A arquitetura 
e os passantes ignoram a pedagogia dos poderes sagrados ou laicos a 
exigir a educação do olhar e da consciência. Inúteis as formas ideais, 
propagando civismo ou introspecção. Nada acontece na perspectiva da 
contemplação do espectador. Giordano Bruno – celebrado na estátua 
que ocupa o lugar onde foi queimado vivo em 1600 – dispensa a osten-
tação solene dos monumentos. Giordano e suas ideias dissolvem-se 
nos pequenos ângulos, no ar, nas pedras.

A velha praça romana, a irradiar misturas, a provocar a imprevi-
sibilidade de gestos e acontecimentos, parece com literatura. No centro 
do Campo de’ Fiori, a concepção do “espírito do mundo” do filósofo 
queimado vivo persiste: “um mundo ou receptáculo, jamais saturado, de 
formas e de imagens”.36 Telhados, barulhos, cheiros, tempos mesclados 
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e refeitos pelo uso prenunciam contingências e inconstâncias. Restos 
da feira e rachaduras das fachadas concentram o infinito do filósofo, 
aturdindo anseios de permanência ou reencontro com lembranças 
introspectivas. Turismo e apatia dissipam-se a cada passo sobre a 
história contada nas pedras daquele lugar onde nada sossega.

O rapaz peruano rapidamente limpava os móveis ou mudava de 
cidade. Era um nômade que não saía do mesmo lugar; levava sempre 
com ele música peruana, comida peruana, namorada peruana, livros 
peruanos. O capitalismo do momento o definia como extracomunitá-
rio. As marcas no seu corpo, enunciando a sua história e a de muitos 
outros, sumiam quando ele flanava pelo mundo. Sendo extra, perdia 
a carne e o vigor da sua experiência. Os olhos dele, quando a sua 
existência escapava de ser nada, procuravam por algo que não o trans-
formasse em invisibilidade asséptica. De onde viria essa busca?

A praça o faz recordar-se da viagem do dia anterior. Retornando 
a Roma de trem, a leitura do ensaio de Walter Benjamin, o explorador 
das cidades porosas,37 ocupa-lhe o percurso. Imola é deixada para trás, 
território dos anjos sem asas que agora ensaiam voar usando chaves, 
facas e espelhos. Na cabine, o ensaio que descreve a fotografia de Franz 
Kafka ao lado de palmeiras imóveis chama-lhe a atenção:

O menino de cerca de seis anos é representado numa espécie 
de paisagem de jardim de inverno, vestido com uma roupa de 
criança, muito apertada, quase humilhante, sobrecarregada 
com rendas. No fundo, erguem-se palmeiras imóveis. E, como 
para tornar esse acolchoado ambiente tropical ainda mais aba-
fado e sufocante, o modelo segura na mão esquerda um chapéu 
extraordinariamente grande, com largas abas, do tipo usado 
pelos espanhóis. O menino teria desaparecido nesse quadro se 
seus olhos incomensuravelmente tristes não dominassem essa 
paisagem feita sob medida para eles.38

O olhar incomensuravelmente triste do garoto trouxe à cabine 
do trem a mulher da garrafa quebrada. Retorna a queda da Peroni, 
junto ao ar pesado no interior do ônibus, a sufocar a ruiva equilibrista 
de referências, indícios, identidades, evocações. Aquela atmosfera a 
lê como diversa. O estúdio fotográfico montado no 409 insiste para 
que ela pose adornada por auras de uma exótica particularidade. Pas-
sageiros incomodados com seu delírio fazem com que tudo dela, dos 
objetos caídos da bolsa surrada à sua existência em turbulência, con-
centrem um romance linear compacto, protagonizado por personagem 
reconhecível habitando um mundo estrangeiro repleto de utensílios 
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mortos. O silêncio dos passageiros a toma por literatura medíocre, 
emudecendo o texto trágico do seu desatino, tornando-a patética. O 
discurso do homem do terno azul-marinho impõe-lhe sustentar afetos, 
gestos e palavras incompatíveis com a textura da sua dor. O discurso 
daquele homem a deixa violentamente lisa e concluída. Ele diz que ela 
só necessita de misericórdia. Sua obra em frangalhos responde não.

