
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABU 
francisco capelo 

 

 

 

 

Da mihi factum dabo tibi jus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“É preciso que nos possamos colocar 

acima da moral – não única.mente 

com a inquieta rigidez daquele que 

receia a cada instante dar um passo 

em falso e cair, mas com a facilidade 

de alguém que consegue planar por 

cima dessa moral, pouco se 

preocupando com ela ! Dessa forma, 

como poderíamos nós viver sem a 

arte e a loucura..?” 

 

 

Nietzsche 
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Sinopse 

 
 

Um novo passo está prestes a ser 

dado, para atingir um ideal 

ancestral: fundir todas as religiões 

numa só. 

 

Entretanto, uma personagem que 

parece possuir estranhos poderes 

inicia a sua viagem, rumo a um 

destino inadiável. 

 

Para o conseguir, tem a seu favor 

uma atenção desmedida dos meios 

de comunicação e alguns cúmplices 

em vários locais do globo, prestes a 

cumprir a sua parte do plano. 
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A cartada decisiva está prestes a ser 

jogada, quando é contactado por 

uma dúbia organização, que o 

poderia ajudar a atingir o seu grande 

objectivo no Novo Mundo. 

 

Mas, com ajuda ou sem ela... 

conseguirá cumprir a sua missão ? 
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“Eu não procuro, 

Eu Encontro”  

Picasso 

 

A VERDADE DA AMÉRICA 

 

O Mal é sempre dos outros. 

O Bem, esse, é de uns poucos 

 

O Mal habita a gente que se julga 

gente 

E o Bem só ganha vida após uma 

Morte bem sofrida 
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“- Com o Mal dos outros posso eu 

bem!” 

Mas o Bem é pouco e está já 

bastante louco… 

 

“- Quiseste-me Mal, agora é Bem 

feita! 

É com o Bem que a paz agora se 

deita!” 

 

O Mal não é Bem o Mal, mas isso é 

normal 

E o Bem é o contrário do Mal, está 

Bem de ver 

 

Mas o Mal, antes de viver, nasceu no 

Bem 

E o Bem consentiu tal nascer 
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Agora, num agora em que tudo acaba 

(Mal) 

O Bem é meu ser, apesar de agora 

ele ser apenas… 

 

O Mal. 
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TRIBUNAL 

 

I 

 

Interior – nome dos objectos e 

mobília, da farda de gente do 

juiz.inho. 

Hábitos de argumentação dos 

advo.gados 

Como o meretriz.simo juiz conduz o 

julgamento 

É possível um prision.eiro interpor 

um processo e levar alguém a 

julgamento ? (estudar legislação – 

Código Civil e Constituição) 

 

Julgamento (vertentes): Linguística – 

comunicação verdadeira 
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Arte moderna - enfoque na inflacção 

dos grandes nomes 

Psicologia – livro de BenWebster: 

“Freud estava errado – porquê ?” 

Religião – instrumentalização 

política; sacerdotes é que mandam e 

os profetas pregam no deserto ou são 

assassinados ou metidos na prisão 

(Jesus Cristo foi mandado assassinar 

pelos judeus..) 

Personalidades chamadas a depor: 

Linguística – Noam Chomsky (porque 

razão complicas tanto, meu rapaz ?) 

Arte – Saatchi 

Psicologia – psiquiatra (a sério) 

Lam torna-se uma estrela, com a 

atenção dos mass media, Lam faz 

uma peregrinação (como Gandhi). E 
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no caminho ganha uma legião de 

adeptos 
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II 

 

Performances (Beuys e Duchamp) 

Palestras no Terreiro do Paço 

Os paquetes de turistas 

desembarcam para o ouvir 

Viagem de barco a evangelizar até 

aos EUA 

Viagem de comboio, falando com as 

populações índias e fazendo 

performances 
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III 

 

Objectos sagrados de cada religião do 

livro 

 

Pedra negra 

Santo Sudário 

Monte do templo (lugar sagrado para 

judeus, cristãos e muçul.manos) 

(murodas lamente.ações; nobre 

santuário; esplanada das mesquitas) 

 

Os objectos sagrados são roubados e 

depois devolvidos, mas a 

representantes da religião errada: 

 

Pedra negra – vai ser entregue ao 

Papa Fran.cisco 
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Papa Francisco é assassinado – pela 

sua própria gente, mas fazem crer 

que foram radicais de outra religião 

Vídeos virais no Youtube 

Acções/performances em Lisboa 

 

Exigência – a publicação do artigo 

sobre religiões comparadas/ 

xamanismo 

 

Conclusão: 

 

Alfarrabista vê o artigo muito tempo 

depois (imita o fim de Salteadores da 

arca perdida e também o Watchmen) 
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2 personagens centrais: 

 

Paulo Lam 

David Mecet (organização misteriosa 

– “LYGHT” que pretende implodir as 

religiões – mas não pretende o 

xamanismo, quer apenas o caos pelo 

caos, poi tem interesse na venda de 

armas a nível internacional) 

 

Preparação dos roubos: 

Mecet tem encontros com 

antropólogos, sociólogos, experts em 

mass media 

Chega à conclusão de que há 

vantagem em implodir as religiões do 

livro 
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Lam contacta os seus amigos 

hackers para invadirem o 

computador de Mecet e descobrirem 

quais sáo as reais intenções da sua 

organização. 

 

Mekt vem a Lisboa a pedido de 

Helder Dias 

Chega-se a um acordo – Lam sai em 

liberdade, pois foi cimetido um erro 

jurídico e o juiz é forçado e libertar 

Lam 

 

II 

 

Roubo da pedra negra (desejo de 

“LYGHT”) 
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Esta pedra torna-se branca na 

presença de Lam 

 

Roubo do Santo Sudário 

(o SS move-se até cobrir o corpo de 

Lam) 

 

SS nazi = SS Sãbios Sião = SS Santo 

Sudário ! Coincidência ?? 

 

Acção: 

Assassinato do Papa Francisco por 

um radical judeu 

Ataque ao muro das lamentações 

Na presença de Lam o muro 

desmorona-se e aparece a arca da 

ali.ança 
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Mecet acorda 

 

III 

 

Lam exige que o artigo sobre religiões 

comparadas que escreveu seja 

tornado público 

 

 

 

Resumo de TABU: 

 

. Cena no tribunal 

 

História do livro: 

 

. Plano: roubar os objectos mais 

sagrados das 3 “religiões do livro” 
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. Devolver só após a publicação de 

um artigo que as compara e que fala 

também do xamanismo em 3 das 

maiores revistas do mundo: 

 

. Time 

. Wired 

. National geographic 

 

 

 

O artigo é publicado, mas os 3 

objectos são trocados: 

 

Santo Sudário devolvido ao Islão 

. Pedra negra devolvida ao Judaísmo 

. Arca da Aliança devolvida ao 

Cristianismo 
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Entretanto, o Pa.pa é assassinado 

por um radical ju.deu (o que levanta 

o velho fantasma de Jesus Cristo, 

morto por incitamento de anci.ãos 

judeus) 

 

Uma organização poderosa tem 

acesso a textos de Lam e começa a 

planearo roubo das relíquias mais 

sagradas das 3 religiões e o “golpe do 

milénio”, para a imposição da “nova” 

religião unificadora mundial. 

Esta organização está ligada aos 

Anonymous e tem acesso a textos de 

Lam: através do actual “tutor” de 

Lam (cena passada na cripta do 

Instituto de Teoria Social, numa 

reunião secreta), impõe-lhe a escrita 
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de um artigo que faça a ligação entre 

os conceitos das várias “religiões do 

livro” e o elogio do xamanismo. 

Esta organização tenta raptar Lam, 

pois quer liquidá-lo para impor um 

testa de ferro nesta nova religião, um 

sacer.dote em vez de um prof.eta 

como um xamã verdadeiro (Lam) – 

cena de perseguição nas ruas de 

Lisboa. 

Uma vez que Lam tem hackers 

amigos, ele tenta dar a volta à 

situação. 

 

Preparação do roubo das 3 re.líquias: 
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. Cada roubo tem um nome de 

código, que tem a ver com um 

episódio bíblico 

. Pedra negra (Islão) – turba e 

helicóptero 

. Arca da Aliança (Judaísmo) – 1º os 

bombeiros são chamados, depois 

explosão e camião 

 

. Santo Sudário (Cristianismo) – 

Espião infiltra-se e pinta o tecido 

com tinta de água, fazendo-o passar 

por uma capa impermeável (quando 

chove torrencialmente) 

 

Intercalar a preparação das cenas de 

acção com diálogos sobre factos das 

3 religiões. 
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Júri – só em certos casos mais 

graves de crime é que pode ser 

requerido (por ambas as partes) 

Indicar uma testemunha – juntar 

lista por escrito ao processo 

Podem ser cidadãos nacionais ou 

estrangeiros a viver cá 

Um preso pode instaurar um 

processo (portanto, cuidadinho..), e 

sob custódia vai depor se houver 

necessidade. O seu advogado é que 

conduzirá a petição. 

 

Ministério Público – crime (de beca) 

Cível – autor (pedido de condenação) 

- Vossa exª tem a palavra 
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Requerimento – pede junção ao 

processo das provas 

 

Advogado do réu – de toga 

 

O juiz na tribuna de beca 

 

 

Personagens: 

 

Mekte – holandês, ruivo, 

sobrancelhas grossas, olhos azuis, 

bengala de que não necessita, 

amante de artigos vintage, mala 

antiga, relógio antigo, pequena 

garrafa com licor, casaco coçado azul 

vintage, calças suaves de veludo 

azul. 
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Bruno Elias 

Da secção portuguesa da Lyght, 

chamou Mekte a Lisboa para o 

informar de um plano – usar Lam 

para criar o caos e fazer disparar a 

procura de armas em todo o mundo, 

ganhando assim muitos milhõe$ 

 

Lyght – empresa ligada à venda de 

armas mas a sua face visível é de 

beneficência e a organização de 

reuniões/ diálogo inter- religiões 

 

Chegada de Mekte a Lisboa – 

aeroporto, alguém o vem buscar com 

a placa “Ly”, ida de carro ao encontro 

secreto, o plano é delineado 
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Parte I 

 

Chegada de Mekte a Lisboa – reunião 

com Elias, reunião com especialistas, 

o plano 

 

No tribunal – escolha das 

personalidades: Psicologia – Ben 

Webster; Religião – Papa Francisco; 

Linguística – Chomsky; Arte 

moderna e contemporânea – Saatchi 

 

Encontro com Elias – chegada a 

Lisboa, falam do tempo, de Portugal, 

da crise, no carro; reunião com Elias, 

que não o esperava e que tenta 

esconder alguns objectos vintage 

caros (máquina de escrever 
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underwood, caneta montblanc), vão 

para as águas furtadas, onde há uma 

sala secreta, recordam-se dos bons 

velhos tempos, Elias fala-lhe da sua 

ideia, Mekte baleia Eliase rouba-lhe 

as ideias (também por cause de 

amores antigos), incendeia a casa 

com gasolina que vinha na sua 

pequena gerrafa de metal, entra no 

carro e vai para o seu gabinete em 

Lisboa, lê com atenção os planos dos 

roubos das relíquias de Elias, depois 

prepara reuniões com vários 

especialistas 

 

Parte II 
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Encontro com o Juiz para lhe pedir a 

prisão de Lam; Lam prepara a sua 

própria defesa/ ataque 

Interpõe um processo contra a 

cultura ocidental, chamando a depor 

4 personalidades: Chomsky; Saatchi; 

Ben Webster e Papa Francisco 

 

 

Parte III 

 

Roubos das relíquias e entregas 

trocadas 

Assassinato do Papa Francisco 

 

 

Parte IV 
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Performances/ evangelizações 

LEva apenas um computador 

portátil: música “If you don´t know 

me by now”; projector de imagens; 

visita comunidades de índios e apela 

ao perdão; desenha e projecta 

também esses desenhos 

 

 

Estilo de escrita: descrever a 

trajectória das balas dentro do corpo 

daspessoas (Swarthout); citações da 

Bíblia 
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TEMPO 

 

Presente- passado perfeito 

 

Entrei na sala escura. Estava escura. 

Tão escura, que me pareciam 

aquelas paredes a pele de uma 

pessoa, vista por dentro. Talvez uma 

célula saiba explicar melhor o que 

senti. E, no meio da sala, lá estava 

ela. Aproximei-me lentamente. Era 

importante não esquecer que estava 

dentro do meu sonho preferido. É 

estranho: falamos com elas. Vivemos 

com elas. Há-as por toda a parte. 

Mas, no entanto, quando estamos a 

sós com uma, o ambiente é estranho. 
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Talvez seja como nascer novamente. 

E quando me dirigi a ela, fez-me 

sinal para que parasse por uns 

momentos. Não parecia falar a minha 

língua, apesar de fazer parte dela. 

Havia alguma coisa que me prendia. 

Algo de sangue, algo de família. 

Guiou-me até ao mar, que vivia a seu 

lado. Moveu a cabeça para trás, e 

então eu vi-as. As ondas eram tão 

altas como ela me tinha dito, no 

sonho anterior. E falei com as 

nuvens, e cantei de novo os mares de 

Outono, e chorei quando a vi passar. 

Ia tão altiva como no primeiro dia. 

Ela existia-me. E, quando me 

aproximei, a nuvem esfumou-se por 

entre os meus dedos, e as vagas 
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transformaram-se em lágrimas de 

vento, e a porta fechou-se, para logo 

se abrirem as poucas janelas que, no 

alto da falésia, sorriam para mim e 

para ela. 

- És muito puro. Voltarás sempre. 

- Tu és a letra mais bonita que eu já 

encontrei. Como te chamas? 

- Não interessa o meu nome. Que te 

interessa se me chamo A ou B ou T? 

O que interessa é o nome que o teu 

coração me deu. Toma esta nuvem 

que sobrou, e vai até Lungrith. 

- Mas eu pensava que… 

 

 

- Esquece-me… esquece-me… 

esquece-me… 
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XAMANISMO 

 

APENAS MAIS 

UM LOUCO 

 

Confesso: sou louco por Doors. Tudo 

neles me fascina: 

 

. Um baterista que veio da área do 

Jazz e que batia naquilo como se não 

houvesse amanhã; 

. Um guitarrista principal que 

parecia mais baixo que guitarra, e 

cujo som de fundo era altíssimo e 

também altíssimamente irritante, 

mas que fazia estranhamente 

sentido, num âmbito mais 
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abrangente, que ligava o rock ao 

blues e que se tornou insuportável 

num hino à música chamado 

“Absolutely Live”; 

. Um organista que fazia ligações 

melódicas geniais que não 

lembravam ao diabo - nem a Deus, já 

agora.... 

. E, no topo daquela geringonça, a 

voz, e… que voz! 

Uma vozeirona, que acordava meia 

Paris. 

E poemas, bebidos e embebidos em 

álcool, LSD e em Rimbaud. 

E ainda a ligação ao xamanismo das 

populações indígenas da América 

profunda e que felizmente, contra 

tudo e contra todos, ainda existem e 
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ainda têm orgulho no seu passado e 

nos seus valores, de respeito pela 

natureza e pelos espíritos dos 

animais e das montanhas e dos 

lugares sagrados e das tradições dos 

seus antepassados. 

 

Jim Morrison ficou possuído pelo 

espírito de um índio morto num 

acidente de estrada. 

Não, não fui eu que inventei agora 

mesmo: foi ele que o disse e foi ele 

que o escreveu e foi igualmente ele 

que o cantou. 

Se duvidam, e quiserem comprovar a 

relação umbilical de Morrison com os 

índios norte americanos, vão até ao 

Youtube e vejam e ouçam uma 
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pequena obra prima melódica - e 

sobretudo afectiva - intitulada: “Wild 

child”. 

Talvez então reconheçam a emoção 

genuína que sentiu Jackson Pollock, 

ao adoptar a pintura na areia dos 

Navajos para a sua revolucionária 

técnica Dripping. 

 

Pois é... há muita coisa que - como 

diria Frida Kahlo - os gringos não 

entendem. 

 

Por exemplo: não entendem tradições 

com mais de meio século - isso é tão 

certo como longínquo, para essas 

pobres almas. 
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E por essa e muitas outras razões 

tentaram encobrir um genocídio 

enterrando-o sob centenas de filmes 

que contam a História ao contrário. 

 

Índio? - É sempre mau. 

Cowboy? - Sempre, sempre bom. 

Entendem hambúrgueres, ou jeans, 

ou pop art, ou cerveja, ou cinema ao 

ar livre, ou basebol. Mais? é muito, 

muito difícil. 

 

Jim não foi compreendido porque a 

sociedade tinha outros valores, muito 

mais mundanos, muito mais 

práticos, muito mais banais. 

Falar-lhes em poesia era como 

discutir o sexo dos anjos em pleno 
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prostíbulo - uma tarefa destinada ao 

fracasso. 

Curiosamente, este fenómeno de 

culto e uma das exportações 

musicais americanas de maior 

sucesso tem ramificações muito 

profundas - mais profundas do que 

as autoridades americanas querem 

admitir.... 

 

O Rei Lagarto está bem vivo. 

E o voo da águia vela por ele. 

 

E nada, nada é mais forte que a 

Natureza. 
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Respirar de 

novo 

 

A OBRA- PRIMA 

IMPERFEITA 

 

 

Convenhamos que não é o caldo 

preferível. Aliando uma timidez 

(quase) congénita, uma voz não mais 

que suspiro, e um dedilhar de 

guitarra practicamente ridículo, 

Mark Knopfler tinha tudo para “dar 
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errado”. Mas, no entanto, e no 

culminar de uma (muito) longa 

viagem/ aventura musical, a bordo 

dos eternos Dire Straits, o 

monumento está lá, e o seu fiel 

escudeiro também. 

 

Sancho Pança - ou seja, “Alchemy” - 

traz-nos a melodia mais pura, é um 

calmante (este sim) 100% natural. 

Um disco ao vivo em que o ritmo das 

músicas é inteiramente respeitado, 

não interessando o tempo que se leve 

para que isso aconteça. Cada canção 

dura 9, 10, 14 minutos… tanto faz. 

Não é Mozart, mas francamente, para 

a pop- rock já é muito bom, sim 

senhor. 
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Quanto ao álbum- monumento, ele 

veio logo a seguir e chama-se 

“Brothers in arms”. 

 

“So far away”, “Money for nothing”, 

“Walk of life”, “Your latest trick” e 

“Why worry” abrem as hostilidades, 

formando um quinteto melódico 

extraordinário, uma torre sónica só 

comparável ao início de “Joshua tree” 

dos U2, ou “Strangeways here we 

come” dos Smiths, ou qualquer um 

dos álbuns dos Doors do Rei Lagarto 

Jim Morrison, tirando o “Soft 

parade”, claro está. 

Laivos de country, algum folk lá no 

meio, em discretos riffs. A seguir, 

“Ride across the river” ainda aguenta 
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o barco, enquanto “The man´s too 

strong” é muito sólido, aparte um 

início algo titubeante e demasiado 

ambíguo. 

