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                 A  FABRICAÇÃO  DA  VERDADE 

 

 

                                     Nem sempre as pessoas aceitam morrer de fome em silêncio. 

                                                           John Maynard Keynes  (economista) 

 

                        Em breve os milionários oferecerão a seus amigos horas de silêncio. 

                                                           Le Corbusier  (arquiteto) 

 

                             O cinema, que é a arte do ver, não deve ficar nas mãos daqueles 

                            que têm muito a esconder.     

                                                           Béla Balász  (teórico do cinema)         

 

 

 Em 1950, ainda candidato à presidência da República, em entrevista 

(premonitória) à “Folha da Noite” de São Paulo, Getúlio Vargas declarava: 

“Conheço meu povo e tenho confiança nele. Tenho plena certeza de que 

serei eleito; mas sei também que pela segunda vez, não chegarei ao fim do 

meu governo. Terei de lutar. Até onde resistirei? Se não me matarem, até 

que ponto meus nervos poderão aguentar? Uma coisa lhes digo: não 

poderei tolerar humilhações...O Brasil ainda não conquistou sua 

independência econômica e, neste sentido, farei tudo para conseguí-lo... 

Serei combatido sem tréguas. Eles, os grupos internacionais, não me 

atacarão de frente porque não se arriscam a ferir os sentimentos de honra 

do nosso povo. Usarão outra tática mais eficaz. Subvencionarão os 

brasileiros inescrupulosos. Seduzirão ingênuos inocentes. Em nome de um 

falso idealismo e de uma falsa moralização, dizendo atacar só ambientes 

corruptos que eles mesmos, de longa data, vêm criando, procurarão atingir 
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a minha pessoa e o meu governo, evitar a libertação nacional. Terei de 

lutar. Se não me matarem...”. 

 Nesse mesmo ano, em meio à campanha eleitoral, Carlos Lacerda 

escrevia na “Tribuna da Imprensa”: “O Senhor Getúlio Vargas, senador, 

não deve ser candidato à presidência. Candidato, não deve ser eleito. Eleito, 

não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para 

impedí-lo de governar”. 

 Getúlio vence as eleições em 18 das 24 unidades da Federação, com 

quase metade do eleitorado. Os conservadores se espantam, os sociólogos 

se espantam mais ainda e inventam o conceito de populismo, a fim de 

odiar teoricamente o eleitorado. 

 No Brasil é assim que agem os “democratas” de plantão: ao 

populismo eles opõem uma “democracia de elite”... 

 Nunca houve entre nós um entrosamento mais profundo entre as 

lutas dos escravos por sua libertação durante os quase quatrocentos anos de 

regime escravista e o movimento abolicionista.  

Os quilombolas e os insurretos urbanos nunca tiveram o apoio deste 

movimento (quase como um movimento feminista composto apenas por 

homens ou um movimento gay composto apenas por heterossexuais).  

Se um Luís Gama - filho de negra rebelde  -  afirmava que o escravo que 

matava o seu senhor praticava um ato de legítima defesa, entre aqueles que 

participavam do movimento abolicionista, no entanto, o objetivo era 

justamente o de afastar esse movimento da efervescência das senzalas. 

 Joaquim Nabuco dizia textualmente: “A propaganda abolicionista, 

com efeito, não se dirige aos escravos. Seria uma cobardia, inepta e 

criminosa, e, além disso, um suicídio político para o partido abolicionista, 

incitar à insurreição ou ao crime homens sem defesa e que a Lei de Linch, 

ou a justiça pública, imediatamente haveria de esmagar. Suicídio político 

porque a nação inteira, vendo uma classe, e é essa a mais influente e 

poderosa do Estado, exposta à vingança bárbara e selvagem de uma 

população mantida até hoje ao nível dos animais cujas paixões, quebrando 

o freio do medo, não conheceriam limites no modo de satisfazer-se, 
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pensaria que a necessidade urgente era salvar a sociedade a todo custo por 

um exemplo tremendo e este seria o sinal de morte do abolicionismo”.  

 E esta opinião, predominante entre os abolicionistas tradicionais, a 

do negro visto como “bárbaro” e “selvagem”, e por isso mesmo, sem 

capacidade de executar ações políticas contra o estatuto que o oprimia  - 

quando bárbaro e selvagem era justamente o estatuto “civilizado” da 

escravidão - , contaminou até hoje a relação das elites “esclarecidas” com o 

povo em geral, mas principalmente com a parte da população mais humilde 

e excluída, alastrando-se como uma epidemia por toda a classe média. 

