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N AV EG A N T E S
CO N E XÕ E S

A palavra “igual” nos instiga, surge a partir da leitura
“O capitalismo tem seus limites”, de Judith Butler,
um dos textos da “Sopa de Wuhan”, onde a filósofa reflete
sobre questões relacionadas à igualdade. Com objetivo
de realizarmos ação de pesquisa, processos artísticos
e estabelecermos conexões criativas, fizemos uma lista
de pessoas de nosso universo de relações próximas e afetivas;
dessa seleção convidamos 12 colaboradores de campos
criativos diversos. Somados aos dois pesquisadores do NAVE,
no total de 14 pessoas, o projeto se desenvolveu em 9 cidades
de 5 países.

Estabelecemos “maneiras”, possibilidades de nos
relacionarmos com “o outro criativo” à distância. Fomos todos
“convidados” a termos um “outro olhar” sobre as dinâmicas
das metodologias expositivas e da partilha. Convocamos
o movimento de entrar em contato, trocar percepções,
dividir pensamentos. O compartilhar da tela bidimensional
dos encontros virtuais nos possibilitou realizarmos diálogos
intensos, “experiências no instante do real” sobre os trabalhos
produzidos. As conversas foram do “precisamos falar disso”,
das questões conceituais, da construção do pensamento
ao “rever coisas”.

CONEXÕES

NAVEGANTES

Em um momento histórico tão particular de nossas vidas,
lugar do tempo onde uma pandemia do COVID-19 se espalhou
entre nós, em março de 2019, o “abstrato” se estabeleceu
através das palavras quarentena, lockdown, confinamento
e distanciamento social – termos que ganharam sentido radical
em todos os continentes. O vírus agiu rapidamente do oriente
ao ocidente, tomou espaço, ganhou tempo, levou vidas,
alterou rotinas e mudou radicalmente nossa maneira
de viver, de como nos relacionamos com o outro e com mundo.
Pensadores começaram a refletir e escrever sobre a situação
e, dentre tantas publicações, surge a compilação
“Sopa de Wuhan: pensamento contemporâneo em tempo
de pandemia”, documento que reúne ensaios de filósofos
diversos, reflexões sobre os impactos no mundo
e problemáticas relacionadas à pandemia. Foi nesse contexto
que a ideia do Projeto Navegantes Conexões surgiu.

Neste projeto somos “navegantes” de um “momento vida”
onde um texto nos une, uma palavra nos conecta e sentimentos
nos movem.
Aglaíze Damasceno e Alan Araújo
NAVE – UFCA
Maio – Setembro, 2020

“Navegar é preciso, viver não é preciso” diz sabedoria ibérica do pôr-se a caminho, sem
ilusão de segurança. No entanto, os que, há séculos, partiram em busca de um novo mundo
acabaram por espalhar violentos fins-de-mundos onde ancoraram, criando um único (i)
mundo. Do 2020 da Pandemia (pan + dêmos o que atinge a todos, ao povo todo, a tudo), que
parece intensificar a desagregação dos mundos, agora interconectados, se lança esta outra
Nave, um encontro entre artistas-pensadores em diversas linguagens, que desenham um
álbum-testemunho, produzindo inigualáveis iguais. Outros (fins de) mundos são possíveis?
De Butler, o sopro-inspiração, no mundo trumperizado, mostra que Igualdade só é potência
em meio a diversidade e fragilidade de rotas que se ousam traçar contra a corrente
aniquiladora do capital que tudo quer igualar a si. Imagens sonoras, visuais, verbais,
conceituais, vindas de miradas múltiplas, que abrem ainda outras janelas, compõem
esta obra. Repercussões de dias de desnaturalização de rotinas e projetos, tempos de
olhar atento ao que nos avizinha, de escuta apurada aos jogos que nos (des)igualam, de
encontros inesperados (se não des-esperados) consigo mesmo, como outros, e com outros
si mesmos. Navegando entre-tempos, entre-campos, entre-tantos, é lançada a conexãoconvite: um documento para (des)entender o somos que temos sido e experimentar que, na
aventura da viagem, o horizonte é sempre igualmente novo e diferentemente o mesmo.
Camila Prado é professora da Universidade Federal do Cariri.
Doutora em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais,
atualmente coordena o grupo de pesquisa interdisciplinar
e interinstitucional NECAGE - Núcleo de Estudos Comparados
em Corporeidade, Alteridade, Ancestralidade, Gênero
e Gerações. Interessa-se por pensações que permitam (re)ver
outros mundos possíveis.

A l a n A RAÚ J O
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Crato, CE – Brasil.
Toque, 2020
Modelagem em borracha de silicone, gesso e tecido, dimensões variadas.
Na procura do ‘igual’ no reino das desigualdades, esbarrei num sentimento
que julgo ser comum. Graças ao distanciamento social, necessário em tempos
de pandemia, sentimos e nos demos conta da falta do contato físico com
o outro ou até em nós mesmos. Uma ação que precisa ser repensada, seguindo
uma série de recomendações, assim surge a peça Toque. A criação faz parte
da série Cicatrizes, onde proponho transformar marcas, acumuladas no corpo
durante a vida, em objetos/joias, resquícios da nossa constante mudança
e renovação.
Graduado em Design de Produto pela Universidade Federal do Cariri (2015),
especialista em Design de Moda pelo SENAI CETIQT (2017). Foi bolsista
no programa Cambada PET Design UFCA (2012-2015). Atua como visual
merchandiser e designer autônomo, trabalha com joalheria e moda autorais
produzidas em pequena escala. Integrante do grupo NAVE: Núcleo de Artes
Visuais Experimental da Universidade Federal do Cariri. Tem experiência nas
áreas de design de produto, visual merchandising, moda e joalheria, com ênfase
no processo criativo. Realiza pesquisas na área de joalheria contemporânea.