 

E é aqui que se dá um autêntico 

milagre. A imperfeição absoluta num 

conjunto de músicas quase 

inatacável. 

“One world” é, neste contexto, um 

“Bacalhau quer alho” metido a 

martelo numa sinfonia de Beethoven, 

uma verdadeira desgraça ambulante, 

onde quer que fosse incluída no 

disco. Enfim, para esquecer. 

 

E, quando já toda a malta esperava 

que a última faixa apenas fosse 
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comprovar este tardio desvario - 

sobretudo ante tão glorioso início - 

dá-se a luz. Uma luz tão intensa e 

tão devastadoramente bela, que o 

seu extraordinário impacto deve algo 

à imprecisão e devaneio destrutivo 

da música anterior. 

 

Alguém disse uma vez que o primeiro 

disco dos Stone Roses é perfeito. Eu 

diria que “Brothers in arms” não é 

música; é perfeição. 

Portanto, se queremos entrar no céu 

pela porta da frente, devemos fazer 

uma de três coisas antes de bater as 

botas: 

 

. Ouvir Charlie Parker - The Bird 
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. Chorar à chuva escutando João 

Gilberto 

. Sentir “Brothers in arms” 

 

Música com as notas certas, no sítio 

certo, no momento certo. 

E, quando é assim, as coisas fazem 

realmente sentido. 
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FÉNIX 

 

A MORTE 

 

A Morte a todos nós faz seus irmãos 

... 

E num navio sem esperança nem 

rumo certo nos leva a razão., 

Pleno de desgosto, em vidas por si 

oradas até à exaustão ... 

 

Junto ao Tempo infinito., dentro de 

teu coração. 
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POVO POUCO 

 

ESTE POVO 

 

Este Povo tem a alma em flor 

(tudo mentira; é tudo dor) 

 

E em teu ventre ouve o Tempo 

passar 

(um breve (e)terno olhar) 

 

Colhendo o fruto de meu ser pensa 

ele conhecer o espírito do esteta 

(Ah ... pobre e triste Poeta) 
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Até que seu destino canta sem 

respirar a lua 

(“- Tu és minha, eu sou tua !”) 

 

Canção longa, em ti (apenas) 

lembrada 

Que não és nobre por sonhares ser 

amada 

E tua irmã loucura deixas, esmagada 

Pela cidade, que a meu lado é fada 

 

Sopro poético por dentro de mim 

viver 

(de tudo sentir e de tudo ser) 

 

Mas não te recordas nesse mágico rio 

E por ti nasço de novo em mundo de 

si próprio vazio 
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Assim ... 

 

De meu ser me canso. 

No meio deste reles.,  

 

Povo manso. 
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MEDICINA 

APRESSADA 

 

ENQUANTO FREUD 

DORMIA: 

A MODA DA 

ESQUIZOFRENIA 

 

 

É fácil catalogar alguém. Desde o 

primeiro momento, a primeira 

impressão diz (quase) tudo sobre 

determinada pessoa. É, repito, muito 

fácil. E é também fácil e rotineiro, 

para um psicanalista, rotular e 

medicar o seu paciente. 
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Mas, é obrigatório fazer os TPC. 

Sobretudo, no que diz respeito aos 

artistas. Nunca foi tão fácil indicar o 

caminho dos hospitais psiquiátricos 

(apesar de agora já não se chamarem 

assim) a uma pessoa complexa ou 

estranha. E os artistas têm deixado 

que se instale na mente dos médicos 

a versão- loucura, em detrimento da 

versão- visão. 

(Não é, Ângelo de Lima? Não é, 

Arthur Rimbaud?) 

 

Na história da arte moderna existem 

casos que desafiam a tese de 

distúrbios graves e por toda a vida, 

com que apressados analistas da 

mente rotulam esses artistas. 



TABU 

49 
 

Citando Antoni Tàpies: “Todo o 

artista genial tem tido e continua a 

ter relação com o mágico e o 

religioso, e não é raro que, por isto, 

tenha sido às vezes comparado ao 

santo, ao profeta, ou ao feiticeiro da 

tribo. O aprofundar da realidade 

requer um estado de angústia 

psíquica, de tensão espiritual, que é 

verdadeiramente comparável à 

daqueles.” 

 

Não é fácil separar a loucura da 

genialidade. Não é fácil deixar a 

inveja artística de lado, e encarar de 

frente um artista de génio. E, no 

entanto, como seria simples dar o 

valor intelectual devido a um 
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indivíduo que arrisca a sua vida (no 

dizer de Van Gogh), para encontrar 

pérolas, trabalho esse que lhe é 

destinado desde a nascença: a sua 

intuição, a sua vocação. 

Qualquer bicho careta na triste 

comunicação social que vamos 

tendo, desde comentadores da bola a 

bloggers de moda falam em: 

 

- Bipolar; 

- Esquizofrénico; 

- Esquizofrénico; 

- Bipolar. 

 

Expressões que entraram no léxico 

popular e que tornaram a ideia que 
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se pretende transmitir completa e 

inacreditavelmente banal. 

Tudo é bipolar; todos são 

esquizofrénicos; no dizer de muita 

gente pretensamente especialista em 

qualquer coisa, até os cães ou as 

árvores têm algo desta doença 

mental. 

Entremos então no jogo a sério, e 

deixemos o jogo a feijões: comecemos 

pelos casos clássicos: 

 

- Van Gogh (Antonin Artaud 

chamou-o de Suicidado da 

Sociedade; este pintor dizia que o 

doutor Gachet era mais paciente e 

vítima do que ele próprio…) 

- Joseph Beuys 
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- Jim Morrison 

- Joan Miró 

- Antoni Tàpies 

- Pablo Picasso 

 

O que têm todos estes grandes 

artistas em comum? 

- Duas coisas: 

. Sofreram fases de doença mental/ 

depressões gravíssimas / visões 

. São - tenham ou não essa 

consciência - xamãs 

Todos eles passaram por ritos de 

iniciação auto- impostos, todos eles 

atravessaram psicologicamente áreas 

espirituais subjectivas, que 

exprimem energias interiores de 

grande sensibilidade e força. 
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Para o antropólogo Piers Vitebsky, 

apenas a sociedade escolhe quem 

será herói e quem será louco, de 

entre um conjunto de artistas/ 

visionários: “Os xamãs são loucos 

por cortesia da cultura e nos termos 

dessa mesma cultura. Em último 

caso, é a sociedade que distingue 

entre o comportamento do xamã e do 

esquizofrénico ou do psicótico. Um 

transforma-se em herói e o outro em 

paciente de um hospital. O xamã vive 

à beira de um abismo, mas tem 

forma de evitar cair nele.” 

 

É preciso, então, entender os sinais. 

Todo o trabalho mental do xamã é 

metafórico/ simbólico: 
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. Simbólico quando Beuys tentou 

curar a América (instalação com um 

coiote: “A América ama-me e eu amo 

a América”); 

. Simbólico quando Picasso 

respondeu a um soldado alemão que 

eram eles que tinham criado 

Guernica, e não ele próprio; 

. Simbólico quando Jim Morrison se 

deixou influenciar pelo espírito de 

um índio morto na estrada; 

. Simbólico quando Miró pintou “O 

Carnaval de harlequin” com a 

inspiração da fome; 

. e, finalmente, caracteriza a arte do 

artista mais abstracto dos abstractos 

- Antoni Tàpies: muros, portas, 
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escadas, caminhos, signos 

primordiais, etc. 

 

Vitebsky, no seu livro essencial “O 

Xamã”, é taxativo, na destrinça entre 

esquizofrénicos e xamãs: existem 

causas, provocam efeitos (parecidos 

mas ao mesmo tempo muito 

diferentes): “O paralelo mais próximo 

para a loucura do xamã será talvez o 

estado clinicamente designado por 

esquizofrenia. (…) Todavia, as 

diferenças são bastante grandes, 

tanto psicológica como socialmente: 

 

. Enquanto a atenção do xamã 

aumenta, a do esquizofrénico 

encontra-se difusa; 
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. Enquanto o xamã mantém um 

controlo de longo alcance sobre o seu 

próprio estado de espírito, a 

esquizofrenia determina a perda 

deste controlo; 

. e, enquanto a experiência do xamã 

é sempre trazida de volta à sociedade 

e partilhada para benefício dela, o 

esquizofrénico está retido no interior 

da sua experiência privada, quase no 

ponto do autismo.” 

 

Repito: todo o trabalho mental do 

xamã é simbólico: é feito de 

metáforas - como os sonhos. E actua 

na sociedade. 

Citando de novo Vitebsky: “Qualquer 

que seja o modo como as pessoas de 
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fora considerem o estado mental do 

xamã, as sociedades xamânicas vêem 

uma continuidade entre este estado e 

o do paciente e da sociedade, 

considerados como um todo.(…) Em 

vez de procurarmos uma instituição 

designada como xamanismo, a nossa 

atenção deve centrar-se na figura do 

xamã. O xamã liga entre si áreas 

como a religião, a psicologia, a 

medicina e a teologia, que, na 

literatura ocidental, se encontram 

separadas. Através das suas 

experiências individuais, os meios do 

xamã são psicológicos, mas os fins 

são sociológicos, para sarar e manter 

a comunidade.” 
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Portanto.... 

 

. Um assunto mais complexo do que 

muitos queriam? 

. Um tema mais profundo do que 

alguns pensavam? 

. Uma matéria onde as religiões 

primitivas têm uma palavra mais 

forte do que muitos defendiam? 

 

Aparentemente.... SIM! 

 

Enquanto Freud dormia… instalou-

se a moda da esquizofrenia: é fácil, é 

barato, vai-se ao livro das doenças e 

dos medicamentos, receita-se alguma 

coisa para o paciente dormir muito, 

e... 
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- Ataca-se o efeito; e não a causa. 

Enquanto sociólogo (o que sou), não 

posso mais calar a minha revolta 

pela hipocrisia das sociedades 

modernas, que dividem e rotulam 

todos os aspectos negativos da 

personalidade de um indivíduo como 

doenças do nosso tempo. 

 

É que… só são doenças porque a 

sociedade diz que são… 
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PARAR.DIGM

A 

 

 

AS PESSOAS CERTAS 

PARA… 

OS PARADIGMAS 

ERRADOS 

 

 

Após o poço- sem- fundo financeiro 

da reconstrução europeia (mas que 

simultaneamente criou um refém 

geo- político essencial), os Estados 

Unidos da América decidiram 
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conquistar o mundo por duas vias: 

as armas e o intelecto. 

A parte militar tinha solução 

espantosamente simples (como o 

nuclear no Japão o provou 

cabalmente), e a devastação da 2ª 

guerra mundial ficou felizmente 

confinada à velhinha Europa. 

Ao contrário da propaganda oficial, 

as baixas dos EUA são peanuts se 

comparadas às dezenas de milhões 

de mortes, e isto para pensar só na 

Rússia. 

A mítica batalha de Estalinegrado, 

por exemplo, cobrou 1 milhão e meio 

de vidas… 

Para que se consiga perceber o nível 

de crueldade, as mães russas 
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decidiam qual o filho que iria 

sobreviver, pois o racionamento de 

alimentos não chegava para toda a 

família. Quanto à batalha 

propriamente dita, é sabido que a 

luta de trincheiras e de casa- a- casa 

condiciona qualquer exército, por 

muito numeroso e poderoso que seja. 

Os bombardeamentos constantes 

apenas adiavam essa luta. Ao recuar 

para a relativa segurança de 

Estalinegrado, os russos 

incendiaram tudo o que pudesse 

servir de alimento ao inimigo, e 

contaram com a preciosa ajuda de 

um dos mais rigorosos Invernos de 

que há memória, facilmente 

chegando aos 30 graus negativos... 
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Para se ter uma noção da dificuldade 

que a temperatura colocava, conta-se 

que os alemães ao fazerem as 

necessidades fisiológicas ao ar livre, 

congelavam em menos de 30 

segundos! 

 

Mas voltando à armadilha: os 

Estados Unidos precisavam de tomar 

de assalto as mentes dos 

intelectuais, por todo o mundo - até 

para contrariar a atracção destes 

pela teoria do “homem novo” do 

comunismo, algo que tinha alastrado 

como um incêndio até ao próprio 

território americano, como o prova a 

”caça às bruxas” do MacCartismo no 

cinema nos anos 50. Neste contexto, 
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o filme de Woody Allen, “O testa de 

ferro” é apenas um grão de areia, e a 

controversa homenagem da 

Academia a Nicholas Ray no fim da 

sua vida não deixa dúvidas sobre o 

quão fracturante foi este assunto. 

Que eu desse conta, apenas Warren 

Beaty e mais alguns bons 

samaritanos fizeram o favor de bater 

palmas… mais de 4 décadas 

passadas, a memória não abandonou 

a comunidade cinematográfica 

americana, perante um dos poucos 

cineastas que ousaram quebrar o 

silêncio e colaborar com essa infame 

comissão pretensamente anti- 

comunista… 
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Falando de novo da armadilha 

perfeita: a fórmula é antiga e 

simples: era necessário criar, não só 

um novo - e falso - paradigma de 

pensamento, em cada área do 

conhecimento humano, como 

também produzir e apoiar um 

intelectual- bandeira por cada uma 

destas matérias, alguém cuja 

personalidade fosse devidamente 

calibrada e preparada para agradar 

às massas e suficientemente 

humana para que as suas opiniões 

fossem aceites sem contestação. Vou 

falar por enquanto de quatro destas 

áreas, apenas: Linguística, Religião, 

Psicologia e Arte moderna. 
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Na Linguística criou-se o mito do 

intelectual esquerdista, crítico das 

administrações americanas. O papel 

de Noam Chomsky não tem, 

infelizmente, ajudado à simplificação 

de conceitos; ele parece dedicar-se 

mais aos aspectos formais, 

esquecendo a divulgação do 

conhecimento às massas, ajudando 

deste modo a complicar e a atirar 

ainda mais poeira para os olhos das 

pessoas, que são paralisadas pelo 

medo do ridículo, da ignorância 

própria e, sobretudo, da 

complexidade intelectual destes 

assuntos. O papel pedagógico - que 

por exemplo Stephen Hawking 

desempenhou - anda longe das suas 
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intenções, e Chomsky dedica-se mais 

à luta da opinião do que ao 

esclarecimento do que é a 

Linguística. 

 

Na Religião, os americanos ajudaram 

os seus amigos lá da “Terra Santa”, 

ao compor um paradigma religioso e 

histórico que é uma grande, uma 

enorme impostura: o judaísmo 

enquanto raiz do cristianismo tem 

costas largas e a diferença estrutural 

e teórica em relação ao Islão pura e 

simplesmente não existe.... 

Quanto à ideia de que o Médio 

Oriente é a zona mais antiga do 

ponto de vista religioso, prefiro de 

longe a diversidade, e neste aspecto 
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Karl Heinz- Ohlig esclarece que, em 

termos religiosos, a Ásia meridional é 

a região mais complexa do mundo, 

pátria das antigas religiões do 

Budismo, hinduísmo, confucionismo, 

tauismo e xintoísmo, bem como de 

formas de há muito estabelecidas e 

localmente adaptadas do islamismo e 

cristianismo. Aqui entre nós que 

ninguém nos ouve, ignorar a origem 

histórica real da religião: o 

Xamanismo - dá um grande jeito a 

quem quer instrumentalizar 

politicamente a religião… 

 

Chegando à Psicologia, Ben Webster 

demonstrou claramente a existência 

de um lobbie judaico fortíssimo que 
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se formou em certos núcleos 

universitários na Europa e nos 

Estados Unidos, para forçar um tipo 

de pensamento único, agressivo e 

castrador, que renegasse vários 

contributos essenciais dos discípulos 

mais criativos de Freud: Adler, Jung, 

e muitos eteceteras. 

 

E, para compor o ramalhete, falemos 

agora de Arte moderna. Era essencial 

combater o bafiento realismo russo, e 

em plena guerra fria tomou-se a 

decisão. Para conseguir girar a 

bússola cultural de Paris (onde na 

primeira metade do século XX 

eclodiram os mais variados, 

representativos e revolucionários 



TABU 

70 
 

movimentos artísticos, desde o 

Dadaísmo, Cubismo ou Surrealismo) 

em direcção aos Estados Unidos, era 

preciso um novo tipo de herói. 

Ora, esse novo James Dean pôs-se 

mesmo a jeito: Jackson Pollock era 

alcoólico, explosivo, imprevisível e 

tinha levado o dripping (inventado, 

ao que consta, por Max Ernst) a 

novos patamares criativos, sendo a 

escolha óbvia para o papel principal, 

até porque dava a nítida sensação de 

ir morrer cedo e, como dizia Warhol, 

“morrer jovem com um cadáver 

bonito” é sempre uma grande 

vantagem… A morte tem o condão do 

Rei Midas: desde Van Gogh, pelo 

menos, que é assim. 
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Um artigo na revista Life de 1949, 

em que surgia a pergunta retórica: 

“É este homem o maior pintor 

americano vivo?”, foi o bastante para 

rodar esse ponteiro dessa bússola 

cultural para o sítio certo. Nova 

Iorque ganhava aos pontos a uma 

Europa já cansada de si mesma, 

adquirindo de um modo 

aparentemente “limpo” uma 

legitimidade que desde então nunca 

foi contestada, sem sequer precisar 

de subir ao ringue e mandar ou levar 

uns sopapos contra ninguém: 

digamos que foi uma luta ganha por 

falta de comparência do adversário… 
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Concluindo: apostando nas pessoas 

certas, para representarem os 

paradigmas de pensamento errados, 

“nada se perde, tudo se 

transforma”… 

Quem diria que os nossos amigos 

americanos gostavam tanto de 

Lavoisier? 

 

E ESTA, HEIN?? 
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MORRER EM 

SI 

 

MÃE MORTE 

 

A minha mãe é a loucura 

Que, de tão breve e tão pura… 

Amou a noite escura… 

Sabendo que a vida não tem fim nem 

cura 

 

Qual breve infinito 

Qual sonho demente 

Eu já te tinha dito: 

A vida é morte ausente 
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Para sempre ela é assim 

Dentro do mundo, dentro de mim 

Só és lago profundo… 

Quando se aproxima o fim 

 

Mãe, se te adoro, choro 

Se te sinto, minto 

Mãe, hei-de voltar a ser… 

 

 

O mundo que nunca soube nascer. 
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IR.ESTANDO 

 

 

Me Sendo 

 

Triste de mim que., 

De me ser, vivendo ... 

 

 

 

 

Assim vou existindo ... 

Sem estar sendo. 
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EU.DOIS 

 

Meu irmão 

 

O meu irmão chama-se Loucura 

E sua vida é água., água pura. 

Através do Tempo ele a bebe, essa 

dor (em mim vivida) 

Pois que, meu amor, a morte é 

(apenas) uma breve e doce ...  