Meses depois, inspirado no filósofo alemão, o estrangeiro des-
cobre a sedução libertária do vidro. Vislumbra nele a destruição dos 
cárceres das linguagens gestuais, a exigir reconhecimento e identifi-
cação. Segundo o explorador das cidades porosas: 

Não é por acaso que o vidro é um material tão duro e tão liso, no 
qual nada se fixa. É também um material frio e sóbrio. As coisas 
de vidro não têm nenhuma aura. O vidro é em geral o inimigo 
do mistério. [...] Uma bela frase de Brecht pode ajudar-nos a 
compreender o que está em jogo: “Apaguem os rastros!”, diz 
o estribilho do primeiro poema da Cartilha para os Citadinos. 
Essa atitude é a oposta da que é determinada pelo hábito em um 
salão burguês. Nele, o “interior” obriga o habitante a adquirir 
o máximo possível de hábitos, que se ajustam melhor a esse 
interior que a ele próprio.39

No início do século XX, novas tecnologias, movimentos van-
guardistas nas artes e na política denunciam a falência de modelos do 
passado, atordoando a burguesia europeia com a angustiante perda de 
sólidas experiências. O citadino das grandes cidades, protegido por 
sombras de si, anestesia as tensões denunciadoras da pobreza da sua 
experiência, que os paradoxos da modernidade produzem. A sedução 
libertária do vidro reside no aniquilamento da aura do humano, fun-
dada num mundo estável em repouso. O sopro de ar do seu material 
frio derroca a salvação prometida pela ascese laica sacralizadora de 
valores e almas. O vidro, frágil, pode ser desfeito ao menor descuido. 
Incompatível com os rastros, o seu material derrota a eternidade, 
assim como o calor humano.

O conforto do salão burguês oferece o significado claro e inques-
tionável tanto da diferença encarnada no estranho como da semelhan-
ça irmanada nos ideais da civilização. Atordoado pelas interpelações 
da história feita e refeita no exterior do seu espaço, o salão burguês 
ameaça perder a segurança de um mundo calcado na imutabilidade. 
Fora dos seus limites, homens e mulheres correm o risco de se trans-
formar em contingentes, perdendo a onipotência prometida pela vida 
social encenada no isolamento, fortalecendo a familiaridade entre 
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iguais. Correm o perigo de serem mortais, ao profanar a sacralidade do 
mundo pleno de mistérios íntimos e de segurança identitária. Pobres 
de experiências, desnorteiam-se inseguros, à mercê das práticas de 
gente anônima, incansável em meio a embates e invenções inspiradas 
em dores alheias. Contradições e paradoxos dos acontecimentos não 
lhes dão sossego.

A sedução libertária do vidro para a arte emerge da falência 
de experiências sólidas, mas não é acompanhada de angústia ou 
nostalgia. Emitidos do material frio sem aura, promissores raios de 
luz são lançados à pobreza da experiência, nas primeiras décadas 
deste século, pela pintura de Picasso, o teatro de Brecht, dadaístas, 
arquitetos, cineastas, a literatura de Baudelaire, entre outros. Para 
eles, a falência dos tesouros da civilização é explorada como campo 
fértil para experimentações intermináveis. O fracasso da felicidade 
prometida, a barbárie da guerra ou da miséria prenunciam sopros 
de criação, projetando um novo e irreconhecível humanismo. Um 
humanismo provisório, atento aos apelos do conflituoso mundo da 
imanência, em que nada será concluído.

Através dos cacos da garrafa, o marinheiro napolitano e o es-
trangeiro visualizam o transtorno estampado nos olhos borrados pela 
maquiagem nervosa. O vidro recusa decifrar ou reconhecer imagens 
familiares. O seu brilho não reflete os psiquismos desejosos de reen-
contrar a si mesmos. Frio e liso, rejeita, dentro do ônibus, a encarnação 
da diferença replicada em crônicas compactas que finalizam como 
literatura medíocre. O vidro rejeita energicamente a aura da loucura 
que sacraliza o desatino em poesia ou anunciação. Dos cacos, os dois 
veem o transtorno da mulher insurgindo-se contra o excesso de evo-
cações. Ser habitante de um mundo estrangeiro, ostentando o peso 
dos utensílios mortos a adornar o seu corpo, interrompe narrações 
incongruentes e despedaçadas – narrações ansiando por escapar da 
camisa de força que transforma em “chapéu com abas largas usado 
pelos espanhóis” cada uma das suas palavras. À semelhança do garoto 
do olhar incomensuravelmente triste, posando no cenário das pal-
meiras imóveis, a bebedora de cerveja Peroni talvez deseje ser índio. 
Por meio desse desejo, privaria “os gestos humanos dos seus esteios 
tradicionais transformando-os em temas de reflexões intermináveis”.40  
Aliada ao escritor tcheco, extirparia, dos gestos, as conclusões, men-
sagens ou significados, à espera de um decifrador:

Se realmente se fosse um índio, desde logo alerta e, em cima 
do cavalo na corrida, enviesado no ar, se estremecesse sempre 
por um átimo sobre o chão trepidante, até que se largou as es-
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poras, pois não havia esporas, até que se jogou fora as rédeas, 

pois não havia rédeas, e diante de si mal se viu o campo como 

pradaria ceifada rente, já sem pescoço de cavalo nem cabeça 

de cavalo.41

Na cabine do trem em direção a Roma, o estrangeiro, incitado 
pelo filósofo explorador das cidades porosas, divaga sobre fotografia e 
política. A foto do olhar faz marcas nele. No retrato de Kafka, reconhece 
o estilo das primeiras fotografias do início do século, imprimindo no 
retratado a aura de uma imagem segura e vitoriosa. Famílias, trabalha-
dores, rostos, evocam uma humanidade rica de experiências. O olhar 
inseguro do garoto para a câmera indica a intervenção do fotógrafo, 
produzindo uma outra visibilidade. O artifício do fotógrafo oferta para 
“o olhar politicamente educado o espaço em que toda a intimidade 
cede lugar à iluminação dos pormenores”.42

Refletido nos cacos, o olhar desolado da ruiva equilibrista 
liberta-a da tirania do culto à individualidade, estranho ao fazer de 
qualquer obra. A dor dos insanos fixada ao destino ou a solidão res-
sentida dos excluídos não lhe dizem absolutamente nada. É uma dor 
sem lugar, sem autor, sem revolta previsível. Sendo diversa, símbolos 
e veredictos a imobilizam como as palmeiras do cenário exótico. 
Fosse índio, quem sabe, despedaçaria essa sina; destruiria os cárce-
res do cotidiano, nos quais o pensamento acorrenta-se ao habitual 
e enfraquece. Galopando, recusaria fazer parte do sonho ingênuo, 
ávido por libertar-se do que ela ou ninguém sabem. Galopar, voar 
sobre o cavalo sem cabeça, para ela e para muitos talvez seja um ato 
de revolta contra o tempo alheio à existência tecida como uma obra 
aberta. Galopando no animal sem pescoço, poderia livrar-se de ser 
literatura menor, contida em uma mesma mensagem para todo o sem-
pre; escaparia do cheiro de remédios que impregna o corpo de dores 
bloqueadas, impedidas de narrar coisas dela, de todos, de alguns, e 
as que ainda não aconteceram. Galopando, poderia fazer do nada o 
oxigênio necessário para a feitura da sua arte.

Dentro do ônibus índios só poderiam cavalgar sobre o prado. O 
vento não toca as palmeiras. Tudo e todos possuem mensagens com 
início, meio e fim. O desatino dela é só dela. Cenários pesados de signi-
ficados sufocam a cena urbana de diferença. Encarnada na diversidade, 
encarcerada em si mesma, sofre a ameaça de ser irremediavelmente 
só, perdendo a força da sua existência fragmentada, passível de ser 
composta ou recomposta como uma obra inconclusa. No 409, muita 
coisa acontece e simultaneamente nada acontece. Cavalos ostentam 
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cabeças, e ela, despossuída desse gesto, carrega a exótica predesti-
nação da sua dor, mas sem qualquer conformismo.

O homem de terno azul-marinho, o que afirmou a impossibili-
dade de aprendermos alguma coisa do mar e da África, vê nos cacos 
da garrafa um iminente perigo. Os outros dois, o estrangeiro e seu 
vizinho, vislumbram uma provável “iluminação profana”.43 Através 
dela, objetos e afetos deformam-se, escapam do habitual, decompon-
do o perceptível em nervosas composições. Minúsculos detalhes do 
dia a dia, a suscitar espanto, interrompem o torpor anestesiante que 
pacifica o olhar e neutraliza a perplexidade. No 409, esta visibilidade 
reveladora e laica indica pontos de luz livres das prisões do habitual. 
Emitidos pelo olhar da mulher maquiada com pressa e pelo garoto 
do chapéu espanhol, pontos de luz reverberam nos cacos de vidro e 
encantam o estrangeiro. A “iluminação profana” que destroça o tor-
por nega anunciações proféticas de verdades, dilui compactos blocos 
de realidade e sonhos, no mesmo ritmo do índio que galopa sobre o 
chão trepidante abandonando rédeas e esporas. As caravelas serão 
bárbaras como os tiranos? E o mar, de que modo enfrenta a tirania? 
Por que isso tudo dentro do ônibus?