MICRODOC.CONTOS:MUROSPOROSOS
Eu li muito sobre a escravidão, sobre a população negra – crescemos
com o preconceito dentro de casa.
As mulheres conquistaram espaço, mais do que antes.
Junho de 2020. Mulheres morrem no Cariri, vítimas dos maridos
ou ex-maridos.
Objetos de cama e mesa.
Dona Wilma, preta, 58 anos, trabalha todos os dias na sua mercearia.
Não para de trabalhar durante a pandemia. Não fecha aos domingos.
Mora numa casa de esquina – metade para a frente é a mercearia;
a parte de trás, sua moradia. Tradição colonial.
Entro em busca de frutas. As últimas bananas da semana sobram em
cima do freezer.
Vão chegar amanhã, bananas novas!
E essas D. Wilma?
Tão muito maduras...
Eu quero, 6 reais dessas bananas.
Minha neta não gosta, diz que não gosta de banana da casca preta.
Só porque tá com a cor preta.
D. Wilma, a gente tira essas coisas da criança logo. Tira logo enquanto
é pequena.
Do outro lado do muro mora uma família de casal cis muito jovens, suas
idades devem chegar aos 25 anos no máximo, já com três filhos e um
cachorro. O pai vive do tráfico de drogas e com isso mantém a família.
A mãe faz a limpeza da casa e cozinha. Ambos cuidam dos filhxs.
Todxs estamos em isolamento social, elxs e eu.
Acompanho, dia-a-dia, involuntariamente, da minha sala de estudos
os sons que atravessam o muro do corredor de fora, o mesmo que me
separa do ambiente vizinho. Do outro lado, imagino ter também um
corredor, interligado com a cozinha. Quintal. Casa do cachorro. Banheiro
fora de casa. Herança colonial.

Sons de Tv. Novela.
Cadê meu carregador? Pega lá no quarto!
Diz a mãe com voz firme.
Num tá lá no meu quarto não, o carregador?!!! Ainda a mãe.
Vou fritar seu ovo! Venha pra cá! Grita a mãe.
Ruídos metálicos dos utensílios domésticos.
Vou fazer dois ovos, do tamanho dos seus ovos. De quem é os ovinhos
mais lindos do mundo? De quem é esses ovinhos mais lindos do mundo?
Ãh?
Reage o menino.
E não é dá mamãe não?!
Mudança de tom vocal.
Vou bater em você, tô só avisando a você! Tô só avisando a você,
tô avisando direto!
Silêncio.
Toma o cuscuz! Diz suave.
Cala a boca e come! Aos gritos.
Cala a boca!!!!
Sons de utensílios.
Ave-Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora...
Um pouco mais distante ouve-se um conjunto de vozes, coordenadas
no mesmo ritmo, crianças e adultos.
Imagino todxs na sala, vela acesa, rosário em uma das mãos, sentados
em volta do santo.

Quinta-feira,
11 de junho de 2020.
Adriana Botelho.
Documentarista e
bisbilhoteira.

A d r i a n a B OT E L H O
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Juazeiro do Norte, CE - Brasil.
Muros Porosos, 11.06.2020
Fotografia documental sob impressão literária, A4.
Em estado de isolamento social, passei a observar com mais atenção
o entorno que perfaz, numa zona limitada, os três quarteirões envolta
de casa. Como também a minha própria casa. De repente tudo amplificou-se,
desde as imagens sonoras até as visuais. Parte disso foi traduzido para a escrita
e registrado pela fotografia através de mini contos documentários.
Sou documentarista, aprendi como uma forma de sobrevivência.
Inventei de fazer curadoria em artes visuais e ser professora de história da arte
desde 2002. Nasci em Fortaleza e moro no Cariri.

Margarita Zorrilla CEBRIÁN
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Cairns, Austrália.
Baralho Uno, junho 2020
Fotografia, vídeo, Photoshop, impressão em cartão.
Um trabalho feito com materiais disponíveis em casa. Durante o encerramento
tiramos o pó aos jogos de mesa, que voltaram a ser protagonistas da vida
familiar. Criei uma peça baseada num objeto popular, o baralho de cartas
UNO, com os retratos das pessoas mencionadas diretamente no texto
da Judih Butler, ou indiretamente por se tratar de vítimas desta crise.
Todas as cartas tem o mesmo valor, um, para simbolizar que todas
as vidas importam.
Valencia, Espanha, 1977.
Arquitecta de profissão e artista de coração.
Era aquela menina tímida na escola que corava quando lhe diziam que
“desenhava muito bem”. Em casa havia muita obra gráfica nas paredes,
desfrutava imenso entre as páginas da enciclopédia de arte Noguer-Rizzoli.
A pintura foi cedo parte da sua vida, da sua linguagem.
No primeiro ano dos estudos de arquitetura teve de comprar a primeira caixinha
de aquarelas e foi um achado que deu em várias exposições. Desde então
desenvolveu um interesse especial pela cor que também aplica no campo
do património arquitetônico.
Ao longo da sua vida envolveu-se em projetos tão diferentes como o design
de montras, criação teatral, intervenções de paisagismo, design gráfico, atriz
de voz...
Um trabalho que recolhe experiências que viveu em Espanha, Estados Unidos
e Portugal. Atualmente mora em Cairns, na Austrália, onde forma parte
da associação e ateliê de impressão Inkmasters.

Ag l a í z e DA M A S C E N O
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Juazeiro do Norte, CE – Brasil.
SOMOS, julho/agosto 2020
Poema objeto, sabonete e fios de cabelo, dimensões variáveis.
Paisagem sonora 4’35”
https://aglaizedamasceno.bandcamp.com/album/somos
O poema objeto traz a grafia da palavra SOMOS (pode ser lida tanto
da esquerda para direita, quanto da direita para esquerda, um palíndromo)
desenhada com fios de cabelo sobre um sabonete, na busca de estabelecer
um paralelo metáfora entre a palavra IGUAL, ao mesmo tempo que dentro
da palavra SOMOS está a palavra SOM. A peça sonora explora sons
no momento do banho, sonoridades captadas entre as quatro paredes
de um banheiro, presentes dentro do universo particular de cada um.
É no momento íntimo sonoro e de solitude, onde banhar-se pode ser além
da ação de limpeza e higiene do corpo, lugar lúdico, ato de renovação,
celebração!
Aglaíze Damasceno (Cruzeiro do Sul/AC, 1972) Artista Multidisciplinar.
Doutoranda em Arte Contemporânea - Universidade de Coimbra (Portugal).
Pesquisa e realiza projetos em artes, linguagens visuais, cultura musical e artes
do som. Professora Adjunta do Curso de Design - Universidade Federal do Cariri
(2010). É idealizadora e Coordenadora do NAVE (2016): Núcleo de Artes Visuais
Experimental UFCA, grupo de pesquisa/CNPQ. Vive e trabalha em Juazeiro
do Norte, CE.