 A posição de Nabuco, como a da maioria dos abolicionistas 

“moderados”, sempre foi a de ver o problema como uma simples 

substituição de mão-de-obra. E esta mão-de-obra, que deveria ser 

substituída, não poderia ter papel decisório nesse processo; o negro deveria 

ser excluído como agente histórico pelos próprios abolicionistas. 

 Este pensamento “progressista” liberal-elitista tem permeado a 

sociedade brasileira desde então, nas relações sociais, na economia e na 

política, mas principalmente na cultura e na arte (que são a alma de um 

povo), lançando sua sombra inclusive sobre a própria esquerda.  

          A questão da escravidão subjaz em toda a sociedade brasileira, 

“explicando” e “justificando” exclusões e desigualdades. 

 O pensamento escravista permanece  - ainda que inconsciente -  em 

todas as relações das várias elites  - sociais, econômicas, culturais e 

artísticas - com as classes populares em geral. 

 A educação, a  cultura e a arte sempre foram segregadas, restritas e 

seletivas. 

 A frase fundadora da cultura brasileira é a frase do Padre Manuel da 

Nóbrega de 10 de abril de 1549: “Cá non sam necessarias letras mais que 

para entre os christaos”.   

          O que nos tem salvo é que a potente, criativa e polissêmica cultura 

popular se tem feito, e se faz - sempre - , apesar de. (Apesar, inclusive,  

das “flores de estufa” de nossa cultura elitista).  
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A Alemanha, de um jeito ou de outro, foi obrigada a enfrentar os 

anos do Holocausto Judeu perpetrado pelo nazismo.  

O Brasil, ao contrário, tem se negado a encarar os séculos do 

Holocausto Negro perpetrado pela nossa  civilização cristã-ocidental de 

maneira mais efetiva, para além da simples retórica. 

O Holocausto Negro, historicamente muito mais longo que o Judeu, 

continua uma ferida aberta em nossa história e em nosso cotidiano. 

A democracia racial brasileira é exatamente como a nossa própria 

democracia: seletiva.  

Quando dizemos que aqui não existe preconceito racial (ou de cor, 

como preferem alguns), no fundo,  o que estamos querendo dizer é que a 

maneira como os negros sempre foram tratados, é a maneira “natural” e 

“correta” de tratá-los...   

Apesar da composição das nossas classes possuidoras e dominantes 

terem se alterado continuamente,  foi mantido, no entanto, uma 

mentalidade de elite senhorial e colonial, e os dinamismos gerados pelo 

capitalismo foram sempre postos a serviço dessa mentalidade.   

O “Estado de direito” tornou-se então presa fácil dessas classes (se 

no passado “o escravo era o inimigo público da ordem”, no presente, “o 

pobre é o inimigo público da ordem”) e deste modo a democracia passou a 

ser não uma necessidade, mas uma regalia, principalmente “dos que são 

gente”. 

A nossa democracia é uma democracia seletiva.  

A classe média é fundamental para a democracia, mas não existe 

democracia sem cidadania. 

 E a cidadania não pode ser segregada para uma parte apenas  - 

minoritária -  da população.  

Cidadania parcial  =  democracia parcial.  

A democracia é como a virgindade:  não existe meia-virgindade do 

mesmo modo que não existe meia-democracia. 
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A democracia formal, apenas para alguns, não é democracia, é 

embuste (democracia não tem hímen complacente...).  

O corpo social, como o corpo físico (biológico), não pode ser 

saudável com apenas alguns quistos de saúde. 

A “democracia formal” e o “Estado de direito” não podem ser 

sequestrados pelas elites: é preciso democratizar a democracia.  

A democracia sempre foi uma demanda da classe média, uma 

espécie de “prêmio de consolação” das classes dominantes para com a sua 

aliada natural; ela nunca foi um interesse real das elites (autoritárias) e 

nunca esteve verdadeiramente ao alcance das classes populares (excluídas).  

A classe média são os descendentes da mão-de-obra que veio 

substituir o trabalho escravo.  

Daí a sua relação contraditória e enviesada com as classes populares 

tradicionais  - negras, mestiças, mamelucas e mulatas. 

De um certo modo, a classe média no Brasil também foi importada.  