 

despedida. 
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MUDAR O 

TUDO COM 

NADA 

 

Poema Nada 

 

Um poema feito de nada 

Que diga nada 

Cujo tema seja esse: o nada 

Que esta gente nem do nada se 

enfada 

 

Seja, então. 

Digamos nada, porque não ? 
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Digamos o sim e o talvez 

Diga-se ainda também o “agora é a 

minha vez” 

 

Mas… nada 

O poema tem de dizer: nada 

Nada de nada 

Tudo de nada 

Tenho de dizê-lo, em consciência: 

 

O nada ?  

– O nada é uma ciência ! 
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EX.ISTIR 

 

 

Redor de infinito 

 

Em redor de meu mundo (interior) eu 

me habito ... 

 

 

 

Até tua sombra, amor, se tornar meu 

infinito. 
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IN.FÂNCIA 

AU.SENTE 

 

Memória Rio 

 

Vivi dentro de mim 

Esqueci-me de viver 

 

E ao me esquecer 

Já não fui tal fim 

 

Qual é o ser que me habita 

Que ser é aquele em que vivi 

 

Não quero Ser o Ser 
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Para o qual nasci 

 

 

 

 

 

DOR 

ALHEI.RA 
 

 

Toda a Dor 

 

Que toda a dor do mundo em mim 

habite ... 

E nele deixe seu doce respirar., 

 

Mas que, por te não ter, um qualquer 

dia meu destino dite ... 
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Possas, então, nesse rosto ... 

 

 

reconhecer teu olhar. 

 

 

 

 

 

 

DEUS SEM 

ROSTO 
 

 

 

Um Deus 
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Um Deus que fosse Deus sem o 

saber ... 

E que tal Deus a um destino de não 

o ser se desse 

 

 

 

 

 

Esse seria meu Deus menino., 

 

 

 

Esse seria teu Deus, mulher. 
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SON.(H).O 
 

 

 

 

 

Vivo-me 

 

Vivo-me de perto 

Respirando teu olhar 

 

Mas nasço tão certo ... 

Que me esqueço de sonhar 

 

 

 

 

 



TABU 

85 
 

 

 

 

VER O 

MUNDO 
 

 

 

Vou 

 

Vou até ao fim do mundo 

Até ao fim do mundo eu vou 

Vou para ver nascer o mundo ... 

No mundo que sou 

 

 

 

Não sou deste mundo 
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Não vou a Tempo ... 

Meu ser é o rio profundo ... 

Onde se ouve o pensamento 

 

 

 

 

 

VOLTO AOS 

PASSOS EM 

 
 

Vou voltar 

 

Vou voltar a meu interior 

Vou voltar neste mesmo corpo, feito de 

silêncio e ... dor 
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Vou voltar num dia de Agosto, meu amor 

Vou voltar, em qualquer rosto, de qualquer 

cor 

 

Por dentro de teu infinito olhar ... 

Sim, vou voltar.  

 

Para que possa, no útero de minha nova 

mãe, sonhar uma outra infância através de 

uma nuvem - flor 

 

Essa mãe ... é puro Deus vivido 

Essa mãe é um breve sopro em Tempo 

definido 

Essa mãe tem todo o universo dentro de seu 

coração ... 
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Minha mãe ...  

 

é o Deus Morte, meu irmão. 

 

 

 

 

 

 

 

ACRE.DITA.R 
 

 

 

O PÃO DA MENTIRA 

 

O problema da América não é o 

tamanho. O problema da América 

são as proporções. Tudo é o que é em 
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comparação com outra coisa 

qualquer. 

 

O monte Rushmore é grande. 

A Estátua da Liberdade também. 

O festival de Woodstock foi enorme. 

 

As cidades são tão gigantescas, que 

se unem, nos bairros periféricos, 

tornando impossível saber onde 

acaba uma e começa a outra. 

 

Os índios viram as enormes planícies 

serem devastadas, metodicamente, 

meticulosamente. Búfalos, milhares 

deles, assassinados como um ser 

humano é assassinado também, 

metidos ao barulho numa guerra que 
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não era a sua, entre os “rostos 

pálidos da língua bifurcada sem 

palavra de honra” e os rostos 

bastante menos pálidos das tribos 

índias. A coisa foi tão escandalosa 

que até Marlon Brando se viu 

obrigado a dedicar um dos seus 

Óscares à luta - uma luta justíssima, 

diga-se - dos índios norte- 

americanos, luta essa que o Cinema 

tentou ocultar, abafar, como um 

reles cobarde que esconde o seu 

próprio crime. 

 

Vêm estas divagações a propósito de 

um filme - mais um - completamente 

desproporcionado e despropositado, 

“Brooklin´s finest”, com a tradução 
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pateta (mais uma)  de “Atraídos pelo 

crime”. Richard Gere, Don Cheadle, 

Ethan Hawke e Wesley Snipes 

metidos ao barulho, um barulho que 

é apenas isso: ruído de fundo, qual 

ululante vuvuzela, sem coerência 

nem sentido. 

 

A certa altura deixei de contar: 

 

. os tiros 

. os negros 

. os polícias 

. os mortos 

. os feridos 

. as prostitutas 

. os palavrões 

. a droga 
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. o dinheiro 

. os filhos de Hawke (já ia em 5, 

creio) 

 

Há dois momentos de sensibilidade, 

que duram menos de 20 segundos: 

. Gere e a prostituta 

. Gere quando lhe retiram o crachá 

de polícia 

 

E o resto é mais do mesmo: 

agressividade que produz medo. E 

fabricar medo é um dos grandes 

objectivos da indústria dos filmes, 

actualmente. 

Neste momento histórico tudo indica 

que a Europa seja o entreposto 

comercial perfeito. Passando a 
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“mercadoria estragada ou medíocre” 

pelo scanner cultural da Velhinha 

Europa (Cannes, Veneza, Berlim, 

etc), a mercadoria passa a ter selo de 

qualidade, para exportar ao resto do 

planeta. 

Os donos do mundo utilizam há 

décadas as mensagens subliminares. 

Há uns anos descobriu-se isso, na 

campanha política entre 

Republicanos e Democratas, onde 

alguém se referia ao outro alguém 

como “rat”, ou seja, ratazana, 

tentando fazer essa cobardia passar 

discretamente na mensagem 

publicitária na TV. Só que alguém 

deu pela marosca, parando a imagem 

e lendo essa expressão. Deu brado 
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mas os media- voz- do- patrão 

abafaram a coisa, claro está. 

Os mais novos já não se lembram, 

mas os nazis também chamavam 

ratazanas aos judeus… como dizia lá 

a outra: “Não há coincidências!”… O 

que aconteceu, então? Nada de mais, 

se calhar até prenderam o 

engraçadinho que descobriu a 

artimanha, estilo: “Matem o 

mensageiro!”. 

Esses mesmos donos do mundo 

usam também - e descarada e 

despudoradamente o fazem - uma 

velocidade crescente das imagens no 

cinema, televisão e publicidade: de 

um plano a cada 30 segundos, há 
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agora uma média de uma nova cena 

a cada segundo e meio!! 

 

E tudo isto, para quê…? 

Obviamente, para condicionar as 

mentes das pessoas. A indústria 

fabrica, não apenas os filmes, mas a 

dependência na sua própria droga, 

vendendo a seguir a “cura”. De facto, 

só os americanos poderiam inventar 

esse brilhante conceito do “ataque 

preventivo”… Mais do mesmo, uma 

vez mais. No Iraque a mentira veio ao 

de cima. E no Afeganistão, 

provavelmente acontecerá o mesmo. 

E a Europa, essa, perde-se nos 

meandros da política internacional, 

vergada à sua própria “insustentável 
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leveza do ser”…  Ela (um “ela” que, 

recordemo-nos, somos todos nós, por 

acção ou omissão) não quer que a 

lembrem disso: prefere ser autista! 

Sem uma voz única, sem uma 

posição centralizada, sem dignidade 

ou autoridade moral ou intelectual, 

nada de nada de um nada absoluto 

A verdade é que, a partir do 

momento em que a Europa aceitou o 

plano Marshall no pós- 2ª guerra 

mundial, ficou económica e 

politicamente refém, presa no anzol 

mais antigo do mundo e sem precisar 

sequer de um isco nesse anzol, de 

tão desesperada que estava! Os 

americanos viram a Europa auto- 

destruir-se, e depois adoraram servir 
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de enfermeiros, fazendo contudo 

questão de ajudar o moribundo a 

escrever o testamento perfeito… O 

pão que o diabo amassou entra-nos 

agora pelos olhos dentro, todos os 

dias, em filmes- catástrofe que 

tentam embarcar os europeus numa 

viagem ao inferno, na qual ainda por 

cima têm de pagar bilhete… 

 

Algures neste mundo, disparam 

balas, com armas, em nosso nome. 

As armas não são nossas. E as balas 

são feitas na Índia ou China. Mas, se 

são disparadas, podem crer que há 

um imenso alguém, neste entreposto 

comercial perfeito, nesta placa 
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giratória do medo e do mal, a olhar 

para o lado e a assobiar para o ar. 

Só para dar um exemplo gritante do 

cinismo americano: o único país que 

dá sermões aos outros países sobre o 

nuclear (ao Paquistão, ao Irão, etc 

etc etc) é também - coincidência! - o 

único que já utilizou esse mesmo 

nuclear a nível militar!! Ninguém 

sequer se lembra que muito 

provavelmente o Irão apenas quer ser 

autónomo a nível energético - algo 

que pode ser claramente atingido 

com uma utilização metódica e 

racional do nuclear.  

Aqui entre nós, o tal de Bin Laden e 

seus acólitos nem têm de fazer mais 
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nada: a hipocrisia ocidental faz o 

trabalho por si! 

 

Haja alguém que acorde a bela 

adormecida… É que o Rei nem 

cuecas tem, ele vai mesmo, mesmo 

nú!! 

 

 

 

RITOS DE 

PASSA.GEM 
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DIS.FARÇADO

S 

 

MITOS, RITOS E  

PUTOS PARVOS 

 

 

Todos temos um pouco disto nas 

nossas vidas: 

 

. Tipos mal- encarados que nos 

roubavam berlindes e piões quando 

éramos novitos; 

. Técnicos de qualquer coisa, 

especialistas em má educação dos 

pés à cabeça; 
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. Doutores encartados, com o canudo 

mas sem a ética profissional que isso 

pressupõe e obriga; 

. Jogadores com as faixas de 

campeão e também com a maldade 

toda naquele corpinho; 

. Funcionários com jeito que dão 

jeitos; 

. Escritores que repetem a mesma 

fórmula, até à exaustão - exaustão 

sua, mas sobretudo dos seus 

próprios leitores; 

. Engravatados do marketing, gestão 

e quejandos a tentar impingir 

qualquer coisa minimamente 

vendável. 

 

E aqui incluo dois novos espécimes: 
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. Tipos mal formados que trazem 

para o ensino superior o pior que o 

ser humano tem em si mesmo; 

. E professores que de professor só 

têm mesmo o nome. 

Pois bem, não vou começar com 

rodeios, vou encarar o touro pelos 

cornos: 

 

- Não gosto de praxes. 

- Aliás, abomino praxes. 

Porque de putos parvos estamos nós 

todos fartos - e o Inferno cheio. 

Mas… o que significam as praxes? 

A praxe é, numa perspectiva 

meramente antropológica - ou seja, a 

perspectiva mais acertada - apenas e 

simplesmente um rito de passagem, 
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um rito social que marca a transição 

entre adolescência e estado adulto. 

Ora, a verdade é que todas as 

sociedades as têm. E aparentemente 

apenas as sociedades 

contemporâneas ditas ocidentais têm 

vergonha de assumir este facto 

histórico e sociológico.  

Que eu saiba são também as únicas 

a transferirem a responsabilidade de 

organização destes ritos, dos adultos 

directamente para os alunos ainda 

adolescentes!  

 

Ou seja, as Universidades e os 

professores mais esclarecidos 

entendem bem o problema e porque 

existe o problema, desde o factor 
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psico- sociológico até ao factor etário 

e de género, mas está na cara que 

preferem descartar-se, atirando o 

odioso para as comissões mais ao 

menos fantoches de estudantes e as 

associações que os “representam” 

dentro do ensino superior, quando 

têm tempo para isso e no intervalo de 

reuniões mais ao menos partidárias, 

claro está… 

 

Obviamente que nenhuma 

Universidade de Ciências Sociais fala 

sobre ritos de passagem, nada de o 

dizer abertamente. Náaa…  

Há uma sugestão breve e indolor, em 

alguns dos muitos calhamaços que 

nos obrigam a ler, lá nesse antro de 
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sofrimento espiritual chamado 

ensino “superior”. 

 

Não só o ensino que lá se pratica não 

é de todo superior - aliás em termos 

pedagógicos é mesmo o pior, o mais 

rasteiro de todos - como também as 

práticas bárbaras inqualificáveis de 

certos pré- recém- encartados alunos 

revelam toda uma inépcia de 

sensibilidade, uma anti- empatia, 

uma anomia natural, a todos os 

títulos assinalável - assinalável mas 

no mau sentido, de uma 

humanidade e inteligência de todo 

ausentes destes seres muitas vezes 

vestidos de negro - vestidos de negro 

para se colarem à tradição de 
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Coimbra para obterem uma 

legitimidade que de facto não têm, 

não tiveram algum dia e por este 

caminho nunca terão. 

 

Eu não sei bem o que vocês pensam 

de putos parvos - eu no meu caso 

pessoal nunca fui muito à bola com 

estas aves raras. 

Prefiro seres depressivos a putos 

parvos. Esses, ao menos, têm algo 

dentro de si que a qualquer momento 

pode desabrochar e afirmar-se em 

algum contexto criativo. 

Também não gosto de grupos, talvez 

por ter estudado o fenómeno do 

comportamento humano em 

pequenos grupos, salvo erro na 
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cadeira de Psicologia social. Em 

termos de amizade (e já agora amor, 

apanhando boleia da tradição 

judaico- cristã), para mim três é uma 

multidão. 

A introspecção, as pessoas tímidas 

têm muito valor. 

Como dizia Alan Turing, “Por vezes 

são aqueles de quem ninguém espera 

nada que são capazes de fazer coisas 

que ninguém esperava serem 

possíveis”. 

No caso de Turing, foram precisas 

muitas décadas de silêncio 

ensurdecedor para que a Rainha lhe 

“perdoasse” a homossexualidade - 

sendo que o perdão ao contrário 

seria bem mais verdadeiro, em 
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termos históricos e humanos. Mas 

adiante, que atrás vem gente e o tipo 

até já morreu - não é, My Dear 

Lady…? 

E lembro-me sempre da hoje clássica 

definição dos escuteiros: “Um grupo 

de putos vestidos de parvos, 

liderados por um parvo vestido de 

puto”. 

 

Se alguém algum dia te disser que és 

parvo por seres tímido, não ligues. 

Constrói a tua obra, vasta e única, 

no silêncio dos pequenos deuses. 

Pois a História é o definitivo juiz. 

 

E as Universidades estão cheias de 

parvos que se julgam mestres. 
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(infelizmente, e para mal dos nossos 

pecados) 

 

 

CA.PÊLO 

 

 

 

A GERAÇÃO COBRA 

 

 

Há um jogo bastante conhecido que 

coloca uma espécie de cobra a andar 

à roda num quadrado, e ela vai 

crescendo, crescendo, até ao 

momento em que, inevitavelmente, 

tem de morder a sua própria cauda. 
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E aí, o jogo acaba! Ou seja, a única 

coisa que o jogador pode fazer é 

tentar evitar algo que vai acontecer, 

mais cedo ou mais tarde! 

 

A coisa é bem simples de entender. A 

sociedade, como sistema de vasos 

comunicantes que é, permite estas 

coisas: prever os comportamentos 

humanos, mas só após a sua 

aparentemente muito científica e 

racional compartimentação social. 

Dividir para reinar? Podem crer! 

 

Lá nas sociologias, a malta tropeçava 

de vez em quando numa disciplina 

muito catita e também muito tímida, 

que nem direito tinha à sua própria 
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cadeira. Ter assento na clique- 

claque do Reitor? Nem pensar nisso! 

 

A coisa chamava-se: análise de 

conteúdo; analisavam-se os meios de 

comunicação de massas - ou seja, o 

verdadeiro primeiro poder em todo o 

Ocidente -, as suas mensagens 

ocultas, etc e tal, e os “professores” 

fingiam que isso nem existia lá no 

dicionário deles… 

Bom, mas vamos usar então o 

mesmo género de pensamento que 

destrói a sociedade, para voltar a 

reerguê-la das ruínas a que a classe 

política a conduziu, incluindo leis 

conscientemente incompreensíveis e 

anti- genéricas/ abstractas, bem 
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como um sistema educativo 

consistentemente caótico. 

 

Ora… comecemos exactamente por 

aqui. 

 

PONTO UM - Educação: 

Professores descontentes, sindicatos 

que pensam apenas em aumentos 

salariais, negociações anuais que 

nunca chegam a bom porto, e um 

pensamento estrutural que inclui a 

seguinte ofensiva aos alunos- 

cobaias: 

 

. Memorização assassina que leva 

directa ou indirectamente a 

depressões e/ ou suicídios; 
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. Falta de emoção; 

. Crítica “aguda” à criatividade dos 

alunos; 

. Embrutecimento puro; 

. Quantificação idiota e sem sentido; 

. A construção de um cansaço 

mental que se quer contínuo; 

. E, finalmente, um medo da 

“autoridade oficial” incutido 

praticamente desde a nascença. 

 

PONTO DOIS. Indústria do 

entretenimento 

 

Enquanto os meios audiovisuais: 

 

. Publicidade; 

. Cinema; 
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. Televisão; 

 

, aumentaram freneticamente a 

velocidade da imagem (em poucas 

décadas, de um novo plano em cada 

24 segundos, a um plano em menos 

de 1 segundo e meio na 

actualidade!!), já a indústria dos 

jogos (Playstations, X- Boxes, etc e 

tal) “une-se” à indústria das 

telecomunicações (telemóveis sempre 

a tocar, por qualquer razão), para 

quê? - obviamente, para provocar um 

empobrecimento intelectual 

generalizado, e sobretudo uma falta 

de capacidade de concentração que é 

unânime nas novas gerações. A 

desorganização é apenas aparente: a 
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ofensiva é real e está aparentemente 

prevista e implementada há muito, 

muito tempo. E isto, só não vê quem 

não quer, de facto, ver. 

 

PONTO TRÊS. Sociedade Capitalista: 

 

O imediatismo, o individualismo/ 

egoísmo, a superficialidade, o culto 

da banalidade, a atitude de 

consumismo que cataloga os idosos 

de incapazes e dispensáveis cotas, 

gozados por todas as irresponsáveis 

agências de publicidade que se 

prezem, são elementos comuns às 

sociedades democráticas 

contemporâneas, vulgo: circo 

mediático.... 
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Mas voltemos agora ao tal jogo de 

que vos falava no início; há uma 

enorme e escondida sabedoria nesse 

jogo da cobra, cuja longa cauda vai 

crescendo: ao querer produzir 

gerações de inúteis - mas inúteis 

cada vez mais diplomados -, este 

sistema pré- concebido de 

catalogação e divisão social produziu 

também o seu próprio antídoto: a 

cobra afinal era venenosa, e mais 

tarde ou mais cedo vai morder a sua 

própria cauda, provocando uma 

morte tão escusada quanto 

previsível. 