ENTREIGUAIS
estendo a mão
a você
meu igual
mas peço que não a toque
o invisível nos une
separa
é um bordado microscópico
sétima coroa
de uma linhagem de morte
e dúvidas com asas
penduradas em cavernas da ásia

no duomo de milão

na praia de copacabana
naquele beijo do passado
agora não recomendado
para quem quer continuar vivo
e usa máscara
na falta de outro adereço
porque as fronteiras do abraço
estão fechadas
os músculos recolhidos
e ainda assim

estendidas no gramado

quero lhe encontrar

aparado do central park

no brilho das telas

nas molduras do louvre

no túnel aceso do final

https://anchor.fm/cesar-garcia-lima/episodes/Entre-iguais-ef4pe2

Cesar Garcia Lima

Cesar Garcia LIMA
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Rio de Janeiro, RJ - Brasil.
Entre iguais, 07.06.2020
https://anchor.fm/cesar-garcia-lima/episodes/Entre-iguais-ef4pe2
Promovi uma espécie de oficina de criação comigo mesmo, com a proposta
de escrever/ reescrever um poema e depois gravá-lo em podcast, de modo
a afinar a elaboração estética em uma única noite de domingo. Como se fosse
uma carta enviada a um parceiro homoafetivo, o poema “Entre iguais” dialoga
com aqueles que, em tempos de pandemia, ficaram privados da companhia
de seus entes queridos, com a igualdade sendo uma referência de identidades,
e não fornecida pelo contexto sócio-político e cultural em que vivemos.
Cesar Garcia Lima (Rio Branco, AC, 1964) é poeta, professor e jornalista.
Publicou os livros de poemas Águas Desnecessárias (1997), Este livro não
é um objeto (2006) e Trópico de papel (2019). Mestre em Literatura Brasileira
e Doutor em Literatura Comparada, pesquisou a relação entre a obra de Carlos
Drummond de Andrade e a notícia, além da correspondência entre o poeta
mineiro e o paulista Mário de Andrade. Dirigiu os documentários “Soldados
da Borracha” (2010) e “Onde minh’alma quer estar” (2015).
Vive no Rio de Janeiro.

Va n d a M A D U R E I RA
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Coimbra, Portugal.
Aequalis, 2020
Vídeo HD, cor, som. 1`14``
https://vimeo.com/454129446
Cravo o sinal na terra
Como quem semeia
Dois sulcos paralelos
Irregulares, inconstantes, desiguais
Artista plástica, vive e trabalha em Coimbra, licenciada pela ESAD-CR (Escola
Superior de Arte e Design) das Caldas da Rainha em 2002. Frequentou
o Mestrado de Arte Contemporânea da Escola das Artes da Universidade
Católica Portuguesa no Porto entre 2007e 2009. Encontra-se a frequentar
o Doutoramento em Arte Contemporânea do Colégio das Artes da Universidade
de Coimbra desde 2012. É membro ativo de vários coletivos artísticos dos quais
destaca Pizz Buin.Desde 2005 desenvolve o projeto Desenho de Depois
do Buraco, onde desenvolve o lado mais relacional do desenho.
O desenho é o in-put para médias, ações e colaborações artísticas.

Por Claudio Mappa
Quando o vírus começou a se espalhar pelo mundo fazendo vítimas
em vários países, muitos conseguiram, a despeito da dor e da comoção,
visualizar um elemento positivo em toda a tragédia; pois, por mais terrível
que fosse, a proliferação do COVID-19 não deixara de nos relembrar
que habitamos o mesmo espaço planetário e que compartilhamos da mesma
fragilidade fisiológica existencial, independente de nação, credo, cor, gênero,
partido ou classe social. Isto nos lembra uma famosa observação de Carl G.
Jung (1990) considerando a relação claro/escuro na tortuosa jornada humana:
não há bem que não possa produzir o mal, nem mal que não possa produzir
o bem. Assim, uma pequena consciência de igualdade começou
a se manifestar. Ainda que a muitíssimas duras penas, um sentimento
de pertencimento a um mesmo grupo emergiu como força potencial
para uma possível transformação social e humana em meio ao caos inesperado.
No entanto, com o passar de pouco tempo, a falta de limites do capitalismo
demonstrou que uma sensibilização geral ainda estaria longe, ou não cabia
dentro do escopo de seus interesses. Então, para a grande indignação
de muitos e não surpresa de outros, vimos o mercado inescrupulosamente
e mais uma vez reiterar sua funesta função ontológica de extrair ganho
das situações mais miseráveis.
Baseado nesta configuração, teci e venho trazer minha resposta-reação.
Sabemos que estamos imersos em uma infinidade de eventos que nos
transpassam e nos modificam a todo momento, nos impelindo ao movimento
reativo próprio e inegável de pertencer ao mundo. Existimos no mundo, ele
nos utiliza e nós também o utilizamos. O material com o qual lidamos, o qual
organizamos, moldamos e procuramos dar sentido para uma manifestação
consciente é quase sempre o resultado de nossa aventura de investidas
e descobertas nos diversos campos-cosmos imediatos à nossa presença.
Nossa devolução-ação-manifestação é o relato de nossas percepções,
a resposta de nosso ser saturado dele próprio, mas não como um organismo
isolado, e sim como parte de um todo. Nesse sentido, acredito que ser-estar
significa ser e estar no mundo, ser formado e atualizado por ele. Obviamente
que a individualidade mantém suas escolhas, predileções, limitações
e idiossincrasias, mas, ainda sim, de alguma forma compartilhamos todos
um mesmo espaço. Portanto, existimos no mesmo mundo, e precisamos viver
nele, defrontar-se com ele, trabalhar nele, brincar com ele, dançar com ele,
e chorar com ele.
Próximo dessas considerações, penso que o momento não é
de afastamento em torres de marfim, embora o isolamento físico seja