Por isso a classe média não está interessada em justiça, mas em 

segurança (‘‘qualidade de vida’’).  

Acontece que não existe progresso sem justiça.  

Progresso se faz com justiça e não com ordem.  

Onde não há cidadania não há democracia.  

Simples assim. 

Do mesmo modo que os conceitos formais clássicos de 

“democracia’’, “liberdade’’ e “justiça”, a arte formal, “pura”, sempre foi 

um conceito abstrato, isto é, idealista, isto é, elitista. 

“O que é a arte?” e “Pra que serve a arte?” são perguntas que só 

fazem sentido num contexto erudito, isto é, formal, isto é, abstrato, isto é, 

idealista, isto é elitista.  

Esse tipo de pergunta seria impensável no âmbito da arte popular, 

uma arte inserida em seu próprio meio, dele vinda e nele gerada, longe do 
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monitoramento internacional (hegemônico) da arte erudita (embora dela se 

sirva e se aproprie, sem cerimônia, sem servilismos e sem ressentimentos). 

“O que é o samba?” e “Pra que serve o samba?”, por exemplo, 

seriam perguntas totalmente sem sentido em seu contexto cultural. 

Aberto, difuso, vago, indeterminado... assim aparece o conceito de 

arte no contexto da arte erudita, uma “arte para fora”, que, por um lado 

estabelece um “intercâmbio” dependente e desigual com a cultura 

hegemônica, mais interessada em “mostrar serviço” às “matrizes” culturais 

( ‘‘olhem como eu não sou provinciano!’’; ‘‘olhem como eu não sou 

exótico!’’;  “olhem como eu não sou folclórico!”; ‘‘olhem como eu 

também sou moderno!’’; “olhem como eu também sou informado!”; 

“olhem como eu também sou cosmopolita!”), meio que constrangida em 

seu próprio meio (“incompreendida”...), exercendo, por outro, uma espécie 

de “colonialismo interno”, atuando como um setor “evoluído” mas artificial 

(por sua falta de conexão com a realidade cultural e humana locais); o 

termo “arte” demonstrando assim uma resignada disposição a ser esticado 

em todas as direções. 

Os artistas contemporâneos estão idealisticamente preocupados com 

a “arte de seu tempo”; o artista novo, ao contrário, não se “esquece” de 

colocar a arte de seu tempo nas contradições de um espaço concreto: os 

espaços nacionais. 

Tudo volta, na verdade, ao ponto inicial, onde novas descobertas 

sempre podem acontecer: nada mais velho do que a submissão e a 

dependência.  

A direita sempre se utilizou da estratégia de despotencializar 

conceitos e significados que lhe são adversos, numa espécie de “castração 

semântica” desses conceitos, transformando-os em “conceitos-eunucos”: 

- O nazismo denominado de “Nacional Socialismo (?)”; 

          - A UDN, partido que apesar de todo seu palavrório jurídico foi o 

que mais golpes tramou na história do Brasil, denominado de “União 

Democrática(?) Nacional”; 

 - O Golpe de 1964, um golpe empresarial-militar monitorado por 

uma nação estrangeira (EUA) para garantir e proteger interesses 

econômicos de suas empresas denominado de “Revolução (?)”; 
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 - O neoliberalismo apresentando como novo (?) um pensamento do 

século XVII ! 

 Do mesmo modo foi trabalhada conceitualmente a 

despotencialização da arte, transformada em mercadoria e espetáculo, 

eufemisticamente chamados de “produção de sentidos”. 

 Toda palavra traz em si uma hierarquia e um julgamento de valor: a 

arte virou “arte”, isto é, aquilo que o poder artístico-ideológico passa 

hierarquicamente a chamar de arte. 

 A palavra não é pura; toda palavra traz em si uma relação, uma 

“outra” palavra (que não ousa dizer seu nome).  

          Nenhuma palavra é isenta; todo substantivo é contaminado por um 

adjetivo, por um qualificativo; toda palavra traz em si  - embutido -  um 

conceito ideológico.  

          Todo substantivo contém em si mesmo um adjetivo que foi 

“apagado”; o substantivo é um palimpsesto do adjetivo:  sob o substantivo 

respira abafado um adjetivo. 

 O funcionamento de vários órgãos essenciais ao organismo requer a 

presença de bactérias; animais criados em condições totalmente livres de 

micróbios desenvolvem sérias anomalias anatômicas e fisiológicas. 

  Como a arte. 