Ao tratar com tanta indiferença 

milhares de jovens, estes criaram em 

si mesmos defesas quase orgânicas a 
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um sistema político que faz juras de 

amor a gestores incompetentes, 

banqueiros ávidos e interesses 

inconfessáveis. 

 

Ou seja, ao produzir a muito 

aclamada (e igualmente muito vazia) 

GERAÇÃO INTERNET - e privando-a, 

ao mesmo tempo, de uma identidade 

interior forte, sensível e 

personalizada - é esse mesmo 

marasmo e é esse mesmo 

desinteresse que irá, a muito curto 

prazo, mudar estruturalmente os 

paradigmas mentais que (ainda) 

permitem a vida em sociedade, uma 

vez que é hoje indesmentível o 

desprezo destes jovens pela estrutura 
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política, bem como a procura activa 

de um novo modelo de representação 

das forças vivas da sociedade. 

 

Com um desemprego sempre latente, 

um crescimento económico anémico, 

personalidades pseudo- credíveis em 

queda de audiências, vários países 

afundados em dívidas - dívidas essas 

que o próprio sistema bancário 

incutiu nas famílias por meio de 

campanhas publicitárias pouco 

menos que terroristas, e um 

panorama demográfico explosivo, a 

Europa - esse eterno campo de 

batalha do mundo e esse eterno 

tabuleiro de xadrez das (realmente) 

grandes potências - será, uma vez 
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mais, o eixo fundamental e o caldo 

cultural da mudança - mudança 

política, económica e social da 

realidade global dos nossos dias. 

Das duas, uma: ou uma nova Gripe 

das Aves ou Gripe dos mosquitos, 

castores ou das focas aparece 

rapidamente e este factor 

demográfico fica logo resolvido para 

os donos do mundo, ou então a coisa 

será muito mais caótica do que 

alguns génios da banalidade 

previram. 

E aí, novos e verdadeiros líderes vão 

aparecer. E ai de quem lhes fizer 

frente.... Esses génios da banalidade 

sabem bem o que aí vem: mais 

Nacionalismos, provocados pelo 
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atirar para debaixo do tapete de 

temas fracturantes e no entanto sem 

debate público, para que a inflacção 

se mantenha a níveis "correctos" e 

muito "racionais", para que os 

mesmos continuem com os mesmos 

privilégios e também para que o 

status quo de Bruxelas não se mexa 

nem um milímetro. 

 

Esta gente não entendeu de facto as 

lições da História, nem o porquê do 

aparecimento de regimes totalitários 

que quase aniquilaram por completo 

a velhinha Europa. 

Eu não sei a vossa opinião, mas eu 

cá - talvez por me chamar “Capelo” - 
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adoro este tipo de cobras e este tipo 

de circos! Venham mais cinco!! 

 
 

 
 

PEDA.GOGIA 

À MAN.EIRA 
 
 
 
 
 

A FARSA DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

Todos os políticos o dizem, quando 

chegam ao poder político nacional, 

após anos e anos de luta pela 

liderança interna do partido, e 
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muitas coisas inconfessáveis feitas 

pelo caminho: 

 

“Meus amigos, é preciso apostar na 

Educação!” 

E há dezenas de anos que a ladainha 

é esta… 

Senhores, sabem por acaso o que é 

esse elevadíssimo conceito da 

“Educação”? 

 

É que se “Educação” fosse: 

 

- Extinguir os cursos de teoria pura e 

dura que enviam milhares de 

licenciados das universidades deste 

país directamente para o desemprego 
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(Sociologia, História, e muitos 

etceteras); 

- Apostar a sério em cursos técnicos, 

de saber fazer coisas reais que 

tenham aplicação prática; 

- Apostar com conhecimento de 

causa em nichos de mercado 

tecnológicos; 

- Desenvolver cursos superiores 

inteiramente dedicados à Internet e 

Novas Tecnologias; 

 

- Acabar com a promiscuidade entre 

os poderes políticos e o ensino 

superior de uma vez por todas. 

 

Mas não, não é este o conceito de 

Educação dos políticos! Porque este 
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seria o verdadeiro sentido de uma 

educação de serviço público, e esse 

sentido está cada vez mais ausente, 

mais distante da realidade que 

temos. 

E, se não existe esta Educação - e ela 

não existe, de facto, também não 

existe público para actividades 

culturais (logo, os artistas estão a 

mais neste tipo de sociedades de 

consumo, pois representam os 

valores do artesanato intelectual que 

se deseja erradicar), também não 

existe mão de obra qualificada (a 

mão de obra que as indústrias e 

serviços precisam como de pão para 

a boca), também não existe tecido 

empresarial, também não existe um 
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espírito de excelência do qual todos 

falam mas poucos vêm… 

 

E andamos todos a enganar todos os 

outros… 

A educação é a solução para os 

problemas das sociedades 

ocidentais? 

 

- Para muitos deles, é sim senhor. 

Mas, o conceito de Educação dos 

políticos profissionais é o conceito 

que nos interessa desenvolver, para 

benefício das populações, bem- estar 

social e económico e diminuição do 

desemprego? 

- Por Deus, NUNCA! Haja alguém que 

os impeça!!! 
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Tribunal - I 

 

A tarde entrava tarde na noite, a 

noite entardecia já por dentro de um 

segundo qualquer, e esse momento 

seria talvez tudo, naquela alma tão 

breve e turva da bela e misteriosa 

Lisboa. 

 

. Sérgio, traz-me um copo de água, 

por favor. 

. Sim, Senhor Doutor Juiz. 

. Para ti é apenas: Pedro Bacelar, 

pode ser apenas Pedro, obrigado. 

Nada de senhor isto ou senhor 

aquilo. E depois desse copo de água, 

casa! Um bom vinho do Porto, as 

chinelas do glorioso Benfica, beijo na 



TABU 

127 
 

esposa e um Poirot! Fim de semana, 

aqui vou eu! 

 

. Hm hm... 

. Siim, Sérgio? Queres dizer-me 

alguma coisa? 

. Senhor Doutor Juiz, há ainda uma 

marcação nesta 6ª feira... creio que 

se esqueceu... 

. Ora essa, uma marcação? A esta 

hora? 

. Sim, não se recorda? Foi uma 

marcação epecial, do Senhor 

advogado Luis Serpa e do 

representante do Ministério Público, 

o senhor João Mendes, e... 

. Ah, já sei... francamente, não sei o 

que me querem esses dois... temos 
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contas antigas por saldar, devem 

querer um favor qualquer... estes 

contactos antigos são uma chatice, 

sabes... 

. Acredito... bom, parece-me que 

estão a bater à porta, devem ser eles. 
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SIS.TEMA SEM 

TEMA 

 

 

A sociedade como sistema 

 

 

Modelo económico/ individualista 

(apenas funciona com uma unidade 

de medida de valor abstracta/ 

indirecta – dinheiro/ cartão de 

crédito/ cheques, etc) 
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Unidade básica: Indivíduo (baseia-se 

no estimular das emoções mais 

básicas do ser humano) 

 

Existe a noção da gigantesca 

dimensão do planeta e sua 

população, mas contudo o indivíduo 

nunca esteve tão solitário. 

 

Compartimentação extrema 

(influência do Método Científico) dos 

vários aspectos da vida: “triunfo” do 

conhecimento tecnológico. 

 

 

1. Mass Media: a diversidade de 

pontos de vista é ilusória: as 

“revistas do coração” suprimem 
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as notícias realmente 

importantes, levando ao 

adormecimento de grande parte 

da população: “vida- sonho”, de 

extrema apatia (“ensino por 

imagens” – P. S. Sião); rejeição 

da sua função essencial de 

pedagogia cultural - *1. 

 

a. Publicidade: agressiva, 

cores primárias/ fortes, 

impõem um modelo de 

comportamento: ambição, 

desejo de obter dinheiro e 

reconhecimento social. 

Complementa os Mass 

Media. 
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b. Moda: impõe um modelo 

de beleza à sociedade: a 

extema magreza das 

modelos causam 

escândalo - a anorexia é 

uma “virtude” que se paga 

caro... Está 

umbilicalmente unida à 

publicidade. 

 

 

2. Capitalismo: é o próprio 

sistema/ organização de classes 

profissionais e sua estrutura 

diferenciadora, que leva o 

indivíduo à luta constante por 

um estatuto social e laboral 

mais elevado nessa “escala” 
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artificial. As formas indirectas 

de medida de valor e esta 

estrutura gradual das várias 

categorias profissionais 

contribuem para um 

enquadramento de ambições 

individuais, de modo a que a 

adaptação do indivíduo seja 

relativamente bem sucedida, 

sem “rebeldias”. 

 

 

3. Sistema de saúde: os médicos 

receitam cada vez mais 

medicamentos/ “drogas 

médicas”, e cada vez há mais 

“doenças”, enquanto os 

remédios naturais são 
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classificados como “misticismo” 

e anti- científicos. Drogas como 

o Haxixe, em vez de serem 

usadas para o tratamento de 

certas doenças, são 

diabolizadas a nível social, 

incutindo medo nas populações 

via Mass Media. As drogas 

consumidas pelos Xamãs 

(ridicularizados e confundidos 

com esquizofrenia) - *2 e em 

tribos a nível colectivo, para 

abrir “as portas da 

consciência”), são ilegalizadas e 

perseguidas, levando a que a 

população prisional esteja fora 

de controlo, bem como as 

doenças co- relacionadas 
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(tuberculose, Sida e Hepatite) - 

*3, estando uma grande 

percentagem dessa população 

directamente relacionada com o 

uso ou venda de drogas. 

 

 

4. Endeusamento do trabalho e 

seus horários: a sua 

importância é hiperbolizada, 

por forma a que as pessoas se 

sintam úteis e mantenham e 

não questionem os seus 

horários (de dia é para 

trabalhar, de noite para 

dormir), levando-as a criticar os 

artistas (que pensam pela suia 

prórioa cabeça e trabalham 
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geramlmente de noite), pela sua 

aparente irresponsabilidade e 

“boa vida”. 

 

 

5. Sistema jurídico: os grandes 

escritórios de advocacia 

defendem os interesses dos 

grandes grupos económicos, e 

têm sido acusados de tráfico de 

influências 

 

 

6. Sistema cultural: o sistema de 

ensino é algo sempre 

tradicionalista, no qual o 

presente e o passado recente 

são menosprezados, ao invés de 
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um passado distante (em 

Portugal são os 

Descobrimentos, na história 

colectiva é a Revolução 

Francesa e a fundação dos 

Estados Unidos da América) 

 

a. Sistema de ensino: as 

universidades servem para 

esconder a informação 

mais essencial, e não para 

transmiti-la aos alunos. As 

praxes são máscaras 

sociais que representam 

uma outra função: o rito 

de passagem ao estado 

adulto - *4  Uma grande 

percentagem dos 
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professores universitários 

são políticos, sem 

qualquer tipo de 

preparação pedagógica; 

desde o primeiro momento 

tentam moldar a mente de 

centenas de adolescentes 

para determinada 

ideologia política: os 

estudantes, para além 

desta fase difícil da sua 

vida, a nível das respostas 

mentais e emotivas 

extremamente complexas 

características desta fase 

da vida, são 

bombardeados por 

inúmeras matérias, sendo 
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constante o abuso de 

fármacos para aguentar 

esta violência, não sendo 

raros os esgotamentos e 

depressões. 

 

 

7. Política: esta classe, 

extremamente privilegiada, é 

legitimada a nível colectivo por 

uns Mass Media muito dóceis, 

controlados por sua vez pelos 

interesses económicos da 

sociedade, que têm todo o 

interesse em contar com os 

favores políticos, após cada 

eleição... Não existe verdadeira 
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alternativa: dois “clubes” 

políticos revezam-se no poder. 

 

 

PENSAR 

DIS.CANSA 

 

 

A Cobardia da Psicanálise 

 

Inconsciente/ Pré- Consciente/ 

Consciente 

 

Sonho/ Sono/ Vigília 
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Eu visível/ PP (Ponto de passagem)/  

Eu profundo 

 

Censura (confunde-se este conceito 

com a consciência do próprio Eu 

profundo) 

 

Através de estados especiais de 

consciência no estado de vigília – 

Meditação, Concentração extrema 

(focagem num só ponto) e Intuição – 

artistas e poetas geniais têm acesso 

directo a materiais simbólicos 

profundos, e retiram esses materiais 

do sonho; tem-se acesso ao 

“inconsciente” por estes estados 

mentais profundos auto – induzidos 
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Exemplo: na Pintura, deve exercitar-

se a consciência e treinar-se a vista 

com as manchas das paredes e as 

nuvens (conselho sábio de Leonardo 

Da Vinci aos jovens estudantes de 

arte) 

 

Quando acordamos de repente sem 

passar pelo sono há algo no nosso 

interior, uma ligação que se perde, 

pois passa-se do Eu profundo ao Eu 

visível imediatamente e isso é 

perturbador. 

 

O sono, ao contrário do que Freud 

pensava, não é o protector do sonho: 

é o ponto de passagem para ele. 
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A criança tem em si própria o seu 

modelo: o Eu profundo; a imitação 

será um processo secundário que 

acontece somente depois da fase de 

espelho invertido. 

 

“Sinto-me bem comigo mesmo” ou 

“Ele sente-se bem consigo mesmo!” 

“Sinto-me bem com a minha 

consciência” – O Eu visível expressa 

a sua concordância com a 

consciência do seu Eu profundo. 

Vigília (realidade, código linguístico, 

que organiza e racionaliza o 

pensamento)  -  Sono (ponto de 

passagem)  -  Sonho (não é uma 

representação/ interpretação 

simbólica da realidade, é, isso sim, 
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uma outra realidade vivida por um 

outro Eu: o Eu profundo) 

 

Eu profundo: um ser que vive mais 

próximo da verdade, que vive a nossa 

vida autêntica. Tem acesso a: 

 

- Símbolos no seu estado puro 

(linguagem, magma – mas não o 

processo primário no seu sentido 

pejorativo, pelo contrário, existe aqui 

uma calma absoluta semelhante ao 

vácuo) 

- Vidas passadas 

- Espíritos: 

 

- Auxiliares    e 

– Maus espíritos 
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O Eu visível traduz a vida do Eu 

profundo através das poucas 

representações visuais que consegue 

intuir no ponto de passagem (sono), 

mas está apenas a testemunhar a 

sua vida verdadeira escondida. 

Não é o sonho uma representação 

visual simbólica da realidade que o 

Eu visível vive; antes a memória 

visual do sonho é que é a recordação 

da vida que se esconde por dentro de 

nós. 

 

Vidas passadas e os Espíritos dos 

mortos – desembocam na actual 

reencarnação e actuam na 

personalidade através da vida 

autêntica do Eu profundo. 
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Criança (ainda sonha e dorme muito 

tempo – fase selvagem – encontra-se 

mais próxima do Eu profundo – 

símbolos em estado puro no magma 

da Linguagem) 

 

Escola (domesticação do pensamento 

simbólico selvagem – o símbolo 

encontra as regras do código 

linguístico e do alfabeto – visão 

parcelar, economicista e prático 

sobre a realidade da vigília) 

 

Neuroses / Psicoses – Acontecem 

apenas porque e quando o Eu 

profundo se sobrepõe ao Eu visível. A 

alteração dos horários de sono são 

aqui importantes pistas. Há uma 
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deturpação do enfoque: é evidente 

que a verdadeira vida é a do Eu 

profundo, a vida interior, mas ao 

passar o ponto de passagem, vindo 

do magma/ linguagem para a 

realidade, esta joga-se com o código 

linguístico, e não com a simbologia 

pura da linguagem. Assim, o Eu 

visível fica “possuído” e paralisado 

pela energia magmática, pelo poder 

psicológico em estado puro, da sua 

verdadeira vida, que agora se mostra 

ao mundo da “realidade”. 

É por isso, por exemplo, que se diz 

que um cantor está possuído, em 

transe, pois que o seu Eu profundo 

se expressa directamente, sem o 

controlo dos elementos racionais 
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entretanto apreendidos por imitação 

e aculturação do Eu visível. 

 

Por outro lado, se os “loucos” 

parecem sê-lo de facto, é porque o Eu 

profundo está habituado a falar com 

sistemas de símbolos, e não a 

organizar racionalmente os 

pensamentos através das regras do 

alfabeto e dos códigos linguísticos. 

Desta forma, os pensamentos 

desconexos são naturais, uma vez 

que o Eu profundo se “alia” ao Eu 

visível, e, conjugando o código 

linguístico de um, e a energia 

transbordante e simbologia 

magmática do outro, constrói-se uma 

personalidade de fusão, que vive 
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num ponto de passagem anterior, 

mais próximo da linguagem do 

pensamento selvagem, e que utiliza 

representações visuais (pintores – 

Van Gogh por exemplo) ou o mais 

limitado texto (poetas – Rimbaud, por 

exemplo), para exprimir vidas 

simbólicas muito intensas. 

 

Os loucos têm intuições geniais, mas 

elas não são inteligíveis nem 

integráveis nem transmissíveis 

devido à verdadeira ditadura da 

normalidade que se instalou de 

armas e bagagens nas sociedades 

modernas, e que se julga o sistema 

único de pensamento racional. 
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ÁGU.I.A 

DES.LEAL 

 

 

 

 

O voo da águia // Quando a alma 

sente” 

 

Sinopse: um sociólogo vai entrar 

para treinador do Benfica. Ele 

promete” aos adeptos que a equipa 
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de futebol vai chegar a uma final 

europeia e que ela vai ter “fio de 

jogo”, ou seja, “jogar à Benfica”…! 

 

 

 

I 

 

. Ouve lá, rapaz… mas afinal o ke te 

preocupa? 

. Luís… o engenheiro leu um livro de 

um moço, e… 

 

. E, o quê? Mas agora tu é que 

controlas o ke o tipo lê ou deixa de 

ler?? A tua função aki, é… 

. Eu sei muito bem, eu sei isso muito 

bem, mas… 
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. Rui, eu tenho daki a uns 10 

minutos uma reunião com os tipos 

da maldita bomba de gasolina. Podes 

dizer-me afinal porque diabo te 

preocupas com isso? Afinal de 

contas, o engenheiro é um de nós, e 

é bom treinador, toda a gente sabe 

isso, pá! 

 

. Luís, eu bem digo ke tu não me 

estás a ouvir…! 

. Pois! E não te estou a ouvir porque 

hoje à tarde tenho milhentos 

assuntos, assuntos para tratar a 

serioo. Caramba pá, vai chatear 

outro! 
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. Luís, tens o Lopes na linha 3. 