um recurso necessário e importante no combate à proliferação do vírus.
Devemos todos, e nós artistas com certeza, abraçar agora o mundo,
da forma que nos for possível e oportuno, com nossas palavras,
conhecimentos, sentimentos, ciências, artes. O momento é de pisar o chão,
sentir a Terra, não abandoná-la, não se retirar como o já feito por diversas
formas artísticas em outros tempos, como, por exemplo, o Canto Gregoriano
(sito esta forma musical sem nenhuma pretensão de conduzir juízo de valor,
apenas por ter me ocorrido neste momento, mesmo porque a amo) que buscou
as alturas, o máximo grau de sublimação, o distanciamento do mundano,
a entrega total à busca do mais alto, o afastamento intencional
da movimentação e agitação do terrenal dionisíaco e secular, como nos
lembrou Wisnik (2017). Certamente que não busco nisto um exercício
comparativo, pois como já bem sabido e observado a muito por Eco (1988)
os universos culturais surgem de seus contextos culturais e é sempre difícil
compreende-los justamente sem relacioná-los a seus respectivos ambientes.
Apenas tento reafirmar minha proposição de que o artista (em todos nós) deve
mobilizar suas habilidades, suas ferramentas, suas armas e suas magias
no estranhamento e acolhimento deste nosso momento planetário.
Diante deste estado, e a partir do texto da filósofa norte-americana Judith
Butler (2020), “O capitalismo tem seus limites”, compartilho minhas impressões
em formato de um texto que se construiu assumindo pretensões poéticas e,
que aos poucos me convenceu de que poderia expressar, ainda que aos riscos
da subjetividade, meu enfrentamento e meu grito, meu choro
e minha esperança. Do texto surgiu posteriormente uma composição musical,
da qual ele é parte, cujo registro em vídeo segue anexo a esta publicação.
Nesta performance as melodias, fragmentos, escalas, modos, ataques
e silêncios vindos de um contrabaixo se juntam às palavras, não apenas como
um acompanhamento secundário, mas se entrelaçando, buscando a criação
de sentidos próprios. Talvez se aproximando mais do que ficou conhecido
a partir dos anos 1960 como spoken word – expressão artística na qual
o texto, podendo estar envolto em um contexto musical, não é
necessariamente cantado dentro dos padrões habituais, mantendo o foco
na oralidade, sendo recitado, falado, como o faz também o hip hop que mescla
música e fala cotidiana.

IMPRESSÕES
DO IGUAL
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Tenho escrito palavras,
algumas incertezas seguras pra lembrar que estou vivo,
pra vivo ficar,
pra vivificar a via de ser e estar.

A globalização é realidade do mundo que criamos, por si pandêmica,
no entanto, a busca pela cura do mal de agora reforça uma velha
distorção:
ser excluído ou incluído são determinações do mercado.
Mas, graças! O universo é público e está em expansão.

QUE NÃO PODE
SER DESFEITO
Que ousadia! Meu grafite quer se carregar de hidrogênio estelar,
daquela materialidade oculta que transpassa todos os mundos,
quer descrever o ouro do sol e a viagem do vento,
que doam incondicionalmente seus valores mais profundos.
Sim, doar é condição universal,
e respirar, é conter a substância do que nos rodeia,
tragar e ser tragado é lei,
para tudo, todas e todos na vastidão inteira.

Mas vejam, aqui tentam negociar o direito à vida,
alguém reclama pra si a exclusividade da proteção.
Nenhuma surpresa! Diz Judith Butler,
mas estamos cansados, e dilacerado o nosso coração.

Uma defasagem incompreensiva promove a negação das afetuosas
raízes,
do fundamento de igualdade que parece agora rarefeito,
dos solidários acordos há muito firmados entre a terra e o sol.
Ora basta capitalismo! O essencial não pode ser desfeito.
Parece que vivemos o intermezzo de uma grande mudança,
antes que o si mesmo chegue a um dó melhor,
antes que caos se dissipe num novo cosmos,
antes que a noção de nós se amplie num entendimento maior.

Assistimos ao final de vários mundos,
mundos externos, mundos internos,
algo se perdeu no âmago do mim, mas vejo uma esperança no
silêncio,
há coisas que precisam cair, céus, infernos.
Aliás, onde está o “antes de tudo”?
o princípio que não termina,
para mim, antes de tudo,
O brilho da lua que não descrimina.

Olha: deve haver uma música em algum lugar dizendo:
o igual é nossa condição absoluta seja na prosperidade seja na dor.
Talvez Stockhausen a compusesse,
talvez um Berimbau a toque numa esquina de Salvador.

Eu por minha vez, gostaria de ouvi-la num passeio com minha bicicleta
antediluviana,
e assim, respirar livre o ar do planeta, meu alimento,
tenho direito à vida!
Vou me carregar do ouro do sol e do carinho do vento.

C l á u d i o M A P PA
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Ouro Preto, MG – Brasil
Impressões do igual que não pode ser desfeito, julho/agosto 2020
Desenho da performance: Adriana Maciel e Cláudio Mappa
Voz: Adriana Maciel Contrabaixo: Cláudio Mappa
Récita de poema com performance musical, 6’10’’
https://youtu.be/hMAlRm1r_Zs
O trabalho parte do poema “Impressões do igual que não pode ser desfeito”,
de Cláudio Mappa, fusão de dois momentos em vídeo: no primeiro, a atriz
e cantora Adriana Maciel recita/canta/encena livremente. No segundo
momento, Claúdio elaborou e tocou o baixo-acústico. A peça tornou-se
completa na soma desses dois tempos, resultado que busca a criação
de sentido entre palavra e música.
Adriana Maciel é atriz, cantora e arte educadora. Mestrado em Artes Cênicas
pela Universidade Federal de Ouro Preto. Artista integrante do grupo teatral
“AJiô Teatro em Pé”, sediado em Ouro Preto, MG.
Cláudio Mappa é músico, educador e pesquisador. Professor da Universidade
Federal do Cariri atuando no ensino instrumental e prática interpretativa.
Pesquisador doutorando junto à Universidade do Minho, PT, na interface
cultura artística/música/sociedade.