 Uma arte “isenta”, “pura” e sem “bactérias” é uma arte anômala. 

 A “arte pura” é como um “pastel de vento”:  muito ‘‘substantivo’’ 

(massa/conceito) e pouco “adjetivo” (recheio/conteúdo). 

 A arte contemporânea é uma arte em que a “embalagem” é mais 

importante que o “produto” e o “marketing” é mais importante que a 

“mercadoria”. 

 A complexidade da arte, no entanto, não pode ser reduzida ao 

primarismo do conceito. 

 O isento, o puro e o único não existem na política, na economia, na 

religião, na cultura ou na arte. 
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 Não é o território do popular ou o do erudito, em si mesmos, que 

interessam ao artista novo, é a zona de fronteira (e de conflito) entre o 

universo “literário” da erudição e a “lógica” popular, é essa margem de 

trocas, complexa e rica, de diversidades mestiçadas e identidades plurais. 

 O artista novo é órfão e apócrifo. 

 Complacência com a elite e uma certa simpatia pelo modelo (neo) 

liberal são, por seu lado, as características fundamentais do artista 

contemporâneo. 

A arte superficialmente oculta o artista e profundamente o revela. 

A covardia do artista contemporâneo é a covardia de sua própria 

classe. 

A arte altera os limites da nossa condição (humana). 

Ao mesmo tempo ela contém e expressa a cultura onde é produzida: 

a uma cultura cínica, hipócrita e reducionista, corresponde uma arte cínica, 

hipócrita e reducionista (independente de sua qualidade estética). 

Arte é linguagem, mas não é apenas um jogo de linguagem erudito; 

arte é diálogo  - justamente por ser linguagem - , um diálogo aberto à 

multiplicidade das questões humanas:  a arte, ao contrário de sua visão 

elitista, é uma instância democrática. 

Os preconceitos da academia, as idéias abstratas e o empreendimento 

de adequar os “modelos” ao “método”, estão, na verdade, desorientando o 

saber artístico. 

Uma divindade romana para representar a História, tinha em uma das 

mãos um livro e na outra um estilete, numa alusão a um pensamento que 

sabe generalizar (o livro), mas que, ao mesmo tempo, não despreza 

escolhas específicas (a ação, o estilete). 

O pensamento pós-moderno continua a nos dar, hoje, livros sem 

estiletes e estiletes sem livros.  

Sendo o estético uma noção que envolve um juízo histórico, isto é, 

um juízo das relações entre países e suas relações culturais, econômicas e 
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de organização de poder, não se pode deixar de considerar no estético a 

idéia de dependência. 

Para se entender o estético não se pode forçar a história, 

convertendo-a em uma história-padrão, oficial e genérica; é preciso 

diferenciar, discriminar, descer às sociedades concretas, às histórias 

específicas; caso contrário, a história da arte, em vez de ser a potente 

expressão da cultura dos vários povos que compõem a Humanidade, se 

converteria em uma pretensiosa  mas simplória “coleção de raridades”. 

O estético não se reduz a uma apreensão meramente intelectual, o 

estético é ideológico. 

A beleza é um conceito idealista e abstrato. 

Como a justiça. 

A beleza é relativa. 

Como a verdade. 

Beleza, justiça e verdade são conceitos ideológicos. 

Não é tanto o perfeito, mas a presença do imperfeito que tem sido 

responsável por algumas das propriedades básicas da vida; a simetria é 

limitada, toda transformação  - natural ou social - é resultado de alguma 

forma de desequilíbrio. 

O surgimento de estruturas complexas (naturais ou culturais) 

depende fundamentalmente da existência de assimetrias, isto é, de 

desequilíbrios, isto é, do imperfeito. 

O perfeito é estático e a vida é dinâmica: só estamos aqui porque a 

natureza é imperfeita (isto é, em fazimento, isto é, não acabada).  

O perfeito, como a beleza e a verdade, é construído artificialmente 

(isto é, ideologicamente). 

Não sabemos como criar algo a partir do nada. 

Somos capazes de refletir sobre o sentido da vida,  perguntar sobre 

nossas origens, mas para criar precisamos dos “insumos”, das 

“ferramentas”, das “instruções”:  espaço, tempo e matéria. 
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É necessário, portanto, retirar das imagens a crosta das aparências e 

descobrir seus “tiques”, seus “esgares” e suas “cicatrizes”.  