Giordano Bruno permanece no Campo de’ Fiori; reverbera o 
“spíritus phantastícus” do mundo jamais saturado de formas e ima-
gens, dizendo que a alma do universo seria “um poço sem fundo”.44 
O pensador italiano queimado vivo irradia o infinito interferindo no 
espaço, junto aos restos da feira da manhã. Campo de’ Fiori, convertido 
em máquina de produção de visibilidade, celebra, nos atos simples e 
banais, as ideias de Giordano. A praça romana, feita literatura, projeta 
a imaginação como “repertório do potencial, do hipotético, do tudo 
quanto não é, nem foi e talvez não seja, mas que poderia ter sido”.45 
No bar, a toalha xadrez sobre o mesa evoca, para o estrangeiro, a 
lembrança do escritor francês:

Os homens vivem com os olhos fechados em meio aos precipí-
cios mágicos. Eles manejam inocentemente símbolos negros, 
seus lábios ignorantes repetem sem saber encantamentos 
terríveis, fórmulas semelhantes a revólveres. Há razões para 
estremecer ao ver uma família burguesa que toma seu café com 
leite pela manhã, sem observar o inconhecível que transparece 
nos quadrados vermelhos e brancos da toalha de mesa.46

A tarde se afasta, e os cheiros mais brandos da feira ainda 
misturam-se aos tempos contrastantes das fachadas. O pensador 
italiano, condenado à fogueira por descobrir o infinito do mundo, 
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permanece irradiando política. Quadrados vermelhos e brancos da 
toalha xadrez recebem novos clientes, retirando de foco o eu sobera-
no, ao tornarem surpreendentes gestos repetitivos ou banais. Roma, 
no fim da tarde, recusa eternidade à praça, rouba-lhe os desígnios do 
sagrado, nega-lhe ser passagem. Ali, a visibilidade produzida em forma 
de literatura tem como motor as histórias contadas incessantemente, 
tramando o passado em fios de intermináveis composições. Campo 
de’ Fiori é uma praça como muitas outras, mas encontrar o lugar onde 
o infinito é celebrado nos vestígios da feira popular, nos fatos banais 
que impelem o desejo a ser impertinente, impressiona o estrangeiro. 
Os contrastes urbanos não encantam nem causam repulsa. Apenas 
fazem o pensamento estranhar-se, prosseguindo o percurso por 
labirintos sem saída, destruindo significados em repouso perpétuo. 
A “iluminação profana” da toalha de mesa desfoca angústias do eu 
impossibilitado de sair de si, impulsionando-o a fazer da revolta um 
ato solidário, distinto da fraternidade dos iguais. O infinito da praça 
aproxima-o do vigor das experiências que não desprezam restos da 
feira, ou de qualquer coisa humana infinitamente usada. A ilumina-
ção profana, desfocando existências privatizadas, faz reluzir o que 
reverbera dor e vida.

Anjos sem asas de Imola, à luz da impertinência do desejo, fazem 
ressaltar ao estrangeiro a violência do que traduz as suas existências 
em predestinação. A angústia do homem do terno azul-marinho, 
preo cupado com extracomunitários ou com o destino dos loucos 
nas ruas, esmaece ao lado da estátua de Giordano Bruno. O infinito 
da praça destrói seu humanismo pragmático ou qualquer humanismo 
aderido à ideia de sujeito eterno. A preocupação do homem de terno 
vela significados em repouso, a exigir vigilância e cuidado. Arte, infi-
nito, transfiguração, impertinência fazem a praça brilhar ainda mais. 
Retornam os rumores de caravela atracando em terra firme junto ao 
cheiro de maresia.

Saindo do bar, cacos de um copo quebrado atravessam o seu 
caminho. A calçada os exibe pontiagudos, revelando uma particular 
modalidade de ação. Na parada do ônibus, o estrangeiro lembra mais 
uma vez da cena urbana no 409. Os fragmentos da cerveja Peroni relu-
zem também indiferença. A barbárie do vidro o remete a Via Genova, 
a rua do edifício onde se vê mas não se é visto, protegido das impu-
rezas do cotidiano. A obra modernista o faz ver, naquilo que cruza o 
seu caminho, algo cortante e doloroso. Relembra coisas inumanas a 
produzir afetos, genocídios, conflitos, silêncios, criação. O vidro que 
recusa mistérios envoltos em aura ratifica a redescoberta; a sedução 
e a barbárie compõem sua matéria inorgânica. O barulho das velas 
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e o ranger da embarcação atracando em terra firme aumentam de 
intensidade. A caravela está próxima.