MARCINHO
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Nova York, Estados Unidos.
Clorox-19, junho 2020
Photoshop
O tratamento para Covid-19, receitado pelo presidente Trump para o país,
e adotado por sua parte de sua base eleitoral para tratar a infecção
(https://bit.ly/3g3XW5J), funciona (acidentalmente?) como equalizador,
eliminando parte de sua própria base eleitoral. Historicamente as margens
de vitória em eleições nos Estados Unidos são minúsculas. Ou seja, matando
parte de seu próprio eleitorado através de um de seus atos mais absurdos,
ele diminui as chances de ser reeleito. No final das contas a auto-destruição,
além do vírus, é a única conclusão lógica da presidência Trump.
Marcio Kelmanson. Marcinho, ser humano.

R e n a t a M E S Q U I TA
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Volta Redonda, RJ - Brasil.
Igual? Junho, 2020
Guache sobre papel + montagem digital
Refletindo sobre uma das definições da palavra igual << que possui exatamente
os mesmos direitos e deveres correspondentes; que iguala um ser humano
a outro: somos todos iguais >> e sobre a atual situação em que um vírus
que não faz distinção, para ele realmente somos todos iguais, vem nos mostrar
mais claramente a brutal desigualdade social em que vivemos.
Renata Mesquita é artista visual, formada pela Escola de Belas Artes/UFRJ.
Vive e trabalha em Volta Redonda/RJ. Fazedora de cadernos artesanais
experimentais, utilizando-os como suporte para seu processo criativo diário,
que envolve principalmente o desenho e a pintura.

por *veronika paulics
em algum lugar uma explosão.

indiferentes.

igual

aqui.

transitava entre três línguas. três línguas latinas. quase iguais. cada dia. cada dia. às
vezes quatro. às vezes mais. mas no mais das vezes transitava entre três. cada língua
um universo. de um dia para o outro perdi o chão das muitas línguas e mergulhei no
espaço mínimo de uma só. de tantos mundos, me concentrei neste, um, este. ordem e
caos no território minúsculo da casa que habito. nada mais foi tudo igual.
o que é igual.

cinzas por igual.

há quem diga o mundo não pode ser branco ou preto. antes verde vermelho amarelo
laranja lilás. azul. há quem diga os mil tons infinitas gradações. mas diga não preto.
diga não branco. diga: não são cor. a criança que desenha papel parede mão, a
criança sabe que tudo, mesmo o que não se diz cor, reduz e amplia o mundo, as
representações. do branco ao preto, o arco-íris dos sins.

o que não apresenta diferenças, que é muito parecido, idêntico, que não varia, que é
sempre o mesmo, constante, estável, inalterado, que não tem saliências, rugosidades,
é liso, plano. pessoa da mesma condição social. sinal aritmético de igualdade. o
brasileiro me diz.

e há também quem diga luz, tudo isso é luz, num jeito de ver.

o que tem em comum com um outro indivíduo ou uma outra coisa ou com outros
indivíduos ou coisas absolutamente todas as características, a aparência ou a
essência ou determinada qualidade ou magnitude. dito de dois ou mais indivíduos
ou duas ou mais coisas iguais entre si. muito semelhante. pessoa de igual condição
social. nome do signo de igualdade. dito das figuras geométricas entre as quais se
possa estabelecer uma transformação de igualdade. dito dos conjuntos formados
pelos mesmos elementos. dito dos elementos de um conjunto entre os quais se
pode estabelecer alguma igualdade. ser igual (alguma coisa) é ser indiferente ou
não ter importância. que é o mesmo, que conserva as mesmas características, o
mesmo aspecto, o mesmo valor. que é sempre o mesmo, que não varia, que não
admite diversidade na maneira de proceder. não diverso nas suas partes, liso, plano,
uniforme, monótono. me diz o catalão.

nunca foi tudo igual.

o que é da mesma natureza, quantidade ou qualidade de outra coisa. liso, que
não tem encostas nem depressões, num terreno. muito parecido ou semelhante.
proporcionado. constante, não variável. do mesmo valor. da mesma classe ou
condição. diz-se de figuras que se podem sobrepor de modo que coincidam em sua
totalidade. signo de igualdade formado por dois traços horizontais e paralelos. da
mesma maneira. apesar de tudo. dúvida coloquial. com igualdade. ser-lhe indiferente.
como se a pessoa de quem ou com quem se fala fosse da mesma classe social que
outra que se expressa. em vez de, no lugar de. em espanhol.

o mundo é grande para quem quer: luz cor sombra e também a palavra longe dos
dicionários.

o mais igual desta quarentena: um dia seguido de outro dia à mesma hora a foto no
mesmo ponto do horizonte uma rua uma cidade quase na linha do equador. equador
vem de igualador. onde se igualam imaginariamente o dia e a noite o calor e a
umidade de florestas escuras. e as pessoas que ali vivem.
o equador não iguala.

a foto, que não pensa na igualdade do equador, pronuncia a cada tarde uma avemaria
de joelhos em direção a meca, a cada dia um gesto de apagar a luz bater cartão
começar os trabalhos do turno a foto dizendo todo dia às cinco e meia o mundo
pára no horizonte e deixa tudo igual naquela hora - a mesma - as mesmas casas
enquadradas - as mesmas torres fios postes de luz - repare há dezenas de fotos
iguais e nenhuma, digo nenhuma, se repete, comprovando um manual qualquer de
auto ajuda ilustrado.
porque nunca nada foi igual.
um dia talvez seja.