. Ok, Miguel, vou já atender, 

obrigado. Já enviaste a acta de 

ontem ao Silva? 

. José ou Júlio?? Qual JJ ahah! 

. José, claro!! 

. Já, José já está! 

. Ok!. Rui, pá… desempata-me a loja! 

Vai rezar para a catedral ou a capela 

do Damásio ou ao pé do santinho!! 

 

 

 

 

II 

 

. Está calor hoinje, não está Rui? 

. Sim, está… ah, Eusébio! 
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. Procuras algum anel aí na relva à 

volta da minha estátua? Olha ke o 

Vítor Batista ainda anda por aí, 

eheheh.. 

. Não, estava apenas a reparar na 

técnica ke usavas para rematar.. a 

estátua está a esse nível muito 

realista, de facto.. 

. Sim. Sabes, Rui, o ke importa agora 

importava também nesses tempos 

passados: o ângulo, rapaz, o ângulo! 

 

. “Ângulo”..!? O que queres dizer com 

isso?? 

. Rui, se a parte superior do teu 

corpo estiver demasiado para trás, a 

bola vai parar… fora do estádio! Mas, 
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se mantiveres o alinhamento certo e 

uma potência elevada, a bola levará 

perigo certo à baliza do adversário. 

 

. Ainda bem ke estás connosco. E 

ainda bem ke esta estátua aki está, 

para nos lembrar esses tempos… 

 

. Pois. Mas fizeram a estátua do 

santinho errado! Lol!! 

. O quê?? O que queres dizer com 

isso? 

 

. Era o Coluna ke aí devia estar, 

moço! O Grande Senhor, o Xamã 

Mário Coluna!! Não me digas ke não 

sabias disso! Toda a gente sabe! Ke 
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sempre me protegeu desde ke 

cheguei ao mítico Benfica!! 

 

. Ora… isso é a tua lendária 

humildade a falar, apenas… 

. Rapaz, rapaz… quando eu cá 

cheguei já o glorioso era campeão 

europeu… 

 

 

III 

 

. Luisão, tu sabes muito bem ke a 

malta não tem esses montantes para 

te dar. A rábula da renovação vai 

acabar quando, não me dizes?? 
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. Ai sim? E por quanto $ forem 

buscar os mágicos argentinos? Para 

isso já dá! 

 

 

 

(resumo para os alunos distraídos): 

 

“Águas passadas não movem 

moinhos” 

Deixa-te disso, ke o mou big mouth 

ta a espera la nos condados reais 

spain masterrr!!! 

 

 

Mozer 

 

Entradas a dois metros de altura 
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Benfica - Marselha  

 

Vai - VATA 

 

 

New entrainer?? Ok vou agora 

aprender a jogar basket ball! 

 

Luisao conversa acabada!!! 

New master in town!! Edddie Murphy 
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A.CABA.R 

COMO OS 

DI.AS 

 

 

 

 

 

Um dia - I 

 



TABU 

161 
 

O dia estava quase a acabar. Um dia 

estúpido, não por ele próprio ser 

estúpido, mas que se tinha tornado, 

ao longo do seu próprio dia, idiota. 

Idiota, e por várias razões: nada 

daquilo que fazia, fazia sentido; nada 

do que todos esses dias sem sentido 

fazia sentido ali, naquele estúpido 

dia, sentado a uma mui estúpida 

secretária, com pernas do vil metal 

que ele tanto odiava, e tampo de uma 

madeira que já nem madeira tinha: 

apenas um contraplacado estúpido, 

vazio, burocrata dos dias, como eu, 

perdido no vazio dos dias, sem esses 

dias respirarem emoção, ou sequer 

alguma lembrança de dia sonhado. 

Porque, se ele sonhasse os dias, eles 
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próprios se fariam, ao longo de si 

mesmos, interessantes: seriam 

lembrados, e até talvez amados, 

como os dias seus vizinhos; esses, os 

dias que marcavam datas 

interessantes, para o bairro, para o 

país, até talvez para a própria 

humanidade. 

 

 

Mas não. Já não havia qualquer 

humanidade nos seus dias, de tão 

trôpegos, cheios de nada, ausentes 

de sentido, navegantes de um mundo 

demasiado finito. Seriam ainda 

dias?, perguntava-se interiormente. 

Serão recordados, se eu próprio não 

os amo?, dizia de si para si, então. 
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Eram dias vazios, sim, mas 

cheios talvez desse vazio que os fazia 

um dia. Dias burgueses, com 

barrigas de cerveja, dias cheios de 

esperança em futuros dias de festa, 

de outros desses dias que talvez 

viessem a fazer sentido. Dias 

bonitos!, pensava. Será que ainda 

vou existir num dia assim? E, se 

viver para ver esse dia, será que o 

irei reconhecer como dia sagrado, por 

ser bonito, cheio dos vazios que 

fazem os dias ser alguma coisa mais 

do que apenas um e só um dia? 

 

Hm… Hesitava, por entre a 

factura da papelaria e a papelada da 
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transferência de um aluno; mais 

um!, mais um menino que, como 

todos os dias, aparece em cima desta 

secretária cheia de tudo menos de 

alguma coisa que seja um pouco 

mais do que nada, no vazio, símbolo 

dos dias… 

 

Para quê então ele vivia esses 

dias que, diziam-lhe, eram iguais a 

todos os outros dias, dias esses que, 

também lho diziam, nada diziam a 

pessoas tão sensíveis como ele? Sim!, 

para quê viver em vida emprestada 

pelo tempo? Para quê viver e dizer 

bem alto: esta vida onde vivo não me 

diz nada!? 
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Vazio de tudo, da vida, do mais 

simples pensamento, da breve 

existência de uma simples rocha, ou 

outro lamento do tempo. 

Mas porquê naquele dia? Mas porquê 

naquela hora, estar-se a viver sem 

nada dizer à mesma hora que o 

consumia, naquele tão pleno e 

imorredoiro dia? 

 

Se os dias existem, então que 

sejam para recordar. Se os dias se 

vestem de folhas de tempo, então que 

seja o acordar a própria vida. 

Mas a que tempo junto meu 

sonhar? 
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Arrumou a gaveta cheia dos 

vazios de um qualquer despojo de 

um dia diferente, de tão igual. E 

disse bom dia quando era boa tarde, 

arrastando seu viver para fora da 

porta, do escritório, do edifício. 

 

E, já ia ao largo da vida daquele 

dia tão igual a todos os outros, 

quando deu por si tão ausente como 

as ausências daquele dia. 

 

E então disse, para dentro do 

mundo desse dia: sim, eu sei que és 

a vida deste dia. 
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TER.ROR NAS 

C.ALMAS 

 

terrorismo - I 

 

Irmãs gémeas 

 

Cristianismo e Islão são religiões 

irmãs gémeas. Apenas uma mãe 

pode separar irmãos desavindos. 

Essa mãe não é o Judaísmo, ao 

contrário do que se pensa. O 

Cristianismo pode ter nascido no 

contexto da tradição de profetas 

ligada ao Judaísmo, mas temos de ir 
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mais atrás, ao nascimento do 

conceito de espiritualidade. A mãe é 

uma religião mais antiga que o 

Judaísmo, reconhecida como tal por 

todos os antropólogos sérios. Uma 

religião sem deuses reconhecíveis 

como tais e apenas ela poderá 

separar esses irmãos desavindos. Tu 

não podes ter um irmão ou um tio a 

separar uma luta de irmãos. Apenas 

uma mãe o consegue fazer, pois 

ambos os irmãos respeitam a sua 

mãe, é algo que os une; foi ela que os 

deu à luz. Se os irmãos não 

respeitam a sua mãe não são dignos 

de viver. O que existe hoje em dia é 

que não existe um árbitro neste jogo. 

Guterres podia ter sido esse árbitro 
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mas ele tem problemas sérios de 

financiamento na ONU e os media 

retiraram-lhe todo o protagonismo. 

Não, o árbitro tem de ser alguém fora 

das instituições – como se vê agora 

no caso da Greta Thunberg. 

 



TABU 

171 
 

 

 

 

Tribunal - II 
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. Luis, meu amigo! Tudo bem por 

essas bandas? Que tens feito? 

. Caro Senhor Doutor Juiz, creio que 

conheces o representante do 

Ministério Público João Mendes; 

João, este é o famoso juiz Pedro 

Bacelar. 

. Eu sei, eu sei Luis, já nos 

conhecemos. E quanto ao "famoso 

juiz", era bem bom! Sentem-se, 

sentem-se. Querem tomar algo? 

Preparo-me para um simples copo de 

água. 

. Eu não, obrigado. João? 

. Eu aceito um outro copo de água, 

obrigado. 
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. Seja. Sérgio, dois copos de água e 

traz esse sofá para aqui, por favor. 

Então, caro Luis, que vos traz por 

aqui? 

. Pedro, nós vimos pedir-te uma 

coisa. Uma coisa que, vistas bem as 

coisas, nem parece fazer grande 

sentido... 

. Ora essa... e em termos jurídicos, 

isso é o quê, exactamente...? 

. Há um puto perigoso que se tem 

escapado da prisão. 

. "Puto perigoso"? Mas afinal o que é 

que ele fez? 

. Ninguém pode provar nada, até ver 

ele está tão limpo como o rabo de um 

bébé... 
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. Bom, mas o que é que ele fez, 

mesmo que não se consiga provar 

nada, o que fez ele ao certo? 

. Bom. Lembras-te de aqui há uns 

anos uma cena no estádio da Luz? 

Era uma final da champions league, 

entre o Benfica e o Real de Madrid, 

um encontro histórico, tu que és do 

Benfica deves lembrar-te... 

. Ora essa... ah!, aquela cena do Bin 

Laden crucificado? Uma imagem que 

foi projectada no ecrã gigante do 

Estádio da Luz? É isso? 

. Oora, é exactamente isso. Isso e 

mais uns pozinhos que foram feitos 

na internet, no site da Nasa, etc e tal, 

uma mistura de novas tecnologias e 

novas gerações de putos que gostam 
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de emoções fortes e que adoram 

sobretudo pôr os nervos em franja 

aos adultos. 

. Ook, e depois? Onde é que eu entro 

nesse filme, afinal?? 

. O nosso puto perigoso teve uma 

outra ideia, não muito brilhante... 

. Sim? 

. Sim: vai pôr o Estado português - e 

sabe-se lá o quê mais - em tribunal!! 

. Ora essa! E baseando-se em que 

termos jurídicos, pode-se saber? 

. Nada mais nada menos que... na 

Constituição da República 

Portuguesa!! 

. Ó Luis, mas nós já falámos sobre 

isso: achas mesmo que tem pernas 

para andar?? 
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. João, a nossa bela Constituição é 

tão genérica e tão vaga, que 

baseando-se nela tudo é possível! 
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Dia - II 

 

Tinha entrado nesse dia sem nada 

dizer.  

 

Sem vida, dizia para si mesmo. 

Sem a vida deste dia. Ia acabar por 

sentir a existência deste dia, se nada 

dissesse sobre ele: não posso nomear 

o mal; é o mal que me nomeia. 

 

Para já, vestia-se alegremente, 

qual sorriso de uma qualquer criança 

que se vestisse como outra criança 

qualquer: é o sorriso deste dia, que 

me quer ser. 
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Mas, ainda antes de descer para 

o pequeno almoço, desejou nada ser. 

Nada do nada desta vida tão 

comprida, que se cumpria neste dia 

sem alma, neste vazio do vazio de 

todos os vazios do tempo que, sem 

existir, existia nesse mesmo dia. 

 

É o meu dia, dizia então. É este 

o dia, de todos os dias é este o dia 

especial de um dia qualquer, em que 

uma mosca será ainda mosca, em 

que o vizinho da vida continuará a 

ser um vizinho anónimo, um 

qualquer transeunte do qual não se 

saiba a idade, ou memória, e que 
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possa ser ou vir a ser um louco sem 

que eu me preocupe. 

Pensei demasiado tempo deste 

dia desta vida, o horário aperta. 

 

O serviço, sempre ele. Tinha 

para si mesmo um horário que se 

cumpria em paralelo ao mundo, e no 

qual só por acaso os seus segundos 

eram os segundos do tempo, e os 

minutos e as horas sempre batiam 

certo com a vida oficial. 

 

Estava vazio. Vazio como o 

tempo que o continha. Vazio, como 

vazia era a vida que esse dia vivia por 

ele. 
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Sou o nada, pensava então. 

Daqui a dez minutos, serei o X ou Y, 

número 137 dos funcionários do 

escritório, um burocrata com uma 

função específica e útil, tão específica 

que essa função tinha nome. 

 

Não tenho nome de nada; tenho 

o nome apenas de apenas um pouco 

desta vida, e ela cumpre-se no nada 

da vida deste dia. 

 

E era sobretudo um dia que 

nada dizia: era preciso dialogar com 

esse dia, mas se lhe perguntassem 

directamente, esse dia respondia, no 

vazio de seu próprio dia, aquilo que 

todos no fundo esperavam: nada. 



TABU 

182 
 

Nada. No nada do vazio da vida sem 

nome, na água de um rio qualquer, 

que se nomeasse porque ainda algo 

restava desse dia, e havia que tentar 

estabelecer uma data, e hora, desse 

dia, para essa pergunta: a pergunta 

do nada. Uma pergunta lendária, que 

fosse feita, não a uma hora qualquer, 

mas no exacto momento da perda de 

memória do vazio desse dia. 

 

E, no entanto… 

 

Esse nome tinha inscrito um 

dia. E esse dia tinha um nome. E o 

nome desse dia era sempre o mesmo, 

qualquer que fosse o dia. Era, tal 
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nome, e tal dia, apenas um só nome 

e um só dia. 

 

Era o nome desse dia sem o dia, 

e sem o nome desse dia. Era, apenas 

e só a infinita poesia de qualquer 

coisa menos o dia que havia numa só 

vida. Vida de nada, sem a poesia 

nem o dia. Apenas e só: uma vida. 
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IMAGIN ACÇÃO 
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Terrorismo - III 



TABU 

186 
 

 

Erros de palmatória 

 

Para uma negociação de boa fé não 

se leva uma lista de compras com 

exigências infindáveis e se anuncia 

antecipadamente no Twitter. Foi o 

que aconteceu na Coreia do Norte. 

Kim Jong Un quer ser conquistado. 

Precisa de investimento estrangeiro, 

ele construir infraestruturas 

enormes para a próxima fase de 

abertura ao exterior. Mas antes que o 

dinheiro fale ele quer ser conquistado 

através do coração, não do dinheiro. 

Tu conquistas o coração de um ser 

humano e ele próprio te dá a sua 

mente numa bandeja de prata. Não 
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precisarás jamais de o convencer. 

Sendo rei do coração serás rei da sua 

razão. Porque o seu povo tem amor 

próprio e orgulho. Exactamente o 

que aconteceu em Cuba. Mas claro 

que quando existe alguém para quem 

tudo é negociável, até a alma da mãe, 

tudo o que pode correr mal corre 

mesmo muito mal ! O líder norte 

coreano fartou-se de esperar por 

uma mão amiga e rompeu o acordo – 

e fez ele muito bem ! Eu faria 

exactamente o mesmo. 
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Tribunal - III 
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. Certo. Luis, dando essas tuas 

informações como boas, o que diabo 

queres tu que eu faça?? Nada está 

provado, o ministério público e o 

João que façam alguma coisa!! 

 

. Bem, eu estava aqui a pensar com 

os meus botões... uma outra coisa, 

caro Pedro Bacelar... 

. Eu detesto quando tu fazes isso, 

sobra sempre para mim! Posso saber 

o que pensaste...? 

. Mete-o em prisão preventiva! 

. O quêe??? Luis, sem nada de nada 

nas mãos? Nem uma simples 

agressão, nem prova de algum ilícito, 

nem sequer algum dado do 
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Ministério Público?? Mas tu estás 

louco? 

. Caalma, Pedro, calma. João, fala tu 

agora. 

. Pedro, os nossos amigos 

americanos fizeram o seu trabalho de 

casa, como sempre fazem, os 

malditos... um dia destes pedem a 

extradição do nosso puto - ainda por 

causa, em princípio, do site da Nasa 

- e o caso vai arrastar-se durante 

anos a fio nos nossos muito lentos e 

garantísticos tribunais, como nós 

todos, no departamento de Justiça, 

bem sabemos. Ora, o Ministério 

Público pode arranjar uma acusação 

qualquer, baseada numa lei vaga 

qualquer, que coloque o nosso rapaz 
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numa prisão a sério durante algum 

tempo, para ele resfriar um bocado 

as suas não muito brilhantes ideias. 

. Estou a ver, para... 

. Para acalmar e deixar-se estar no 

seu cantinho sem criar mais 

problemas, claro. Vê como é uma 

cadeia portuguesa por dentro e, 

mesmo que não lhe façam nenhum 

mal, fica logo sem ideias de lá voltar 

nos próximos tempos... 

 

. E não estaremos a criar um 

segundo Caryl Chessman, Luis...? 

. Lá possível, é... temos de fazer bem 

as coisas, para que a coisa não tenha 

esse impacto mediático, trancar a 

sete chaves o nosso puto "esquisito" 
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para que a revolta da nova geração 

não se faça de um modo tão directo, 

tão forte. Diluir o seu exemplo de 

rebeldia pode fazer maravilhas, 

podes crer... 

 

. Luis, agora é a vez do João. Que 

tipo de acusação me podes arranjar? 

Para eu o colocar logo em prisão 

preventiva sem grandes ondas, 

obviamente. 

. O problema nem é esse, o nosso 

melro já fez tantas e tão boas, que 

isso até será relativamente simples 

de fazer, essa tal de acusação. Na 

minha opinião, nós devíamos era 

estar neste exacto momento a 
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preparar-nos para a 3ª guerra 

mundial... 
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Dia – III 

 

Estava demasiado escuro, e a brisa 

do entretanto criara raízes num ser 

qualquer. Ser que vivia, apesar de 

não saber existir. E que, no entanto, 

existia sem saber que o tempo podia, 

ele próprio viver na inexistência de 

um tempo qualquer. 

Era assim, esse dia. Vazio, 

como o nada de um dia qualquer. 

Um dia que rastejasse, implorando a 

Deus que o deixar existir. Mas que, 

entretanto, soubesse que nunca 

poderia viver sem ter o tempo de um 

outro lugar. Porque é assim, o 

tempo: despede-se nas vestes de um 

dia e retoma a lenta poesia quando 
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esse dia levanta a morna maresia de 

um dia qualquer. Um dia que fosse 

irmão. De uma qualquer cidade, sem 

sequer ter coração. E que esse dia, 

sem o irmão por não o conhecer, 

fosse mais irmão de um outro irmão 

qualquer, sem idade nem ter nela 

qualquer razão. São assim, os nossos 

dias. Que se querem diferentes uns 

dos outros, e no entretanto dos 

irmãos desses dias voltem a ser 

todos um e um só, sem os traços de 

parentesco, sem neles haver 

memórias ou infâncias: uns irmãos 

quaisquer, de um dia que se queria 

poesia, que se faça irmão de um dia 

qualquer sem conhecer tal irmão: um 

dia não. 
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Mas não um dia não qualquer: 

um dia que fosse dia, de um 

qualquer nada, do vazio de uma vida 

qualquer. 