Ou seja, o estético que toda situação humana comporta. 

A “Arte da Colonização” não é apenas o título de um livro de um 

economista inglês do século XIX (“Observações sobre a Arte da 

Colonização” de Gibbon Wakefield), toda relação colonial (e as relações de 

dominação, como a arte, mudaram de forma mas não mudaram de 

conteúdo) está destinada a promover o atraso e não o desenvolvimento 

(desenvolvimento dependente e subordinado também é atraso). 

Desigualdade e subordinação  -  econômica e cultural  -  são 

incessantemente reproduzidas dentro do sistema capitalista mundial. 

Dependência econômica  =  dependência cultural. 

A despolitização da arte é apenas uma politização às avessas. 

O capital olha o humano como estranho, atípico e ultrapassado. 

Instaura-se então uma arte onde começa a florescer um espírito 

acadêmico, burocrático e administrativo: a arte contemporânea. 

Quando a arte transforma a admiração em assimilação acrítica de um 

“modelo” a ser fielmente imitado, desaparece o verdadeiro fundamento do 

saber artístico que é a igualdade nas relações entre os vários tipos de arte, 

passando-se a atribuir à arte hegemônica o papel de ”arte-guia”. 

A concentração e a centralização dos capitais e a exploração 

neocolonial das áreas periféricas, do mesmo modo que no passado 

estimulou a burocracia e o militarismo, hoje estimula a corrupção. 

E a pior das corrupções é a corrupção de corações e mentes. 

A novidade nem sempre é o novo. 

A novidade, às vezes, é apenas o velho que tomou Viagra e pintou os 

cabelos. 

A nova “sociedade do espetáculo”, no fundo, é apenas o velho “circo 

romano” revisitado. 
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Os novos “brinquedinhos” tecnológicos que infantilizam adultos, no 

fundo, são apenas as velhas miçangas e espelhinhos para os “neo-índios” 

urbanos (embora a tecnologia tenha em si mesma, um potencial 

transgressivo, transformador e libertário). 

O Cristianismo, imposto a ferro e fogo aos povos do Novo Mundo, 

era uma “novidade” para os jovens autóctones, mas, na verdade, a “Boa 

Nova”, era apenas a velha dominação, a antiquíssima opressão e o arcaico 

saque. 

O novo muitas vezes pode não ser o novo, mas a notícia do novo.  

Como a arte muitas vezes pode não ser a arte, mas a notícia da arte. 

A informação usada como marketing e o marketing usado como 

informação. 

Informação como poder e coação. 

Informação como censura. 

Quando a teoria não é utilizada para esclarecer e orientar a arte, mas 

para legitimá-la; quando a teoria é empregada como apologia, ela se 

degrada em propaganda. 

E, na medida em que a teoria se converte em propaganda, as 

necessidades da propaganda se convertem em “questões teóricas”. 

A classe média é fundamental para a democracia  - uma sociedade 

apenas de ricos e pobres tende invariavelmente a ser uma sociedade 

autoritária - , mas a classe média, como massa de manobra das classes 

dominantes, não é uma classe democrática. 

Do mesmo modo, a teoria é fundamental para a arte  - uma arte 

apenas de eruditos e intuitivos tende invariavelmente a ser uma arte 

autoritária  - , mas a teoria em si, não é necessariamente criativa, a teoria, 

num certo sentido, esteriliza a arte. 

A teoria é a “classe média” da arte: é importante mas não deve ser 

levada muito a sério. 

Uma teoria oligárquica é exatamente igual a uma democracia 

oligárquica. 
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A arte é a medida do presente e o acaso é um estopim. 

Não somos, no entanto, apenas criaturas do nosso tempo, o passado e 

também o futuro habita em nós. 

Fome no coração é mais importante que sabedoria. 

Vivemos um tempo em que o homem capitalista ocidental está 

ficando cada  vez mais individualista e cada  vez menos individualizado. 

Há uma uniformidade de rebanho, de gramado, convenientemente 

mantida à base de “aparadores de grama” e retirada das “ervas daninhas” 

discordantes. 

O homem ocidental contemporâneo abomina o coletivismo, mas é 

cada vez mais coletivizado na moda , na arte, na cultura, no  

comportamento, na forma de pensar, no consumo e na ideologia 

(principalmente). 

Vivemos um individualismo coletivizado, cuja marca é, 

contraditoriamente, a uniformidade. 