“no es lo mismo, pero es igual” cantamos há tempos.

mas se tudo for igual, não haverá o igual.

talvez sem saber ao certo.

se nada mais for igual, pode ser que haja um igual.

se nada mais for igual pode ser também que se acentue o que já era desigual.

alargá-lo.

igual

aqui, há uma fábrica de roupas que se chama desigual. roupas fabricadas são todas
iguais.
quanto às filas, não se engane. quando suspenderam o isolamento, depois de mais
de sessenta dias sem sairmos de casa, no hemisfério norte pequenas multidões
esperavam nas portas de lojas de roupas.
- você estava precisando muito de uma blusinha?

- não, não precisava de nada, não. mas comprar faz eu me sentir viva outra vez.
(comprar faz eu me sentir viva outra vez!)
sentir-se vivo ao consumir.
ser consumido.
é quase igual.

mais perto do equador, e no hemisfério sul, vi nos noticiários muita gente nas filas
nas portas de lugares onde se distribui comida. o que é o mínimo para viver?

“não é só a morte que iguala a gente. o crime, a doença e a loucura também acabam
com as diferenças que a gente inventa” disse lima barreto, replicado em páginas e
mais páginas de frases soltas na internet.

transformar-se desiguala para igualar: o que há de igual entre uma lagarta e a
borboleta?

entre uma árvore e outra árvore. dois filhotes da mesma ninhada. as pedras desta
montanha. os papeis de seda ao vento. o céu de hoje de amanhã de todo dia o
mesmo. o que há no café às seis de igual. no chá das cinco. no arroz com feijão. na
farinha. na praia, entre os grãos. num rio, as entreáguas, as águas. nas ondas, o mar.
meus joelhos. os lados da mesma moeda. uma moeda outra moeda. uma coroa outra
cara. tudo por uma palha. e entre a bofetada e o outro lado, sempre a mesma mão.
nosso coração, o coração de um porco. sua pele. que se adapta.
os poros e os pelos filmados por agnes varda. a árvore seca de tarkovski. os milhares
de filmes anônimos nas nuvens pesadas do mundo. suas violências.
os bichos-da-seda no escuro da caixa. lagartas. as folhas que elas comem. as folhas.
entre uma folha e outra, uma árvore.

comer nos permite seguirmos vivos.

desde quando a morte iguala.

ser consumido.

minha fome teu medo.

me consomem a dor do mundo a saudade das pessoas que amo a ausência de
abraços e pão. o mar entre nós. as distâncias.

os vazios. teu e meu.
nada é nada.
nunca igual.

igual. desigual.

o lugar do igual no mundo.
largá-lo.

debruçado sobre a folha, robert recorde inventou dois traços, um acima do
outro, para sinalizar o que fosse igual. passava na sua cabeça tudo o que seria
rigorosamente diferente a partir de então. nem em sonho duas retas paralelas serão
iguais. nem as nossas quarentenas.

ve r o n i k a p a u l i c s
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barcelona, espanha.
igual, 11 de junho 2020
poema em prosa a partir de diálogo com texto de judith butler sobre igualdade
em tempos de covid19.
veronika paulics (são paulo, 1967) é escritora, editora e tradutora. publicou
os livros cães da memória (com-arte, são paulo, 2002), a pé/a peu (pruna
llibres, valencia, 2018) e casa de mim (selo edith, são paulo, 2019).
atualmente vive em barcelona.

amor?

laugi res omoc ed atsiL

Lista 2020

...igual o seu...

Não faço ideia de quem em mim escreveu isso...

adan sv laugi

O estranho rapaz
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Juazeiro do Norte, CE - Brasil.
s/ título, junho 2020
... Em um período de isolamento social necessário, onde não se pode visitar
pessoas, sinto que visitei a mim mesmo. Mexendo em cadernos que escrevo
e sobre o que for, mas nunca ou quase nunca leio novamente, sentimentos...
É possível agora que outros visitem o meu caderno que por muitas vezes pôde
ser secreto entrem em contato com meus pensamentos, nesse e em outro
tempo.
Francisco Luiz das Neves Bezerra, Juazeiro do Norte, Ceará, trabalhava no
mercado Central da cidade, atualmente fechado por motivos de segurança
e saúde pública. Em casa, exerço agora confinamento, com direito a dias
tranquilos e outros que quero ir embora do planeta, creio que sentimentos não
só meus nesses tempos novos. Formado em Psicologia e Design de Produtos.

Rose SEVERO
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Juazeiro do Norte, CE - Brasil.
A M A, junho 2020
Photoshop, After Effects, Cinema 4D, 1920 x 1080 px
https://youtu.be/Nwp0WN2p0ZE
Liberdade para amar, considero ser nossa luta diária. A animação faz
um paralelo com o conceito do ‘buraco de minhoca’, como um atalho através
do espaço-tempo para chegar a um determinado ponto. Neste trabalho exploro
graficamente a dobra no espaço-tempo para chegar à dimensão do amor,
da humanidade, do acolhimento e do respeito a partir de cada um de nós.
Devemos ser quem somos, sem medo. Podemos escolher o caminho do amor
em qualquer tempo, em qualquer espaço.
Graduada em Design de Produto, pela Universidade Federal do Cariri (2016).
Atua como designer gráfica desde 2015. É uma das criativas/fundadoras
da marca DadivOOsa Criações&Design.