A noite chega, reluzindo ainda mais os pedaços da garrafa. Fa-
chadas e ruídos perdem o vigor, como os cheiros da praça. Giordano 
Bruno sai de cena, acompanhado do seu infinito, artífice do desejo 
impertinente. A transparência dos cacos na calçada reedita utopias e 
tiranias de um passado não esgotado. Olhos ansiosos para ver, cidades 
visíveis, homens invisíveis reverberam daquilo no chão, apresentando 
modalidades singulares de barbárie. O cheiro de sal vindo do mar 
seca a garganta. A maresia está cada vez mais próxima. Lentamente 
a caravela atraca.

O rapaz peruano afirmava que italianos e peruanos eram radi-
calmente distantes no modo de pensar ou sentir, por isso não tinha 
amigos que não fossem peruanos. Comia comida peruana porque era 
peruano. Quando o vento capitalístico do pensamento único soprava 
forte, voava como saco de plástico, ganhando a forma que os ares 
moldavam nele. Sem vento, também tinha consistência plástica: co-
zinhava, arrumava a casa, cuidava de velhos e deixava-se fotografar, 
tendo ao fundo um cenário latino-americano. Em certos dias, quando 
deixava de ser inorgânico, os seus olhos brilhavam procurando por 
algo que não o transformasse em exótica paisagem. De onde viria 
essa busca?

As madeiras gastas da caravela, a cruzar os mares por vários 
séculos, emitem ruídos inexplicáveis. A embarcação avistada pelo 
marinheiro napolitano no ônibus 409 atraca na velha Roma. Retorna 
das inúmeras viagens pelos continentes do passado e do presente, 
atravessando mares conhecidos e os nunca navegados. As madeiras 
cobertas por musgos e algas sussurram palavras de difícil entendi-
mento. Pronunciam frases misturadas, textos incompreensíveis para 
alguém à procura de significados claros ou autorias exclusivas. Atra-
cando vagarosamente, a caravela emite louvações religiosas, gritos 
sufocados, exclamações de encantamento, gemidos de dor, ordens 
militares, silêncios, pedidos de ajuda e outros sons de difícil enten-
dimento. É gigantesca a caravela com suas madeiras murmurantes. 
Musgos e algas em torno do casco carcomido anunciam os inúmeros 
portos em que ela atracou, o quanto ela conheceu, esqueceu e desafiou, 
trazendo e levando memórias sem pouso fixo. É poderosa a caravela 
que sussurra frases entrecortadas. Das madeiras cobertas por mus-
gos e algas, ecoam pedaços de tempos misturados às frases de difícil 
entendimento, lutando em desespero para não serem arrastados pelas 
correntes marítimas. A embarcação arranca as datas dos calendários, 
acentua a força do agora, aturde implacavelmente o silêncio dos fatos 
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sepultados no esquecimento. É contemporânea aquela nave, avistada 
após o transtorno no ônibus romano.

A maresia torna o ar cada vez mais seco. O oceano invade a 
praça Fiume no centro de Roma, enchendo-a de sal. As impressões 
do marinheiro napolitano ganham corpo, transfiguram os limites 
sensoriais. A presença incômoda do sal sentencia que os mares dos 
séculos anteriores e os do presente são os mesmos. Na praça, um 
eterno molhado encharca os sentidos do estrangeiro, provocando 
perplexidade. O oceano que invade a velha Roma porta a eternidade, 
diversa, porém, da dos anjos ou das sereias. A eternidade implacável, 
vinda dos mares, desconhece transcendência ou imutabilidade. É po-
deroso o tempo das águas salgadas. Da praça, avista-se a permanência 
de ondas em modulações constantes, mas sem repetir jamais a mesma 
forma das espumas. O perene do oceano apresenta a diferença naquilo 
que se repete interminavelmente.47 Apesar de poderosa, a caravela não 
suplanta o domínio do mar. A eternidade a invadir aquele território 
urbano longe da costa indica a força da diferença impedindo que o 
desenho das espumas se repita ou vire banal. A perenidade das águas 
salgadas seca a garganta e queima os olhos, mas impele o espectador 
a ver em cada nova forma um sopro de oxigênio. A caravela poderosa 
não consegue amansar o poder daquilo que surpreende a cada novo 
desenho por muitos e muitos séculos. O oceano que invade a velha 
Roma oferta o espanto molhando tudo ao redor. O eterno molhado 
queima os olhos do estrangeiro e lhe oferece sopros de ar jamais 
conhecidos.

A embarcação avistada pelo marinheiro napolitano dentro do 
ônibus 409 desembarca pedaços de tempos mesclados a textos também 
em pedaços, enchendo a cidade de estranhamento. A garganta seca se 
umedece por ondas intermitentes, dando força política à palavra e ao 
silêncio. Umedecidos por essa força, o poder da indiferença é aniqui-
lado. Nada ou ninguém pode ignorar o que foge ao reconhecimento. 
Palavras e silêncios banhados por ondas vigorosas, surpreendentes, 
desdobram-se em formas infinitas, destruindo o habitual. A poderosa 
caravela não consegue derrotar o vigor da eternidade.