 

Mas não uma vida qualquer: 

uma vida feita de coisa nenhuma, ou 

então de solidão. E que seja, mais do 

que todas as outras, coisa pouca; 

igual a tantas outras. Uma vida 

enfim. Uma vida mim. Uma vida do 

mal, de um dia qualquer; uma vida 

sim e banal. 

Essas são as vidas das nossas 

vidas, essas são as vidas que todas 

as outras vidas querem copiar: vidas 

sem rio, da cidade e apenas do mar. 
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E, no entanto… no seu canto, lá 

no escritório, ouvia a chuva cair e a 

vida bater. Era apenas mais um, com 

uma vida qualquer, banal como se 

quer. Uma existência digna!, assim 

lhe chamavam. Dormia até às oito, 

trabalhava até às seis, e até as horas 

desses horários de nada pareciam 

viver uma vida do nada própria: 

caminhavam solitárias, essas horas, 

sem a vida a seu lado; até o tempo 

parava, para ouvi-las caminhar até 

ao seu destino misterioso. Seriam 

horas? Seriam dias? Dias de outros 

dias, de memórias esquecidas, de 

algum dia que tivesse escapado a 

esta maresia? 
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Não te deixes apanhar pelo 

tempo!, dizia-lhe sempre o pai, já 

falecido. Deixa que seja a vida a 

viver-te, dizia-lhe também. 

 

Mas que vida era essa, que se 

mantinha escondida nas vestes do 

tempo? E que, após esse tempo 

passar, parecia voltar atrás e viver de 

novo os mesmos dias, uns mais 

iguais, mas sempre irmãos uns dos 

outros? Que tempo seria este? 

Presente passado? Futuro sonhado? 

 

O seu irmão era um senhor. Um 

senhor dos dias, era o que era. Vivia 

para tornar o dia muito muito longo, 

e trabalhava de um dia ao outro, 
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como se quisesse provar a Deus que 

o dia tinha mais daquelas horas que 

diziam que ele tinha. 

 

Era um homem da lei. 

Dominava a lei a seu bel- prazer. 

Sabia tudo, e de cor. Por vezes até 

ameaçava o irmão: esse dia não tem 

assim tantas horas; devias estar a 

dormir – para trabalhar já cá ando 

eu!; Isso não está de acordo com a 

lei: tem cuidado! 

 

Um irmão dos seus dias, era o 

que ele era. Um irmão de solidão. De 

infância, mas sem infância. Um 

irmão. Mais triste até do que ele, 
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guardava dos dias apenas as horas, 

em total comunhão. 

 

Um irmão dos dias, sem ter 

tempo para os viver. 

 

Uma vida. 

 

Um só irmão. 
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Terrorismo - III 

 

Máquina contra máquina 

 

Pergunta: como os Chicago Bulls de 

Michael Jordan derrotaram os Utah 

Jazz ? Jogando o mesmo jogo: 

basket. Como Alan Turing derrotou o 

código nazi na 2ª guerra mundial ? 

Um código criado por uma máquina 

? Muito simples: com outra máquina: 

uma máquina que falava com a outra 

máquina, uma máquina que 

derrotou outra máquina. O que quer 

isto dizer ? Que para tu jogares um 

jogo, tens de jogar o mesmo jogo. 

Tens de falar com a mesma 

linguagem. Para derrotares 
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radicalismos de um sistema de 

pensamento religioso profundo tens 

de introduzir no jogo um novo 

sistema de pensamento que seja 

ainda mais profundo. Mas tens 

efectivamente de jogar o jogo com 

regras relativamente semelhantes. 

Falar com a mesma língua: não se 

pede frango num restaurante em 

Paris em chinês. Não se dá o bom dia 

num café na Guiné Bissau em russo. 

Óbvio. É óbvio mas ninguém se 

lembra disso, infelizmente. O 

terrorista anseia desesperadamente 

comunicar. E comunica através de 

simbologia. Aquilo para um ocidental 

é uma explosão; e eu garanto-te que 

para um muçulmano radicalizado é 
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um símbolo. Um símbolo da sua 

luta, um símbolo do seu sofrimento. 

O radical que se explode naquele 

momento une-se com Deus – pelo 

menos na sua própria interpretação. 

Tu tens de entender as bases da 

espiritualidade: o êxtase religioso. 

Tens nas comunidades animistas e 

xamanistas as plantas que produzem 

alucinações – mesmo conceito: uma 

droga que te une a manifestações do 

divino. Linguagens diferentes para 

uma mesma realidade: um 

desequilíbrio das sociedades árabes 

introduzidas por uma agressão 

constante exterior que os humilha 

diariamente. É fácil hoje ser um 

radical. Muito fácil. Só no Iraque 
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foram mais de meio milhão de 

mortes. Não sou eu que o digo: foi 

Noam Chomsky que o escreveu, o 

mestre da Linguística que anda há 

décadas a pregar no deserto. Não me 

ouças a mim – ouve o Chomsky, o 

Karl Popper, o Edgar Morin; ouve os 

mestres dos mestres ! E tudo isso, 

todas as mortes no Iraque por causa 

de armas de destruição maciça que 

afinal se evaporaram… ninguém 

algum dia as viu ! Agora toda a gente 

quer esquecer e já só pensam na 

próxima guerra, do outro lado do 

Atlântico agora parece que o 

problema é o Irão. Eu aviso as 

pessoas: olhem que com o Irão não 

se brinca… Olhem que o Irão não é o 
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Iraque… muito cuidadinho… e mais 

não digo porque eu já estou mesmo a 

ver o que vai acontecer a seguir, e só 

espero que a minha intuição falhe 

redondamente desta vez. 
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Tribunal - IV 

 

. Ora essa! Explica-te, João! 

. O nosso puto está a preparar um 

processo, no mínimo... explosivo! E 

nada nos garante que ele não o 

possa pôr em tribunal de forma 

autónoma, mesmo que ele próprio 

esteja em prisão preventiva. O tipo 

quer descer ao termo jurídico puro, 

caramba! Ao famoso e pouco citado 

"espírito da Lei" do legislador, o que 

quer que isso signifique! Vai ser um 

pesadelo para qualquer juiz, podes 

crer... 

. Hm... daí a Constituição... 
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. Ora bem, daí ele estar a estudar, ao 

que sabemos, a nossa Constituição 

fundadora da Democracia... 

. Bom, desde que ele se fique por aí, 

e não vá até à origem da ordem 

jurídica da civilização humana, estilo 

o "Código de Hamurabi", ahahah!! 

. Pedro! 

. Hm, sorry, Luis, sorry. Mas explica 

lá as ideias do teu rapaz, mais em 

pormenor e mais a sério. 

 

. Ele quer meter tudo no mesmo 

saco, quer julgar - pelo menos a nível 

moral e intelectual - desde os 

ideólogos do "estilo internacional" em 

arquitectura, até aos teóricos da 

física quântica ou à construção 
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abstracta do alfabeto, algo que os 

verdadeiros especialistas juram a pés 

juntos pertencer mais às artes 

visuais do que à "Linguagem" escrita 

e falada do ser humano... 

. Ou seja? 

. Ou seja, desde o próprio Einstein, 

até a Noam Chomsky na Linguística, 

os mais famosos e essenciais sábios 

do nosso tempo e da nossa muito 

ocidental civilização vão ser 

ridicularizados, na barra dos 

tribunais, por um puto de vinte e tal 

anos e com a complacência e 

publicidade activa de meio mundo na 

comunicação social deste país e de 

meia europa, e isto no mínimo dos 

mínimos! 
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. Caramba... mas achas que vai ser 

assim tão mediático? Luis! 

. Eu? Acho apenas que o tipo é um 

sociólogo a sério e um artista visual 

sólido. Só "isto" já me dá arrepios... 

. Sim, realmente... Marx e Hitler 

eram mais ao menos da mesma 

cepa... achas que esta estória da 

prisão preventiva vai ter resultados 

prácticos...? 

. Pelo menos ele vai estar ocupado 

com coisas bem mais do foto da 

realidade mais chã, em vez das altas 

intelectualidades de que ele tanto 

gosta... Para nós - e nisso concordo 

com o João - vai ser apenas um 

"extra- time"... é bom que apertes 

bem o cinto agora, enquanto o 
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puderes fazer, pois este puto 

perigoso não nos vai dar tréguas 

quando entrarmos nesta verdadeira 

montanha- russa conceptual... 
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Dia – IV 

 

Vivia a vida num só dia, e num só 

dia pedia perdão. 

 

Perdão por vivê-la tão de 

repente, tão sem sentido. 

 

Mas a vida tinha sentido! Tinha 

dias, tinha irmãos desses dias, e 

todos eles faziam todo o sentido do 

mundo! 

 

Era esse o sentido da vida: fazer 

sentido. 

 

Um sentido uno, um só sentido. 
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E, no entanto, a morte de vez 

em quando roubava um pouco de 

tempo à vida. O seu pai jazia, sem 

vida. Tinha sempre a autoridade dos 

dias, como se eles lhe pertencessem 

todos, e os irmãos dos dias, desses 

dias: todos eles. Era bom, mas tinha 

um coração que parecia pedra. 

Demasiados livros, como se cada um 

deles contasse um dia do resto da 

sua vida. 

 

Calçou os sapatos e saiu, para o 

meio dos dias. As recordações desse 

dia era demasiado triste: um dia sem 

a vida do nada dos dias. O dia em 

que a vida dos dias do pai acabara. 

Não mais podia sentir o pai, 
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conversar sobre sempre as mesmas 

coisas, sobre o tempo dos dias, sobre 

a luz do dia, as suas horas: o nada 

dos dias tinha ganho vida nesse dia 

da sua morte. 

 

E, no entanto, vivia a vida num 

só dia, dois anos de dias após esse 

dia. Agora, que estava ali, o seu 

irmão dos dias olhou-o, como se 

olhasse o vazio do vazio dos seus 

dias. 

 

E era tão triste, o nada. Da 

vida, da morte mal amada. 

 

Era apenas um segundo desse 

dia, mas já não era passado, e o 
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presente já passara há momentos. 

Para sempre um segundo de futuro 

sonhado, para sempre qualquer coisa 

entre as palavras, e a memória desse 

sempre. 

 

O irmão, ocupado com os dias 

do seu tempo, pouco lhe ligou: 

preferiu contar o tempo, para esse 

tempo passar. Num outro irmão, que 

existisse em outro lugar. 

 

Não te deixes naufragar no 

tempo, transporta-o para outro 

lugar!, costumava dizer-lhe o pai. 

 

E, no entanto, esse outro lugar 

era já ali, onde esse naufrágio do 
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tempo tinha dado lugar a um irmão 

que o soubesse sonhar. 

 

Não te deixes abandonar, segue 

a vida desse lugar. Lugar vazio, sem 

tempo, que existisse no vazio dos 

seus dias, sem irmão, sem vida, sem 

o amor nele ter lugar. 

 

Era no silêncio que ele se 

existia melhor. Na ausência de vida, 

nos espaços vaios dos dias, entre os 

segundos dos minutos e nos minutos 

das horas: contava-os bem, e fazia 

uma pausa no último segundo do 

minuto, e no último minuto da hora. 

Sim, sabia-o: eles levavam-no sempre 

a outro lugar. Um lugar sem minutos 
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ou horas, e no qual os dias até se 

enganassem nas horas, de tão plenos 

do sentido do mundo. 

 

Seriam as nuvens um outro 

dia? Existiriam outros tempos, num 

horizonte mais adiante, após esse 

mar de Lisboa, que não era mar, mas 

rio? 

 

Por segundos pensou que esse 

mar eram pétalas de um outro 

tempo, que viviam em outro lugar. 

Lugares mágicos, dos sonhos que os 

outros, esses sim, podiam sonhar. 

Mas não. O seu dia era um dia 

não. Nada de vazios de tempo, nada 

dos últimos segundos e minutos dos 



TABU 

221 
 

minutos e horas daquele que era o 

seu dia, e seu lugar. 

 

Agarrado ao tempo, para 

sempre tu existes, meu filho. 

 

Um tempo, pensou. Tempo: o 

que será? 

 

Não sei o que é. Só sei que esse 

tempo são os irmãos dos dias do 

vazio de qualquer coisa. 

 

Tempo tempo. Tempo dia. 

Tempo de tudo vazio. No vazio de 

minha vida. 
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Terrorismo - IV 

 

Líder mas pouco 

 

O mundo precisa de uma liderança 

forte, o mundo sabe que precisa dela, 

o mundo quer essa liderança e o 

mundo todo incluindo os países 

árabes querem que seja os Estados 

Unidos da América a terem essa 

liderança. Não acreditas ? Quem 

querem eles que seja o líder ? A 

China ?? Não me parece… Os 

americanos estão agora convencidos 

que todo o mundo os odeia. Pelo 

contrário - todo o mundo quer 

desesperadamente amá-los ! O ódio 

que vês nas ruas do Irão parecem 



TABU 

224 
 

ódio mas não é ódio, é apenas uma 

representação de angústia. Todo o 

mundo precisa desesperadamente da 

sua liderança ! Mas se tu 

bombardeias todas as sombras que 

vês à tua volta, tu acertas em tudo o 

que mexe - e até os teus amigos se 

voltam contra ti. Na máfia por vezes 

são os próprios aliados e os próprios 

amigos que têm de te mandar abater, 

sabias ? Porque ficaste fora de 

controlo. Neste momento os aliados 

da América são apenas comparsas de 

chantagens mútuas, cheios de 

culpas e de interesses económicos 

inconfessáveis; não são conselheiros 

cuja voz seja efectivamente ouvida. 

Quando tu passas da ligação entre a 
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alma de seres humanos sentida 

directamente para o plano político e 

o dinheiro lá pelo meio, perdes o foco 

e só vês problemas à tua volta e não 

saberás nunca resolvê-los. Eu não 

vejo solução e sabes porquê ? Porque 

não existe problema. Onde não há 

um problema tu não tens de lutar 

para conseguir uma solução. 

Existem apenas erros de conduta 

muito básicos, muito infantis. E 

estão todos a ser cometidos ao 

mesmo tempo pelo mesmo país. 
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Dia - V 

 

Aquele era um dia como outro dia 

qualquer. Um dia diferente, na 

diferença de ser igual a todos os 

outros. Este é o meu dia, dizia para 

si próprio. O dia em que vou visitar o 

meu irmão dos dias, o meu irmão. 

Irmão de sonhos, sem esses sonhos 

serem comuns aos dois irmãos que 

nós somos. O meu irmão. 

 

Este é o dia. 

 

Saiu pela porta das traseiras, 

como para provar que qualquer porta 

teria o mesmo significado que todas 

as demais. Apesar de ter de andar 
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mais uns 200 metros, essa 

pequenina diferença fazia e faria toda 

a diferença. Não sou igual aos 

outros, pensava. A lógica dos dias 

com lógica não passa por mim. 

 

Aquele era um dia típico, de tão 

igual aos outros dias. Poucas 

nuvens, bastante sol, uma 

temperatura temperada a que ele se 

habituara, de tão habitual que era 

naquela Lisboa da luz estranha: uma 

luz amarelada, especial, sombria até. 

 

Este é o dia que marca o resto 

dos dias da minha vida. E se eu 

ousasse fazer algo diferente…? 
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Passou pela manhã daquele dia 

como uma sombra, uma sombra de 

um habitante de uma luz amarelada, 

sombria até. E moveu-se por entre as 

sombras de outras sombras de 

outros sonhadores, naquela espuma 

dos dias tão igual e tão diferente à 

memória dos outros dias. 

Aquela era uma luz especial, 

sabia-o: tinham dito na televisão que 

a luz de Lisboa era diferente. Parecia 

irreal, um mundo diferente, de tão 

igual: tinha as mesmas coisas lá 

dentro; pessoas com a sua própria 

memória dos dias, que os amavam, a 

esses dias tão iguais que pareciam 

diferentes. 
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Tenho de me apressar, pensou 

então. O meu irmão dos dias espera-

me. Irmão de sangue, não de sonho: 

irmão de infância, com as sombras 

do passado e tudo, lá dentro. 

 

Esse dia também tinha irmãos: 

uns antes, outros depois. Havia 

quem lhes chamasse passado, os 

outros eram futuro. Só dos dias do 

entretanto, os do presente, não havia 

memória. 

 

Esses eram, de todos os dias, os 

mais estranhos: viviam-se sempre 

demasiado depressa, tais dias. Eram 

sempre dias importantes, talvez os 

mais importantes, porque 
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misturavam-se com os dias que 

estavam um pouco mais à frente e no 

entanto no momento seguinte eram 

já dias que tinham sido alguma 

coisa, mas já não eram os seus 

próprios momentos. 

 

Eram dias importantes, sem 

dúvida: sabia-o. Atropelavam-se por 

vezes uns aos outros, para poderem 

pertencer ao presente. 

 

Estava a chegar. E, no instante 

em que estava frente a uma nova 

porta, uma porta bonita, majestosa 

até, viu o nome do irmão que era o 

seu. 
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“Irmão dos dias – Homem de 

Lei”. Era sem dúvida o seu irmão, 

não se tinha enganado. E, no 

entanto, alguma coisa ali estava 

deslocada do seu contexto; ele, que 

tinha sido sempre tão discreto, tinha 

agora o seu nome de irmão dos dias 

gravado ao lado da porta do seu 

escritório, para vincar bem a 

autoridade que detinha sobre a 

passagem dos dias, como se quisesse 

dizer: não são os dias que passam 

por mim: sou eu que faço o tempo do 

tempo dos dias. 

 

Bateu à porta. Esperou um 

pouco. O seu irmão estaria lá, a essa 

hora? Afinal, nada mais interessava 
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agora: tinha vindo de longe, a pé, 

visitar o seu irmão. Um irmão que 

tem os mesmos dias que eu. 

 

Alguém veio à porta, por dentro, 

sentiu-o. Esse alguém olhou devagar 

pelo pequeno óculo da porta, uma 

porta bonita. 

E, quando entrou, para o resto 

dos dias daquele mundo tão 

diferente, sentiu a sua vida feliz. O 

meu irmão dos dias? Está ali, entre. 

A porta fechou-se, e encontrou o seu 

tempo. 
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TABU 

235 
 

Terrorismo - VI 

 

Mass Media 

 

Pergunta: qual é o oxigénio de maus 

políticos ? Meios de comunicação 

social. 

Facto: nos estados unidos os mass 

media e as empresas de tecnologia e 

os centros urbanos mais cultos 

odeiam todos Trump. 

Ah, mas então tu tens uma solução: 

os mass media americanos deixarem 

de noticiar as políticas de Trump. 

Onde há fogo retira-se o oxigénio. 