Por Marcondes Torquato

Neste momento extremo, em que a humanidade enfrenta uma situação
de pandemia, somos expostos de forma patente àquilo que constitui a nossa
condição humana: a possibilidade real da morte. A vida é mortal e o ser humano tem
consciência de que vai morrer, de que, potencialmente, cada hora é a hora
da morte, de que cada um a experimenta de forma solitária. A consciência da finitude
e da solidão existencial que o constitui impulsiona o humano a construir relações –
só assim sobrevive a cada golpe da vida que antecipa a morte. Imersos nessa
condição, construir intersubjetividade é estratégia de sobrevivência que estabelece
uma tessitura interpessoal para criar razões de viver e esquecer a morte. No entanto,
essa estratégia falha quando nossas ações nos arremessam para o destino inevitável
de nossa situação limítrofe.
A doença trouxe à tona, mais uma vez, bem como ocorreu em outros tempos
de tamanha violência como as Grandes Guerras, a fragilidade da estrutura que
construímos como civilização. São sintomas dessa realidade – o capitalismo
reificante – que torna tudo e todos objetos, o individualismo potencializado nos
nacionalismos diversos e intolerâncias, o protecionismo promovido por lideranças
populistas de cunho autoritário, o fechamento de fronteiras e as muitas formas
de negacionismo. Recolocamos a questão posta por Butler: “Quais são as
consequências dessa pandemia no que diz respeito à reflexão sobre a igualdade,
interdependência global e nossas obrigações uns com os outros?” (BUTLER,
2020, p. 62). Torna-se imperativo reconstruir nossas estratégias de sobrevivência
reposicionando nossa compreensão sobre o eu e outro.
Num esforço de tangenciar uma compreensão possível para este momento,
propomos uma alegoria. Num comentário à obra Difficile Liberté do filósofo judeu
Emmanuel Levinas, René Bucks faz uso da metáfora da luta entre Jaco e o Anjo:

tem em vista uma saída de si e um retorno a si, reduzindo toda exterioridade e toda
alteridade, o outro, à sua própria interioridade. Conhecer o mundo é apreendê-lo
no conceito – estrutura neutra criada previamente para mediar nossa relação com
o outro. Eis aí o discurso do igual, da “mesmidade”, do representar toda
a exterioridade nas categorias que permitem a sua apreensibilidade no pensamento.
Na “clareza” da inteligência, do exercício do esclarecimento, o ser exterior
ou aquilo que está fora da consciência, ajusta-se perfeitamente ao pensamento,
perdendo a sua exterioridade. Transforma-se, nesse processo, em objeto
do pensamento pelo sentido que lhe é dado. O que é exterior converte-se, dessa
maneira, em interior e, sendo a consciência que lhe dá sentido, torna-se uma criação
desta. A alteridade do objeto é eliminada no interior da consciência, enquanto
esta constitui o mundo como “conhecido”. Aí está o fundamento da verdade, numa
estrutura que Levinas chama de totalização, a adequação do objeto ao pensamento,
sem nada de excedente ou oposição: “uma exterioridade que entrega ao pensamento
na clareza e sem impudor todo o seu ser, ou seja, totalmente presente sem que, com
razão, nada choque o pensamento, sem que nunca o pensamento se sinta indiscreto”
(LEVINAS, 1980, p. 109).
Nesses moldes, o conhecer se dá como representação onde o mesmo ou o eu
que conhece, perde a sua oposição ao seu objeto enquanto o traz para si, para
a consciência, e o identifica. A oposição apaga-se para fazer ressaltar a identidade
do eu, apesar da multiplicidade dos seus objetos. Isto é precisamente o caráter
inalterável do eu (LEVINAS, 1980, p. 111) a busca de identidade, permanecer sempre
o mesmo.
É justamente neste processo que se constitui a liberdade do eu: a eliminação
da alteridade do outro no interior do mesmo, uma redução do outro ao mesmo. Dito
de outra forma, uma relação de poder e posse, o eu que conhece e se apossa.
O que está em jogo para Levinas é a questão do poder violento exercido
na civilização ocidental tendo por fundamento e referência os conceitos de liberdade
e autonomia do sujeito firmados pela elaboração filosófica. O projeto do pensamento
deste filósofo aponta para uma nova concepção de liberdade que começa justamente
com a crítica da legitimação desta em sua dinâmica. Essa negação da liberdade
como última instância de sua própria legitimação se põe como ultrapassagem de uma
liberdade na totalidade. Para tanto, um acontecimento externo é capaz de evocar
essa transformação na liberdade: a presença do outro.

O OUTRO:
Quando Jacó ficou sozinho, um homem pôs a lutar com ele até o romper da aurora.
Vendo que não podia vencê-lo, atingiu-lhe a articulação da coxa, de modo que o
tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. O homem disse a
Jacó: “Solta-me, pois já surge a aurora”. Mas Jacó respondeu: “Não te soltarei se não
me abençoares”. E o homem lhe perguntou: “Qual é o teu nome?” “Jacó”, respondeu.
E ele lhe disse: “De ora em diante, já não te chamarás Jacó, mas Israel, pois lutaste
como Deus e com homens e venceste”. E Jacó lhe pediu: “Diz-me, por favor, teu
nome”. Mas ele respondeu: “Para que me perguntas por meu nome?” E ali mesmo o
abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Fanuel (face de Deus), pois disse: “Vi
a Deus face a face e foi poupada a minha vida”. Surgia o sol quando ele atravessava
Fanuel, mancando devido à coxa. (BUCKS, 1997, p. 13)

A alegoria, no propósito para o qual foi usada por Bucks, introduz o tema
do abalo e da fissura, presente desde o interior da subjetividade. Apresenta o eu
enquanto ferido, no que Levinas chama de “intriga ética”, cindido em mesmo e outro.
No âmbito do mesmo, podemos compreender o eu como um poder identificador, que
torna tudo igual a si, em que todo o relacionamento com o mundo e com os outros

O trauma do encontro com a exterioridade traz à luz a consequência indireta,
porém, imediata da consciência da radical finitude da Totalidade do Mesmo, que se
expressa aqui pelo “não-pode-ser-consciente” plenamente da realidade do Outro.
Se é verdade que “não há para a liberdade nenhum escândalo maior do que se
descobrir finita” (SOUZA, 1999, p. 151-152).