O amoralismo pós-moderno é apenas um moralismo às avessas. 

O liberalismo se desenvolveu a partir da percepção e foco na atuação 

individual e não na coletiva, e por isso, criou uma noção de direito 

individual e não de necessidade coletiva, acreditando principalmente que a 

maneira de agir de uma determinada classe  - motivada unicamente por 

seus interesses específicos -  é resultado desta entidade abstrata chamada 

“natureza humana”. 

A análise do fenômeno da arte contemporânea tem que ressaltar 

inicialmente a sua complexidade; nele confluíram tantas variáveis e 

condicionamentos que sua avaliação não pode ser unilateral. 

Isto significa que o balanço da “autocracia contemporânea” tem que 

considerar tanto os seus métodos, quanto os resultados por ela obtidos, 

situados ambos no contexto histórico da “revolução neoliberal pós-

moderna” e seus desdobramentos. 

O “culto à personalidade” de Duchamp teve origem nos segmentos 

mais burocratizados da arte contemporânea  - cultuando a Duchamp esses 
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segmentos garantiriam-se a si mesmos -  constituindo assim a hierarquia 

que assegurou a “autocracia contemporânea”:  não uma pirâmide com 

Duchamp no topo e o “partido” na base, mas uma pirâmide formada, da 

base ao topo, por Duchamps de tamanhos diferentes. 

O artista contemporâneo é um artista entre o fanatismo e o ceticismo.  

O artista novo, ao contrário, não está preocupado em  elaborar 

“modelos” acabados, ele se limita a definir pressupostos e características. 

Do mesmo modo que o stalinismo não é sinônimo de socialismo, a 

“arte contemporânea” não é sinônimo da arte que se faz no contemporâneo. 

A nova arte está interessada no homem, no ser humano, e não num 

“tipo”, numa “categoria”, ou num “personagem-emblema”; seu interesse é 

no humano como personagem aberto, criado sem modelo, moldado apenas 

pela sua singularidade, em meio a uma época de turbulências e prólogos. 

A nova arte busca aquilo que ela não sabe nomear, que ela (ainda) 

não sabe o que é, e nessa busca a moral passa a ser secundária. 

O seu interesse é na questão do conhecimento, na questão de até que 

ponto a mente humana é capaz de representar a realidade  (e o próprio 

homem). 

A ética da nova arte é uma ética da procura, uma ética de bateia de 

garimpeiro. 

E nessa sua tentativa de compreender, tudo deve ser instrumento e 

nada pode ser empecilho. 

A nova arte quer ser uma arte picareta (de minerador...), uma arte 

que não tem medo das palavras. 

Ela quer lembrar ao crítico e ao curador que outros também vão vê-la 

e inventar novos significados, ela quer libertá-los da responsabilidade 

solitária da interpretação. 

Só a complexidade de nosso país  - sincrética, miscigenada e plural -, 

para a qual muitos, por cinismo político, hipocrisia ideológica, superstição 

cultural, miopia de classe, incompetência de análise e subserviência a 

determinados modelos de pensamento, viram a cara, torcem o nariz e 
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reviram os olhinhos, ofendidos e enojados, incapazes de compreender a sua 

grandeza,  riqueza e potencialidades inexploradas, é capaz de explicar a 

transformação de elementos de controle social em elementos de mudança 

social. 

A realidade é muito mais dinâmica que as ideologias.  

À visão conservadora de um “universo imutável” é anteposto o fato 

de que o eterno é tudo o que passou. 

A identidade brasileira, despedaçada desde o Descobrimento, tem, 

por isso, melhores condições de se adaptar à convulsão contemporânea, que 

se caracteriza justamente pela produção de fragmentos. 

A arte contemporânea se auto-promove em “guia” da arte mundial, e 

com isso, pretende deter o monopólio da “verdade artística” 

contemporânea, com autoridade sobre todos os outros movimentos da arte 

de seu tempo, do mesmo modo que a experiência norte-americana, com 

todas as suas peculiaridades, não foi colocada como uma das possíveis 

formas de construção de uma sociedade capitalista, mas, ao contrário, foi 

absolutizada e erigida em modelo de valor universal. 

Nenhuma arte, no entanto, em face à heterogeneidade dos caminhos 

da arte, pode  pretender equalizar ou homogeneizar as características 

culturais dos povos do mundo, cuja riqueza consiste exatamente em sua 

pluralidade e diferença. 