Qual é o oxigénio dos maus políticos 

? Os mass media. Pois se eles até 

estão contra ele ! Esses media 
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pensam que se falarem mal dele o 

problema passa: mas ele é mais 

esperto: sabe que má publicidade é 

boa publicidade, porque continuam a 

falar dele ! O que eu proponho é o 

equivalente actual das ideias de Karl 

Popper misturado com a atitude 

pacifista de Gandhi. António, é tão 

simples que até dói. Deixem o rapaz 

mal comportado a falar sozinho no 

recreio da escola ! Problema 

resolvido, venha o próximo. Next ! 
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Dia - VI 

 

Era um dia feliz, de um dia entre 

todos os dias quaisquer. Havia dias 

de tudo: especiais, estranhos, belos, 

maus, preguiçosos, sonhadores: há 

sempre um dia para cada pessoa. 

Esses dias dividem-se em horas, 

como que para provar ao tempo que 

ele é divisível, e controlável, e lógico. 

São esses os dias do resto dos nossos 

dias. Dias estranhos, são-no sempre. 

Dias maus há-os sempre. Dias 

sonhadores, sonham sempre. Dias 

belos, talvez o sejam, sempre. Dias 

especiais e preguiçosos, 

trabalhadores e cansados, luminosos 

e esquecidos, os dias são tudo o que 
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fizermos deles. E, no entanto, aquele 

tinha algo de seu. Como se dissesse 

para todos, à sua volta: este dia?, 

sou eu. 

 

Era um dia orgulhoso, e belo, e 

estranho, e tão especial que todos os 

outros dias fugiam dele, e rezavam 

para que ele passasse depressa, para 

que outro dia pudesse nascer, cheio 

de horas e minutos, com tantos 

segundos que todas as pessoas o 

pudessem esquecer. Havia sindicatos 

dos dias. Sim, havia! Esses 

sindicatos tinham sempre o mesmo 

objectivo: fazer com que os dias 

passassem depressa. Não queremos 

que os nossos associados sejam 
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notados! O importante são as horas! 

Quantas horas de trabalho e 

descanso terão os nossos dias? Ah! 

Isso, sim, é importante! Bem tentava 

o governo e os patrões desses dias 

aumentar as horas de trabalho, até o 

número dessas horas fazer vários 

dias, para que as pessoas já não 

fossem as verdadeiras donas dos 

dias: os sindicatos dos dias não 

deixavam! E protestavam, 

protestavam sempre, nas ruas, 

intimando milhares de pessoas a 

comparecer, com slogans variados: 

Somos os donos dos dias! Para nós 

os dias têm sempre 30 horas! Mais 

horas de descanso para quem 

trabalha os dias! 
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Mas sempre havia quem 

gozasse com estes sindicatos: o 

patrão é que sabe quantas horas tem 

um dia; 70 horas de trabalho é 

pouco; os dias não têm dono, etc etc 

etc. 

 

Eram dias que o assustavam, 

esses dias. Na cidade, todos 

pareciam viver calmos, bem uns com 

os outros, como sombras que sabem 

que também os outros são sombras 

iguais, e por isso se respeitam. 

Aqueles dias, não. Eram dias de 

confronto: as pessoas saíam das 

suas sombras, e eram obrigadas à 

força a ser um pouco de gente. Gente 

a quem diziam: tu és diferente!, mas 
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no entanto não deixava de ser gente 

igual, como iguais eram todos os 

seus dias, um a um, na fila da 

saudade. 

 

Que saudade da calma dos dias 

no campo, de uma qualquer 

montanha, de um qualquer rio, num 

dia qualquer. Um dia que, se 

recordasse, só lhe faltava viver. 

 

Era um dia desses que ele 

queria: um dia sem tempo, no qual 

fosse ele o senhor das suas horas, e 

no qual todos os minutos estivessem 

a aguardar uma ordem sua, e até 

parassem no tempo, se ele quisesse. 
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Ah, que excelente dia seria 

esse… Um dia que fosse infância 

outra vez, sem a realidade do seu 

irmão, com o seu pai outra vez, 

apenas 8 anos, e todo o tempo do 

mundo seria seu de novo. 

 

São dias desses, dizia para si 

mesmo, são dias desses que fazem 

toda a diferença… mas agora, já não 

há dias assim. Os dias, agora, são 

retalhados em horas, e minutos e 

dentro deles em segundos, como se 

alguém fosse dono do tempo dos 

outros: é o sistema dos dias! 

 

Diziam os cientistas, por 

aqueles dias, que o mundo dava a 
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volta a si mesmo em 365 ou 366 

dias, e por isso mesmo o tempo dos 

dias era medido assim. 

 

Mas, pensava, se eu próprio 

ainda não medi, e não sei se será 

bem assim, porque será que tenho de 

medir os meus dias pelo tempo dos 

dias dos outros? 

 

Era bem estranho… 

 

Dias que fossem medidos pelas 

voltas que o mundo desse. Que 

mundo este…! Quando for dono dos 

meus dias, vou medir o meu próprio 

tempo dos dias. Se for preciso, darei 
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um novo nome aos dias, e às horas, 

minutos e aos seus segundos. 

Serei diferente. Porque os dias do 

meu tempo são dias diferentes. E 

todos eles são a vida que me habita. 
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ALMA$ CALMA$ 

 

Neutralidade ma  

non tropo 

 

Qual é o único país neutral neste 

mundo louco ? Suíça ? Noruega ? 

Austrália ? Não. Portugal. Só temos o 

mar pela frente e os espanhóis nas 

nossas costas. E os problemas com 

os espanhóis e os árabes já foram 

resolvidos há centenas de anos. Não 

temos problemas com absolutamente 

ninguém, acolhemos todos, venham 

eles do Nepal, da Índia, China, 

Estados unidos… somos o único país 

no mundo a gostarmos de todos os 
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países desse mesmo mundo. Não sei 

se sabes mas existe uma profecia de 

que será um português o líder do 

futuro. Nas universidades os 

professores gozavam com esta 

profecia e colavam isto ao mito de 

Dom Sebastião. Mas olha que esta 

profecia pode ser bem real… Temos 

todos de ter muita paciência com os 

professores universitários: eles 

apenas ensinam conhecimento, os 

pobres coitados nem sabem o que é 

isso de sabedoria… Lá está – mais 

uma coisa que temos de aprender 

com o mundo árabe. Os líderes 

terroristas estão a jogar um jogo. 

Estão a fazer mind games connosco. 

E quanto mais próximo tu estás das 
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explosões e do sofrimento, mais tu 

perdes o foco. Eles sabem tudo sobre 

a psicologia humana, porque se 

baseiam em sabedoria profunda do 

sentir do povo árabe. 
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SOLUÇÃO SEM 

PROBLEMA NÃO 

EXISTE 

 

 

A solução estava  

no início 

 

Os Estados unidos são uma nação 

jovem e um jovem comete erros. Mas 

tem dentro de si a receita de sucesso 

para a paz no mundo. Esquece os 

pais fundadores: Lincoln, Franklin – 

esquece isso, não é disso que estou a 

falar. Na base da América do Norte 
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estão as tribos índias. E as 

montanhas sagradas. E os espíritos 

animais. E toda a simbologia 

profunda relacionada com a 

espiritualidade ligada à protecção da 

mãe terra, como eles lhe chamavam. 

Essas tribos eram normalmente 

aconselhadas por xamãs e elas 

tinham uma estrutura social 

simples: os anciãos mais experientes 

reuniam, decidiam – e os jovens 

respeitavam as decisões e cumpriam 

essas decisões. Ponto final. Tu nas 

comunidades árabes tens uma 

estrutura semelhante. O que é que 

alterou este equilíbrio sociológico ? A 

guerra. A violência. Em ambas as 

situações. E os jovens escaparam ao 
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controlo dos mais velhos e criaram 

movimentos de guerrilha próprios. 

No caso dos índios e no caso dos 

países árabes – aconteceu 

exactamente o mesmo. Ora, o que é 

que tu vês em todo o mundo hoje em 

dia ? Jovens a trabalhar e a decidir e 

os mais experientes em pensões de 

idosos, completamente esquecidos. 

Vês sociólogos no poder ? Não. Vês o 

Noam Chomsky a aconselhar 

presidentes ? Não. Vês antropólogos 

ou psicólogos como conselheiros ? 

Não, vês apenas jovens saidinhos das 

universidades da moda sem 

experiência de vida a conduzirem 

políticas radicais, normalmente 

umbilicalmente relacionados com o 
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lobbie judaico ou maçónico, que são 

muito influentes nos meios políticos 

e económicos. E tu agora diz-me se 

isto resolve problemas ou se isto 

apenas cria ainda mais problemas. Ir 

atrás de impulsos de jovens tolos ou 

dar ouvidos a vozes de sabedoria – o 

que escolhes tu ? Eu já tomei a 

minha decisão: venham os mais 

velhos. 
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POSSE$ 

 

Ter ou não ter poder,  

eis a questão 

 

António, o poder é algo muito 

simples. Tens armas ? E queres 

poder ? Só tens de fazer uma coisa: 

pegas nas armas, fazes um 

montinho, guardas bem em 

armazéns e… não usas essas armas ! 

No mundo de hoje as populações já 

não caem em contos do vigário e 

ninguém quer mais guerras – está 

tudo fartinho disso. As pessoas 

querem apenas estabilidade e que a 
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terra aguente mais uma geração. 

Apenas isso ! Mais nada, que as 

catástrofes naturais já chegam. Olha: 

a Europa não aguenta mais 

terrorismo nem refugiados; África 

apenas precisa de mais 

desenvolvimento económico, que a 

China tem permitido; o médio oriente 

precisa é de paz e não de bombas; o 

oriente quer apenas que as Coreias 

se entendam; e a população dos 

Estados unidos até gostavam de 

viajar pelo mundo sem ter de olhar 

por cima do ombro a ver se alguém 

as mata. A coisa mais fácil a fazer é 

premir o gatilho e matar alguém. 

Premir o botão e lançar um míssil 

que mata mais uns cem ou duzentos. 
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É fácil. Eu pergunto-te: isto resolve 

alguma coisa ? O meu conselho: 

queres poder ? E tens armas ? Muito 

bem: não as uses. Usa a tua mente e 

a tua empatia – mais uma vez é 

simples. Matar qualquer um o faz; 

diplomacia é mais difícil. E isto 

apenas um país amigo o pode 

aconselhar; não um país considerado 

inimigo. Mais uma vez Portugal será 

essencial. 
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NADA. NADA. NADA. NADA 
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HEA LING 

 

 

 

 

 

Terapia 

 

Como sabes eu sou adepto profundo 

da mais antiga expressão religiosa da 

humanidade: o xamanismo. O meu 

trabalho é simultaneamente o mais 

belo e o mais simples do mundo. 

Sabes porquê ? Os estrangeiros que 

chegam aqui ao estúdio chegam-me 
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totalmente calmos. Emoções 

totalmente depuradas. Há pessoas 

que vêm visitar Portugal e que 

gostam tanto que depois vêm viver 

para aqui. Eles ficam surpreendidos 

com a simpatia das pessoas, o ritmo 

de vida lento e calmo, o clima, os 

lugares, a alma. O meu trabalho já 

está feito. Poderás pensar que o meu 

estúdio começa naquela porta. Nada 

disso: ele começa nas fronteiras do 

nosso país. A sabedoria do meu povo 

já fez o trabalho por mim e a partir 

daí apenas tenho de retirar o resto 

da ansiedade das pessoas que resta e 

inserir um pensamento criativo. Eu 

sou profundamente português. Eu 

amo profundamente o meu país e o 
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meu povo. E sei perfeitamente que a 

personalidade que o mundo procura 

desesperadamente para sobreviver a 

esta matança não é uma pessoa 

singular: é a alma do povo português 

no seu todo. 

 

 

 

(conter o mundo num só gesto) 

[ ] 
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Espiritualidade universal 
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Podes pensar que Buda pertence ao 

Budismo, que Cristo pertence ao 

Cristianismo e por aí adiante. Não é 

assim. Os homens de espiritualidade 

autêntica pertencem a todas as 

religiões – todas elas sem excepção. 

Aliás, e para só citar um exemplo 

conhecido, Jesus Cristo é 

considerado um homem santo por 

várias religiões, como sabes. 

Pessoalmente não quero saber em 

que é que acreditas. Vê Deus onde 

quiseres, quero lá saber ! Vês Deus 

em plantas ? Óptimo. Em pequenos 

gestos de pessoas ? Muito bem. Não 

acreditas em Deus ? Tens esse 

direito. Em Igrejas ? Mesquitas ? 

Sentiste a tua vocação em desertos, 
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como alguns profetas árabes ? Ainda 

bem, nada contra. António, se tu 

algum dia colocares na testa de um 

homem que sente o sagrado 

directamente um rótulo: este é do 

Budismo; ou do Hinduísmo; 

Paganismo; Muçulmano – tu podes 

crer que já perdeste o espírito desse 

homem; já não está lá. Passa-se a 

mesma coisa com a Física Quântica: 

quanto mais os cientistas querem 

descobrir a verdade, mais ela se 

afasta. Porque Deus, se existir, não é 

tolo. Tolo é o homem, que procura 

Deus em homens e em locais onde 

não está Deus. Esse sim, é infantil e 

irresponsável e tolo. 
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Anexo - Se isto é um Homem 

 

 

A religião tem a ver com escolhas. 

Escolhas, não do divino, mas do 

humano, que busca representações 

íntimas, quase directas de si próprio, 

num espelho demasiadas vezes 

demasiado opaco. Não existem 

coincidências, neste jogo simples. 

Nem o simbólico, cujas 

interpretações são sempre demasiado 

ambíguas para serem escolhidas 

como sendo as únicas regras deste 

jogo, “salvam” a aparente coerência 

desta aparente verdade absoluta. Um 

jogo compreensível, previsível, 

emocionalmente recompensador, 
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para todos o poderem jogar, num 

tabuleiro global. 

 

E foi neste contexto – social mas 

sobretudo do humano - que surgiram 

as escolhas – óbvias – e as regras – 

também elas óbvias – do homem- 

tornado- divino.  

  

Era necessário escolher um ser 

divino – espelho do homem: 

escolheu-se o antropomorfismo, essa 

gradual aproximação ao Deus 

“perfeito”, com emoções humanas 

básicas. 

  

Era necessário que o Império 

Romano escolhesse a religião certa 
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para dominar, além das rotas 

comerciais do Mediterrâneo, as 

mentes e almas das gentes desse 

mesmo Império: e o Cristianismo 

cumpriu o seu papel – após alguns 

óbvios erros de “casting”. 

  

Era necessário “dividir para reinar”: e 

“inventou-se” essa Trindade- 

“Tríade”, que lança poeira aos olhos 

desses humanos que domina, e 

domina-os pela doce ilusão de que 

são religiões diferentes quando são, 

na realidade, baseadas no mesmo 

conceito monoteísta e pessoal. 

Judaísmo versus Cristianismo, 

versus Islão: três opções 

profundamente iguais… 
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Foi necessário construir o homem 

fragmentado”: e “fez-se luz”, ao 

separar a natureza que há no 

homem, para endeusar esse mesmo 

homem, ou a sua cultura, e ainda a 

sua postura arrogante de Deus- ele- 

próprio. 

  

E havia também a necessidade de 

escolher a linha de pensamento do 

Deus único, a mesma linha que 

suporta a ideia de que o domínio do 

patriarcal sobre o feminino no divino 

é algo de adquirido, de racional. 
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Não o é. Longe disso. Mas quem fez 

estas escolhas “por nós”, já o sabia. 

Sabia-o muito, muito bem.  

  

E fez as escolhas “certas” para 

sustentar um Deus personalizado, 

fato feito à medida, um Deus que é 

afinal uma grande, uma enormíssima 

impostura intelectual. 

  

Ousemos, portanto, e perante estas 

evidências, pensar diferente, sentir 

diferente, e começar, finalmente e 

sobretudo, a traçar um rumo 

diferente para a nossa vida 

intelectual e emotiva. 
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Para que a religião “oficial” possa 

vender o seu “peixe”, é necessário 

um dado de base: o medo. Ora, ao 

existir separado da sua própria 

natureza, num castelo cultural 

pretensamente inexpugnável, o 

homem vive obcecado pelo medo da 

sua morte física. 

  

A religião, sabendo isto, vende então 

o perdão divino a “preço de saldo” a 

um homem em rotura com o seu 

passado, essa infância mal sanada, 

um homem que procura um Deus 

personalizável e um Paraíso além da 

morte. Ora, tanto o Cristianismo 

como o Islão “vendem” esse produto, 
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essa “nova droga”, esse sonho 

finalmente alcançável. 

  

Lembremo-nos das palavras de 

Ortega e Gasset: “O homem é o 

homem e as suas circunstâncias”.  

  

  

Para preparar o terreno à mentira 

perfeita, há que utilizar mistificações, 

ou seja, meias- verdades. 
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A 1ª mistificação é a passagem do 

monismo ao monoteísmo: de uma 

perspectiva do divino ligado 

directamente às forças da natureza 

(chuva, sol, tempestades) passa-se 

para o culto do Deus único. Karl- 

Heinz Ohlig reconhece até que o 

monismo tem a seu favor a vantagem 

racional, mas o problema – digo eu - 

é que o monoteísmo permite outros 

“voos” à religião dos sacerdotes- 

burocratas... 

  

É desejável a união das duas opções? 

– é, sim senhor, refere Ohlig; no 

entanto, nunca existiu 

historicamente tal união: ou domina 

um, ou o outro. Já o monoteísmo 
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traz consigo a “armadilha invisível” 

da massificação, uma vez que 

representa actualmente a religião de 

cerca de metade da população 

mundial. Diga-se ainda que as 

religiões têm todas a sua origem em 

indivíduos. 

  

Dá-se uma certa evolução do divino- 

natureza ao Deus- pai castigador, 

verificando-se também uma 

substituição dos deuses por um 

Deus único egoísta e “ciumento” 

(Javé dixit): do Xamanismo, Budismo 

e de certo modo paganismo para a 

extraordinária personificação do 

divino: Javé no Judaísmo; Pai de 
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Jesus Cristo, no Cristianismo e Alá 

no Islão. 
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Passemos agora à 2ª mistificação: o 

antropomorfismo, ou seja, o Deus 

feito à imagem do homem. 

  

Os seres humanos pré- históricos 

ainda não veneravam deuses, mas 

sim forças objectivas, associadas em 

grande parte à Terra, pensada 

sobretudo como uma realidade 

feminina. Esta mentalidade arcaica 

prolongou-se, provavelmente, até à 

veneração do feminino nas religiões 

mundiais. Por volta de meados do 1º 

milénio a.c., ocorreram rupturas 

profundas que colocaram o ser 

humano individual no centro da 

questão religiosa, reforçando assim a 
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evolução para o antropomorfismo dos 

deuses. 