A justiça, enquanto posicionar-se respeitosamente frente ao outro, é quem
conduz, a partir desse ponto, a liberdade. Uma filosofia que não questiona o mesmo
é, para Levinas (1980, p. 30 e 70), uma filosofia da injustiça. Consequentemente,
a questão da justiça torna-se a questão privilegiada da filosofia. Desta forma,
a filosofia precisa, ela mesma, assumir-se como justiça. Na verdade, o apelo
de Levinas é que a subjetividade, caracterizada por liberdade e espontaneidade,
se reconheça limitada. “A moral começa quando a liberdade, em vez de se justificar
por si própria se sente arbitrária e violenta” (LEVINAS, 1980, p. 71).
Levinas propõe uma ressignificação de termos. A liberdade não pode ser
entendida nos moldes modernos, mas em face à justiça, deve ser questionada,
transformada em uma liberdade que se abre à ação justa. Todo o movimento do seu
pensamento apresenta-se num esforço por justificar a liberdade. E justificar, para
Levinas, não é demonstrá-la como poder, mas é torná-la justa (LEVINAS, 1980,
p. 70). É necessário compreender como Levinas estrutura essa nova relação do
conhecer pautada pela justiça. Conhecer é o mesmo que justificar. Dessa forma,
no próprio ato de conhecer já interfere a noção de justiça – o conhecer sofre o apelo
da justiça. Dito de outro modo, a liberdade deve subordinar-se ao bem supremo,
à justiça, constituindo uma nova relação com o ser.
O que melhor caracteriza essa nova relação que começa a acontecer
no seio da subjetividade é a noção de “intriga ética” (LEVINAS, 1980, p 70). Há um
comprometimento profundo que começa a se estabelecer no seio da subjetividade
que abala todos os seus fundamentos. A intriga que acontece no interior
da subjetividade a questiona de seus poderes e suas posses e exige dela
um rompimento com seu domínio. Por essa intriga, uma tensão constante
se estabelece onde estar vigilante é o estatuto mesmo da subjetividade. A “relação
ética” surge justamente na brecha causada pela fissão que acontece na luta entre
a plena identificação do eu consigo mesmo e com o mundo, pelo pensamento
e a impossibilidade de englobar nesta identificação a exterioridade do outro.
A impossibilidade de incluir a exterioridade na obra da identificação abre as portas
para a relação.
Segundo Levinas, a ética é uma tensão permanente estabelecida na base
de todo saber. Promover a primazia da ética na constituição de todo sentido
é considerar essa tensão como fundamental. A tensão, por sua vez, encontra lugar
numa subjetividade que se constitui transida pela presença de outrem. Levinas
expõe, então, uma subjetividade impossibilitada de exercer uma liberdade que não
seja respeito, ferida em seu processo globalizante de identificação, onde não é
possível antecipar nunca o golpe do outro. Um ser deslocado sobre si mesmo:
“A possiblidade que o adversário mantém de frustrar os cálculos melhor
estabelecidos traduz a separação, a ruptura da totalidade através da qual
os adversários se enfrentam. O Guerreiro corre um risco: nenhuma logística garante
a vitória” (LEVINAS, 1980, p. 201).

Na metáfora da luta, não há vencedor nem vencido. A relação não implica
na anulação do eu. Não é necessário que ele perca a sua identidade, renunciando
ao egoísmo que o identifica. É, de fato, necessário que na relação, através
do discurso, deixe-se que o outro questione a liberdade identificadora da
subjetividade, a fim de que esta possa se justificar. Isso evidencia que o modo de ser
da subjetividade na terra é guerra, ou seja, o tempo todo tensionada para evitar
a morte. “Esta fundamentação do pluralismo não congela no isolamento os termos
que constituem a pluralidade. Ao mesmo tempo em que os mantém contra
a totalidade que os absorveria, deixa-os em comércio ou em guerra” (LEVINAS, 1980,
p. 200).
Entretanto, alguém é atingido com um golpe e, com isso, estando “deslocado
na coxa”, vê-se retirado de sua posição. Este relacionamento não poderia acontecer
sem rompimento da totalidade, uma fratura no ser, sem alguém ceder: “Tal distensão
na tensão do instante só pode vir de uma dimensão infinita que me separa
do Outro, ao mesmo tempo presente e ainda por vir, dimensão aberta pelo rosto
de Outrem” (BUCKS, 1997, p. 112). Uma mudança acontece porque a alteridade não
se deixa constituir intencionalmente como objeto, e a subjetividade já não pode ser
mais entendida como identificação ou correspondência, mas como esforço
de identificação transido pela alteridade, deslocado pelo outro, num face-a-face,
porque o outro não pode ser apanhado em emboscada.
A subjetividade levinasiana é marcada por essa “intriga ética” como
anterioridade a qualquer gesto humano – um estabelecimento de paz que,
na verdade não ocorre pela suspenção da guerra mas, se caracteriza como
resistência que vem do alto, como crítica permanente e anterior a qualquer palavra,
onde manter-se consciente significa manter-se vigilante, diante da possibilidade
de ceder a um resultado fatal que está à espreita: o assassinato. A relação é,
portanto, um risco contínuo, uma incerteza, um despojamento e uma doação, pois
nunca se pode saber previamente o outro termo da relação, não se pode
ter garantias.

UM VÍRUS
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Crato, CE – Brasil.
O Outro: um vírus, 11.06.2020
A situação atual de pandemia expõe a fragilidade do mundo humano construído
a partir de pseudo-relações centradas no Eu. A ameaça de morte revela
como urgente a necessidade de repensar a compreensão de relação como
estruturadora de tudo o que chamamos de humano: um acordo mínimo
necessário, respeitoso, pautado pela justiça entre o Eu e o Outro.
Mesmo que esse outro seja um vírus.
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Metafísica Universidade
de Brasília - UNB. Doutorado no Programa Doutoral em Filosofia da Faculdade
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Crato, CE – Brasil.
Vírus igual, Curvas diferentes - junho 2020
Ilustração vetorial
A peça gráfica faz referência às visualizações de dados sobre os avanços
de contágio da Covid-19 no Brasil, as quais não levam em consideração
a variação da vulnerabilidade a partir das distintas condições econômicas
e sociais do país. Assim, as linhas da bandeira nacional simulam um infográfico,
o qual apresenta uma curva que mantém uma ascendência e outra que aponta
uma descendência. A informação é complementada com um jogo de palavras
oriundas do Hino nacional.
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