A arte desvia o espectador do caminho e não o “enquadra” como a 

um soldado raso. 

Hierarquia, é sempre bom lembrar, é uma palavra grega que significa 

governo divino. 

A uma elite deve corresponder sempre uma contra-elite, que a 

instigue, a espicace, e façam ambas, dialeticamente, a história avançar. 

E a universidade que tem sido tão competente para formar uma elite, 

tem sido totalmente incapaz de formar uma contra-elite. 

A arte contemporânea hegemônica é estreita demais, dogmática 

demais e ideológica demais para dar conta da complexidade 

contemporânea. 
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Exatamente como o neoliberalismo, que com seu primarismo escolar 

de “notas”, “lições de casa” e “agências regulatórias” vê o mundo como um 

grande “colégio interno”, cujo mérito maior de seus discípulos assalariados 

e mestres prepostos são as medalhas de “comportamento” e “aplicação”. 

A economia é séria demais para ser tratada por especialistas (que o 

digam os seus patrões...). 

A nova arte quer ter a visão desvencilhada de estereótipos, olhar para 

tudo com olhos calmos. 

Quanto mais observamos a vida (natural ou social) mais nos 

apercebemos de que a tendência para a associação, para o estabelecimento 

de vínculos, para o viver junto, para o viver uns dentro de outros e 

cooperar,  é uma característica essencial dos seres vivos. 

Não temos seres solitários, cada criatura está, de alguma forma, 

ligada ao resto e dele dependendo. 

Um ecossistema é uma rede, uma conexão, um vínculo; a vida é uma 

associação de células, as bactérias construíram a rede planetária em dois 

bilhões de anos, a rede da vida. 

Competição, num sentido mais amplo, é apenas mútua dependência. 

Sem emprego, sem renda, sem serviços públicos adequados, sem 

cobertura de educação e saúde e sem acesso à justiça, o povo sobreviveu 

através de estratégias que o tornaram extremamente criativo.  

A favela é uma prova dessa criatividade:  é uma solução urbanística, 

arquitetônica e de processos construtivos, além de produtora de uma 

conviviabilidade, de códigos éticos e morais, de um código civil e um 

código penal, mas principalmente de uma solidariedade construída em 

torno do lugar.  

Daí a forte propensão para a festa, que é a maneira pela qual se opera 

a socialização de forma mais efetiva. 

As relações entre organismos vivos não são predatórias  - como quer 

nos fazer crer um certo pensamento conservador - , mas essencialmente 

cooperativas, caracterizadas pela coexistência e a interdependência.  
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A simbiose é um aspecto central da vida. 

Na verdade, armênios, judeus, cambojanos, curdos, bósnios, 

palestinos ou tutsis, somos todos uma coisa só, a nossa igualdade se dá na 

diferença e na diversidade. 

Hoje o Terceiro Mundo não está mais longe, está dentro da Europa e 

dos Estados Unidos. 

É na arena cultural que a grande batalha do século XXI está sendo 

travada. 

A herança de Duchamp foi convertida numa espécie de “fetiche 

sagrado” e numa justificação do presente, os estudos sobre a sua obra 

tornaram-se exercícios escolásticos e o emprego de citações passou a 

substituir a pesquisa séria sobre as novas realidades. 

Todo contexto imprime suas marcas - culturais,políticas,econômicas, 

sociais, estéticas, morais e jurídicas -  à vida social. 

Por isso, ao contrário do que apregoa, a cultura pós-moderna é uma 

opressão à liberdade de pensamento.  

Ela só admite liberdade para o seu pensamento, os demais  -

discordantes ou não  - são massacrados por um silêncio ensurdecedor. 

No entanto, o que vale, o que conta, é o tecido da vida, com toda a 

sua trama. 

E a arte só se torna arte quando faz deste tecido a sua matéria prima. 

Do mesmo modo que em economia o que interessa é o IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano) e não o Superávit Primário (quanto o 

governo economizou para transferir às corporações), em arte o que 

interessa é a obra e não o conceito. 

           

           E, como dizia o velho Noel (o Rosa, não o Papai):  

         “a verdade, meu amor, 

 mora num poço...” . 
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                Rio de Janeiro, abril e maio de 2009. 

                                                        

                                    Euro S. R. 

 

 

       Este texto é dedicado a Carlos Zilio, Gonçalo Ivo e José Maria Dias da Cruz 

                                          

  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