Os ruídos estranhos pouco a pouco transformam-se em imagens 
desembarcadas no centro da praça, atordoando o tempo contínuo dos 
calendários. Uma profusão de nós é o que o estrangeiro vê sair da 
caravela. Loucos do Renascimento vagando sem rumo pelos mares, 
teatro da natureza humana atormentada a purificar-se nas águas. Co-
merciantes, piratas, conquistadores, em travessia pelos oceanos na 
busca de riquezas ou do Outro. Jovens argentinos jogados dos aviões 
ao mar, porque lutaram contra as sombras da morte da ditadura. Ango-
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lanos, albaneses, turcos, italianos, nigerianos, escravos do ontem e do 
agora. Marinheiros esquecidos do pronome eu, narrando experiências 
deles e do mar. Vê também degradados, tesouros, monstros, heróis, 
destroços de embarcações, jovens torturados, sereias mudas que dei-
xam a caravela escapar do naufrágio e fazer história. Da embarcação 
coberta por musgos, aportam imagens-textos dos fantasmas do pas-
sado balbuciando palavras ainda vivas, prenúncio da insurgência da 
memória. O sal marítimo conserva o sempre igual portando o díspar 
como assombro, a oxigenar tudo ao redor. No eterno do mar, tudo se 
repete como se fosse a primeira vez, transfigurando o que comumente 
se vê nas ruas ou no tempo apaziguador dos calendários. As imagens-
textos interferem na velha Roma, oferecem sopros de ar destruindo 
paisagens do sempre o mesmo. São poderosas as espumas das ondas 
que não se repetem.

O homem de Gênova é o último a desembarcar. Em sua fisiono-
mia, o comandante expressa o brilho do ouro e da fé. Retorna de uma 
importante missão, em nome do rei e de Deus, na qual lutou contra 
os infortúnios dos mares e do desconhecido. Esse homem acaba de 
conquistar a América. Descendo da caravela, pronuncia, pausada-
mente, seu discurso:

Desde a mais tenra infância vivi a vida dos marinheiros, e o 

faço até hoje. Este ofício leva aqueles que o abraçam a querer 

conhecer os segredos deste mundo. Admiráveis são os impulsos 

tumultuosos do mar. Admirável é Deus nas profundezas.48

Cristóvão Colombo, a mando dos reis de Espanha, atravessa 
o Atlântico louvando os impulsos tumultuosos do mar a guardar 
valiosos segredos dos homens e do céu. Movido pela fé e pelo ouro, 
imagina ter descoberto o que de antemão sabia encontrar. Paraísos 
terrestres, naturezas luxuriantes, homens selvagens são descobertos 
à luz das verdades dos navegadores sobre o mundo. Abraçando o 
ávido desejo de conhecer os segredos dos oceanos, ele não descobre 
a América; encontra-a iluminado por sua incontestável autoridade, 
domando impulsos tumultuosos das almas sem Deus e dos homens 
sem alma. No encontro do velho com o novo continente, o Outro é 
revelado, dissecado, volatizado. Ao descrever sucintamente em seu 
diário de viagem o que encontra nas descobertas, Cristóvão Colom-
bo reencontra o que devia encontrar e faz desaparecer o que não é 
relevante. A conquista, para o navegador genovês movido pela força 
divina e pelo ouro, torna nada aquilo que não seja reconhecimento. 
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Durante uma viagem, descreve as seguintes impressões sobre uma 
ilha em Cabo Verde:

Há inúmeros animais, pequenos e grandes, e muito diferentes 
dos nossos. Deram-me de presente dois porcos que um cão irlan-
dês não ousava enfrentar. Um arpoador tinha ferido um animal 
semelhante a um macaco, porém muito maior e com uma face de 
homem; lhe tinha atravessado o corpo com uma flecha, do peito 
até a cauda e, como ele estava furioso, tinha tido de cortar-lhe 
um braço e uma perna. O porco, assim que o viu, ficou eriçado e 
se pôs a fugir [...] A grande novidade desta cena e a beleza deste 
combate de caça levaram-me a escrever isto.49

Em Cabo Verde, plantas e animais constituem o alvo da observa-
ção minuciosa do navegador. Aos olhos dos conquistadores, a era das 
descobertas torna possível o contato com a natureza, o discernimento 
do homem nos diferenciados estágios de humanidade. Porcos, pás-
saros, macacos, plantas, frutas testemunham as virtudes do paraíso 
selvagem da sagrada natureza, exigindo detalhamento do olhar para 
o conhecimento. A diferença ofertada pelo mundo natural, demons-
trada nas espécies botânicas e zoológicas, encanta o descobridor 
da América. Na ilha de Cabo Verde, onde a caçada é definida como 
um belo combate, algo foge a sua observação minuciosa: ali residem 
leprosos deportados pela Coroa portuguesa. Estão na ilha condena-
dos à cura, comendo tartarugas e lavando-se com o sangue desses 
animais. Cristóvão Colombo, atento aos porcos e macacos, descobre 
mais um paraíso terrestre, mas não vê o que escapa aos vestígios da 
sagrada natureza. O navegador de Gênova não descobre a diferença, 
ele a encontra. A visibilidade da conquista dissipa do ângulo da visão 
qualquer presença que recuse o encontro com a luminosidade das suas 
utopias. A invisibilidade dos leprosos banhados em sangue de tarta-
ruga ilustra o genocídio cometido pelas caravelas que atravessam os 
tumultuosos impulsos do mar. A ética da conquista à procura do outro 
faz sumir da sua frente a presença do outro ou de qualquer coisa que 
interpele o seu caminho. Sujeito e objeto do conhecimento repousam 
na sossegada fratura entre eles, evitando qualquer transfiguração.

Silenciosamente parte a caravela. Pedaços de tempos deixam 
a praça Fiume em direção a outro lugar. Ruídos de vozes em pedaços 
emudecem. A velha Roma silenciosa não é mais a mesma. A embar-
cação vai embora; destrói, constrói, reconstrói, arrasando fronteiras 
e o outro. O estrangeiro também não é mais o mesmo, após ouvir 
marinheiros que não usam o eu, jovens torturados jogados ao mar, 
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louvações de encantamento, escravos do ontem e do agora e outras 
vozes emitidas das madeiras cobertas por musgos. O genocídio da 
Conquista esteve dentro do ônibus 409, apresentando uma particular 
modalidade de visibilidade. O marinheiro napolitano é o primeiro a 
reconhecê-lo, naquela tarde de verão. O discurso do homem de terno 
azul-marinho descrente do mar e da África parte com a caravela, a vola-
tizar qualquer acontecimento que desacomode suas certezas. Os cacos 
da cerveja quebrada daquela mulher restam sobre a terra, testemunhas 
da barbárie do vidro refletindo a sina de ser diversa. Os leprosos de 
Cabo Verde e as crônicas fragmentadas da ruiva equilibrista seguem 
invisíveis, mas vivos. A caravela vai-se, mas a eternidade do oceano 
permanece queimando os olhos do estrangeiro; preenche-os de sopros 
de oxigênio, porém, dizimando qualquer apatia ou desencanto.

O eterno que fica lembra-o dos vários termos da palavra mar, 
usados pelos gregos no passado:50 hals, o sal, mar como matéria; 
pelagos, a extensão, mar como imagem; pontos, mar como vastidão 
e viagem; thalassa, mar como experiência e acontecimento; colpos, 
aquela parte do mar que abraça a costa, reentrância, golfo; laitma, 
a profundidade marinha, cara aos poetas e aos suicidas. Nos textos 
dos poetas e navegadores, estes termos se articulam em composi-
ções diferenciadas, multiplicando seus significados: matéria-imagem, 
imagem-acontecimento, profundidade-vastidão, matéria-profundidade, 
e assim, ao infinito, transfiguram os limites da realidade. Poetas e 
navegadores gregos desdobram o mar, produzindo o aturdimento da 
diferença. O Mediterrâneo multiplicado ao infinito por meio das his-
tórias dos seus narradores transborda os limites de suas margens.51 
O oceano imperecível surpreende a cada nova narração, impedindo 
paz ao pensamento.

A literatura grudada na pele da mulher equilibrista segue bus-
cando ser molhada pela eternidade mediterrânea; os anjos sem asas 
de Imola, experimentando ter carne e osso, molham-se também nes-
sas mesmas águas. Para o viajante, fica deles o vigor da recusa em se 
verem definidos por seus limites. O país distante do estrangeiro não 
será o mesmo, atravessado por isso tudo. Na velha Roma, ele conhece 
narrações de gente desassossegada, incompleta, afirmando o humano 
como transgressão.
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O plásticO

Mais do que uma substância, o plástico é a própria ideia da sua 

transformação infinita, é a ubiquidade tornada visível, como 

o seu nome vulgar o indica; e, por isso mesmo, é considerado 

uma matéria milagrosa: o plástico fica inteiramente impregna-

do desse espanto: é menos um objeto do que o vestígio de um 

movimento. [...] Mas o preço deste êxito está em que o plástico 

sublimado como movimento, quase não existe como substân-

cia. A sua constituição é negativa: nem duro, nem profundo, 

tem de se contentar com uma qualidade substancial neutra, 

apesar de vantagens utilitárias: a “resistência”, estado que 

supõe o simples suspender de um abandono. [...] É uma subs-

tância alterada: seja qual for o estado em que se transforme, o 

plástico conserva uma aparência flocosa, algo turvo, cremoso 

e entorpecido, uma impotência em atingir alguma vez o liso 

triunfante da Natureza. [...] O plástico é totalmente absorvido 

pela sua utilização: em última instância, inventar-se-ão objetos 

pelo simples prazer de os utilizar. Aboliu-se a hierarquia das 

substâncias, uma só substituiu todas as outras: o mundo in-

teiro pode ser plastificado, e mesmo a própria vida, visto que, 

ao que parece, já se começaram a fabricar aortas de plástico.

(Roland Barthes, Mitologias)

O segredo do plástico

O rapaz brasileiro treme de frio por dentro da curta vestimenta. Por 
fora, o sorriso sedutor convida a plateia ao descartável encontro, ali onde o 
passado é congelado em outdoor. Oferece-se aos homens romanos, encan-
tados com seus músculos modelados por silicone. Nos prédios do outro 
lado da calçada, as formas geométricas das colunas brancas celebram o 
modernismo fascista, o másculo, ávido por eternidade. O bairro o converte 
em fera acuada, exposta no zoológico urbano, mas ele segue impassível 
seus passos, ostentando sensualidade e vigor. Com seu corpo modelado 
por próteses, o homem da saia curta de veludo viola os ditames do natural, 
mistura-se à escuridão na noite de inverno, enfrentando desafios que ultra-
passam o tempo dos calendários.

A porta do ônibus abre e entra a mulher com a garrafa de cerveja. 
O ônibus freia, quase a jogando ao chão, mas os olhos pintados de preto 
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não se importam com nada; estão longe, fora dali. As dobras da face 
dessa mulher italiana parecem contorções de uma obra de arte, 
desesperada para acabar e também descrente do final. Fragmentos 
de textos escapam por entre os dedos amarelados, misturam-se ao 
desalinho dos cabelos, brotam da pele clara de vasos sanguíneos 
expostos. Para os passageiros do 409, as palavras dessa mulher são 
tão somente pedaços do delírio previsível de uma louca. Para ela, 
misturada à cidade, não.

O faxineiro do Peru gosta de literatura americana, francesa, 
brasileira, italiana, entre outras. Fala com entusiasmo, no intervalo 
das tarefas domésticas, sobre personagens marcantes, criados por 
autores que mudaram a sua vida. Música popular, ou clássica, também 
faz parte da conversa com o patrão estrangeiro. Quando o nós dos 
iguais soprado pelo vento do mercado de capitalismo fluido irrompe 
pela porta, ele muda o rumo do assunto e vira peruano cercado por 
muros que bloqueiam a sua arte. Antes do bloqueio, estampa nos 
olhos a procura por algo que não o traduza em literatura medíocre, 
cujo final se prenuncia no início da leitura. 

A busca do faxineiro do Peru é alimentada por um nós nervoso, 
tansfigurador dos cadáveres do ontem e do agora, de palavras sem 
carne, de anjos inúteis, em centelhas de luz de movimentos desorde-
nados, compondo e recompondo intermináveis constelações. A fúria 
do nós nervoso interfere na história da América do Sul e na do resto 
do mundo, transformando-as na imensidão inconclusa de formas e de 
vozes. Quando o faxineiro do Peru deixa escapar essa fúria, ofusca o 
brilho triunfal do fascismo do ontem entrelaçado aos de hoje.

De volta ao Brasil, o estrangeiro recorda essas cenas enquanto 
abre as janelas apesar da chuva; deixa entrar o temor do monge Co-
lombano junto à eternidade da arte celebrada por Baudelaire. Pingos 
da chuva invadem o espaço doméstico; encharcam-no da eternida-
de do Mediterrâneo que recusa ser definido por suas margens. A 
tranquilidade do retorno é perturbada pelos pedaços de narrativas, 
impedindo-o de reencontrar familiaridades. EUR continua o mesmo. 
O Brasil, com suas dores e modos de combatê-las, não. Na cama mo-
lhada, os objetos também não são mais os mesmos. Jogados sobre o 
lençol, a saia de veludo, a bolsa rasgada por cacos, a foto de Lima, o 
CD peruano esperam a próxima viagem.
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