  

Tal como no cinema e publicidade a 

imagem é acelerada para condicionar 

as respostas emotivas e sensoriais de 

um humano no limite de si mesmo, 

talvez nunca se venha a saber se este 

processo do ênfase no 

antropomorfismo é imposto 

“administrativamente” por políticos 

com uma visão de largo horizonte, ou 

se a evolução psicológica do próprio 

homem o impõe de uma forma 

“natural”. 

  

  



TABU 

283 
 

A 3ª mistificação tem a ver com a 

instrumentalização política da 

religião.  

  

A habitual e cínica crítica ocidental 

ao Islão – acusando-o implicitamente 

de instrumentalização política da 

religião – tem bastante piada, pois 

sabe-se que o Império Romano fez 

exactamente o mesmo, apostando 

num Cristianismo ainda “criança” 

para sarar as feridas e unir o 

Império, após séculos de 

perseguições e assassínios de 

milhares de cristãos. Em que lado 

está então essa hipocrisia? 
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A ideia do Ocidente neutral e com as 

“mãos limpas” está muito mal 

contada, de facto... 

  

Ora esta aposta de alto risco tem a 

sua razão de ser: as religiões 

monoteístas apresentam uma 

radicalização da noção de um Deus 

único, absoluto e quase pessoal. O 

fracasso da política religiosa do 

Imperador Juliano Apóstata – que 

quis transformar o neoplatonismo na 

ideologia de estado em vez do 

Cristianismo – era inevitável; a era 

do politeísmo tinha passado e o 

futuro pertencia ao Cristianismo. 

Vemos desta forma o inimigo de 

ontem a tornar-se rapidamente no 
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amigo de amanhã, a bem de uma 

unificação mais efectiva de um 

Império que inúmeras vezes ameaçou 

ruir, sob os olhos atónitos de 

gerações e gerações, que habitavam à 

volta do mítico Mediterrâneo. 

  

A política lava assim a sua alma 

numa religião domesticada à pressa 

e à medida dos objectivos de longo 

fôlego de políticos astutos, que 

utilizariam absolutamente tudo para 

salvar o seu próprio poder, ante 

adversários que também fariam de 

tudo para lhes usurpar esse mesmo 

poder. Não é apenas o poder 

espiritual que se baseia nas ideias de 

fertilidade, bênção, ancestralidade e 
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espíritos auxiliares; também o poder 

político utiliza estas ideias para 

controlar as acções das pessoas. 

  

No que diz respeito a Jesus Cristo, 

não terá a sua interpretação de 

Deus- pai sido a peça que faltava no 

puzzle religioso e político da 

sociedade da altura? Lembremo-nos 

de que todas as situações dos 

profetas relacionadas com a natureza 

(provocar chuva, dividir as águas , 

etc) têm a ver directamente com o 

xamanismo, não com Deus(es) 

personificados. Ao fazer-se anunciar 

como o profeta que vinha para 

“completar a Tora” e não para 

contestá-la, ganhou a passadeira 
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vermelha estendida por João 

Baptista, e “colou-se” à tradição 

judaica, para obter juros políticos, 

sem dúvida. Esta tentativa de 

assumir a profecia religiosa do “Rei 

dos Judeus”, tem também o seu quê 

de vontade política de unificação. 

Jesus Cristo tornou-se uma força 

poderosa – mas mais importante 

depois da morte, “tradição” logo 

seguida pela resposta da sociedade 

aos heróis da Ate Moderna, pós- 

Impressionismo… 

  

Neste contexto, distingamos ainda o 

papel do indivíduo que se torna 

representante dos espíritos nas 

comunidades onde impera o 
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xamanismo, das tarefas mais 

institucionais ocupadas pelos 

intitulados sacerdotes, na maioria 

das religiões existentes nos nossos 

dias.  

  

O xamã é o curandeiro e o feiticeiro, 

humano e animal, macho e fêmea. O 

ou a xamã tem uma natureza dupla, 

humana e divina, já que encarna os 

espíritos no próprio corpo.  

  

Já um sacerdote é totalmente 

diferente, na medida em que 

personalizar Alá, Jeová e o Espírito 

Santo é inconcebível e até blasfemo. 

Os sacerdotes representam apenas 

uma “rotinização” da função 
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xamânica. Os próprios deuses terão 

sido xamãs antigos, que 

aumentaram de importância após as 

suas mortes. 

  

Enquanto os profetas e outros 

místicos com experiência directa de 

Deus são vulgarmente de 

importância crucial na fase inicial de 

uma religião mundial, já nos últimos 

estágios passam a constituir um 

desafio perigoso à autoridade 

constituída. 

  

Entre um xamanismo demasiado 

ingénuo e sem “estruturas 

administrativas”, será que a 

burocracia de sacerdotes sem fé nem 
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capazes das tão essenciais visões 

místicas é um “remédio” melhor? 

Duvidamos... Deu-se um 

desenvolvimento temporal desde a 

visão pessoal do profeta, para uma 

estrutura de poder burocrática, 

muitas vezes corrupta e até pedófila 

de sacerdotes pouco crentes, que 

beatificam tudo o que mexa à sua 

volta – mas apenas após a sua 

morte... 
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A próxima mistificação é um 

“clássico” de todos os tempos: a 

estratégia do “dividir para reinar”. Os 

americanos, para só citar o exemplo 

mais actual e mais evidente, 

utilizam-na há décadas para 

dominar o mundo. Utiliza-se hoje 

como ontem, e será sempre assim. 

  

Ohlig “admite” que o Cristianismo e o 

Islão nascem do Judaísmo.  

  

A afirmação da relevância absoluta 

do particular não tornou fácil ao 

Judaísmo, e mais tarde ao 

Cristianismo e ao Islão, tolerar 

outras religiões, cuja diferença era 

sempre entendida como contestação, 



TABU 

293 
 

não sendo assim tão fácil perceber e 

reconhecer aquilo que estas religiões 

tinham em comum. 

  

O Cristianismo surgiu a partir da 

religião judaica e assume esta origem 

também no reconhecimento do 

carácter normativo da Bíblia judaica, 

do Primeiro ao Antigo Testamento. 

  

Já no Islão, o anúncio do profeta 

aparece numa grande parte do Corão 

como uma corroboração da 

revelação, ocorrida anteriormente no 

Judaísmo e no Cristianismo, da 

“Escritura”, e o Islão é encarado 

como a fé na revelação presente 

nesta Escritura. Foi necessário 
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algum tempo para que o Islão se 

começasse a compreender como uma 

religião autónoma. O Islão anuncia 

muito claramente o poder único de 

Alá. Portanto, o Islão apresenta uma 

opção religiosa cuja estrutura é 

semelhante à do Judaísmo e do 

Cristianismo. 

  

Todas as 3 opções se baseiam no 

monoteísmo, no Deus único. Ao 

ouvirmos que “Eu sou Javé, o único 

Deus; não terás outros deuses pois 

eu sou ciumento”, e outras coisas 

que tais, reconhecemos 

imediatamente os seus dois “filhos”: 

mas, se Alá é grande e único Deus, e 

se o pai de Cristo é também o Deus 
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único, das duas, uma: ou dois destes 

estão errados, ou todos eles mentem 

e não existe nenhum Deus único!! 

Ao apostar nesta “Trindade- Tríade”, 

os grandes senhores da política e da 

economia esqueceram-se de um 

único pormenor: a plausibilidade! A 

lógica é sempre algo mais do que 

uma batata! 

  

Já para não falar do paradigma 

geográfico que nos ensinam na 

escola: o Médio Oriente não é nem a 

região do mundo mais complexa nem 

a mais antiga, a nível religioso. Neste 

assunto fulcral, há que reconhecer a 

validade de um “novo” paradigma do 

divino: em termos religiosos, a Ásia 
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meridional é (e não o Médio Oriente) 

a região mais complexa do mundo, 

pátria das antigas religiões do 

Budismo, hinduísmo, confucionismo, 

tauismo e xintoismo, bem como de 

formas de há muito estabelecidas e 

localmente adaptadas do islamismo e 

cristianismo. 
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A 5ª (e última?) mistificação baseia-

se num corte umbilical entre o 

homem e a natureza. Para 

“construir” um homem 

desconstruído, fragmentado, parcial 

(e apenas parcialmente racional), a 

revolução industrial assentou que 

nem uma luva num ambiente 

citadino opressivo, cruel, 

massificador de almas, que isola o 

ser humano numa redoma de 

paredes, de janelas opacas, de micro- 

ambientes formais e assépticos, onde 

cada um é também apenas mais um 

refém do betão e do cimento. Sem 

horizontes de futuro, nem memórias 

do passado, o homem actual vive em 

eterna luta de personalização do real 
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e de codificação da ambiguidade 

comunicacional..  

  

  

Chegados a este ponto, esclarecidas 

e nomeadas as 5 mistificações, é 

agora tempo de compreender o 

porquê de todas elas, uma por uma: 

o sonho que as religiões vendem é 

sempre, sempre o mesmo, seja em 

2010 ou 5 séculos antes ou depois: 

anuncia-se aos 4 ventos a superação 

religiosa- intemporal- da morte.  

  

Ao criar o “limbo” nos cemitérios, o 

Cristianismo burocrático sabia muito 

bem brandir o chicote sobre as 

populações. Hoje já ninguém se 
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lembra disso, e o que ficou foi o 

sonho- ele- próprio: o Paraíso é 

oferecido, tanto pelo Cristianismo, 

como pelo Islão, diminuindo a 

ansiedade natural do homem e 

permitindo-lhe viver o dia- a- dia sem 

angústias existenciais indesejáveis à 

sua produtividade. Ou seja o remédio 

funciona como deve funcionar para o 

homem- máquina se poder “encaixar” 

na fábrica de qualquer coisa, tal 

como a sociedade globalizada sempre 

desejou. A actual crise global veio 

apenas permitir aos empresários a 

concretização dos seus próprio e 

mais loucos sonhos… Nunca houve 

tanto desemprego, nem nunca 

existiram tantos milionários… 
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 Já a superação do caos inicial – do 

início do cosmos, do início do 

simbólico e da Linguagem - parece 

também enquadrar-se numa lógica 

idêntica.. Ohlig diz mesmo que “O 

homem é o único animal que sabe 

que tem de morrer” – será este o 

melhor conceito de cultura que é 

possível formular? Provavelmente, 

até é... 

  

  

E desembocamos aqui, nesta 

resposta sempre reformulável, perto 

da alma do homem, junto às suas 

emoções mais íntimas, plenos da 

consciência de que é o xamanismo o 

único pilar ainda de pé. Um pilar 
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ancestral, que continua a servir de 

abrigo quando o ser já não é humano 

mas ainda recorre a esta sabedoria 

após todos os outros Deuses- 

intermediários de coisa nenhuma 

falharem. 

  

É hoje unânime – pelo menos entre 

os antropólogos mais sérios – que o 

xamanismo é a origem de todo o 

conceito religioso, assumindo-se 

como a religião humana original e 

primordial. Há realmente 

semelhanças espantosas entre as 

ideias e as práticas xamânicas de 

regiões geograficamente distantes, 

bem como são inúmeros os casos em 

que as religiões que surgiram mais 
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tarde copiam e integram em si 

mesmas características do 

xamanismo, a começar no Budismo e 

por aí adiante. 

  

As descobertas paleolíticas do século 

XX abriram o caminho a 

interpretações que tornaram o xamã 

a figura principal na busca das 

origens da religião. Desde La Barre a 

Eliade ou Vitebsky, as opiniões 

fundamentais (e) fundamentadas são 

unânimes. 

  

É óbvio que será o xamanismo a 

prevalecer, no fim dos tempos, e a 

unir esses irmãos irresponsáveis 

desavindos chamados Cristianismo e 
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Islão; afinal, só um pai – ou uma 

mãe tem esse poder. O Judaísmo é 

um parente muito, muito afastado, e 

as opiniões de alguns papas são no 

mínimo discutíveis... É um facto. E 

contra factos, como se costuma 

dizer, não há argumentos. Há uma 

necessidade imperiosa de 

centralização, centralização essa 

impossível de realizar por um 

Cristianismo demasiado atolado em 

escândalos ou por um Islão 

finalmente autónomo mas demasiado 

conotado com extremismos. 

  

A estrutura teórica do xamanismo é 

sólida, e o xamã aparece-nos hoje em 

dia como o genuíno representante de 
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uma forma religiosa não adulterada, 

profunda e profundamente 

inspiradora. Deve procurar-se no 

xamã – e na sua personalidade 

extremamente complexa e completa – 

as grandes e estruturais questões a 

que a religião sempre procurou dar 

resposta. 

  

O xamã liga entre si áreas como a 

religião, a psicologia, a medicina e a 

teologia, que, na literatura ocidental, 

se encontram separadas. Através das 

suas experiências individuais, os 

meios do xamã são psicológicos, mas 

os fins são sociológicos, para sarar e 

manter a comunidade. À luz de 

algumas ideias sobre o afastamento 
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entre a terra e o céu, o próprio Cristo 

pode ser considerado como uma 

espécie de xamã, quando viaja entre 

a terra e o céu, para assim conseguir 

a salvação moral da humanidade. 

Numa narrativa do século XIII, Marco 

Pólo conta que os xamãs conseguiam 

levantar tempestades. 

  

A força mental do xamã deriva de 

uma experiência expandida de 

distúrbio mental. Em último caso, é 

a sociedade que distingue entre o 

comportamento do xamã e o do 

esquizofrénico ou do psicótico: um 

transforma-se em herói e o outro em 

paciente de um hospital. O transe de 

um xamã (intimamente ligado ao 
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êxtase), contrariamente ao de uma 

pessoa possessa, é altamente 

controlado. A opinião de Lommel 

(1960) sobre a perturbação mental 

do xamã do Paleolítico como estímulo 

necessário para a criatividade 

artística veio transformar o 

patológico e ineficaz xamã do 

passado um criador cheio de 

imaginação na “Nova Era”. 

  

Por isso mesmo impõe-se agora a 

pergunta: 

  

“- Quem és tu, Xamã?” 

 

(E eu garanto que a resposta, seja ela 

qual for, será surpreendente…) 
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4 
(Ar – Água – Fogo – Terra) 

Brothers in arms 
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DON Corleone = DOM 

 

(sabiam…?) 
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Filmes “Progressistas” – onde andam 

eles…? Os que contam a estória do 

wild west de verdade… do ponto de 

vista do povo “errado”..? 

 

. Flecha quebrada (o original) 

. Pequeno grande homem 

. Danças com lobos 

 

Onde andam eles, homem branco da 

língua bifurcada ? 
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Sabem o ke é o triângulo invertido, 

por acaso…? Ah, pois é… 

Símbolos visuais inseridos nos meios 

de comunicação, ah, janela de 

oportunidade… 
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O que causa um Tsunami? 

Onde está a informação científica? 

Que transições energéticas estão a 

ser preparadas? 

Onde está a aposta no hidrogénio? 

Porquê a insistência na energia 

eléctrica? 
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Comunicar sem significar / 

Comunication without meaning 

(Veritatis simplex oratio est) 

 

I. Introdução 

. Ideias que iluminam o 

nosso caminho 

 

II. Desenvolvimento 

. Hipóteses iniciais/ . 

Linguagem e significação 

  

1. Qual a ciência/ disciplina 

que estuda a Linguagem? 

. Semiótica/ semiologia/ 

linguística/ . Um pouco de 

História 
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2. Começando pela base 

a. Dupla articulação/ 

unidade mínima de 

significação/ 

monema, morfema e 

fonema 

b.  Símbolo/ signo/ 

signo linguístico versus sinal 

.. hipóteses para o 

signo/ .. letra e imagem/ 

sinal, signo e símbolo 

 

3. Linguagem e processo de 

comunicação 

a. Linguagem/ código 

b. Comunicação/ 

transmissão 
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  . dois exemplos de 

autêntica comunicação 

c. Emissor- canal- 

receptor 

 

III. Conclusão 

. Os conceitos reformulados / 

. Evolução (lógica e não 

cronológica) da 

comunicação/ . 

Considerações finais 

Bibliografia 

1 

I. Introdução 

 

                                                 
1 Nota: este artigo foi escrito segundo a ortografia antiga, 

uma vez que o autor não concorda com a existência do 

Novo Acordo Ortográfico. 
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. Ideias que iluminam o nosso 

caminho 

"Escrita e imagem, isto é, escrever e 

dar forma, constituem uma unidade 

na sua raiz." - Paul Klee 

 (artista visual: 1879- 1940) 

 

“A linguagem parece-me uma 

estenografia muito tosca, um sistema 

de signos algébricos muito 

rudimentares que, mais do que 

favorecer o pensamento, o 

deterioram” - Jean Dubuffet 

(artista visual: 1901- 1985) 
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"Contrariar a ideia de que a 

compreensão das imagens é algo 

espontâneo e, por isso mesmo, 

insubmisso aos processos de 

inteligibilidade é, por um lado, 

inverter a tendência da linguística 

(propensa a não considerar como 

verdadeiras linguagens aquelas 

formas de comunicação que se 

processam por analogia e que não 

têm dupla articulação como a 

linguagem visual, a gestual...) e, por 

outro lado, ir além do senso comum 

(que gosta de associar a imagem à 

visão mítica do mundo e por aí a 

torna resistente a análises 

racionalizantes)."2 - Isabel Calado 

                                                 
2 Calado, I, (1994) 
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"(...) esta inexactidão da terminologia 

actual (...) não há um único termo 

empregue em linguística com que 

esteja de acordo em algum sentido" - 

Ferdinand de Saussure (Carta de F. 

de Saussure a A. Meillet (4 de 

Janeiro de 1894)) 

 

"Linguística, no sentido puro da 

palavra, é estilística, e esta pertence 

à estética. A linguística, como estudo 

concreto da linguagem, é história da 

arte (...)" - Karl Vosser (1872-1949) - 

(“Positivismo e idealismo na 

linguística” (1904)) 
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"Quaisquer que sejam as limitações 

de uma sociedade primitiva, 

encarada do ponto de vista da 

privilegiada perspectiva da 

civilização, a sua língua é tão exacta, 

completa e potencialmente criadora 

de simbolismos referenciais quanto a 

mais refinada das línguas que 

conhecemos." - Edward Sapir 

 

 

II. Desenvolvimento 

 

 

. Hipóteses iniciais  

 

Hipótese I:  
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Uma hipotética teoria unificada da 

comunicação teria obrigatoriamente 

de unir as duas expressões mais 

antigas que se conservaram ao longo 

dos tempos:  

. pintura/ artes visuais; . e 

escrita  

, uma vez que não era tecnicamente 

possível registar a oralidade/ som/ 

música.  

Ou seja, os conceitos têm 

obrigatoriamente de fazer sentido 

nestas duas áreas que se querem 

fundir. 

Artes Visuais = A; Escrita = B; 

Conceitos = C 
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C tem de fazer sentido tanto em A 

como em B 

 

Hipótese II: 

Outro tema importante: Qual o 

momento na História da humanidade 

em que existe de facto uma procura 

consciente de significação? E… será 

a procura de significação o melhor 

conceito de ser humano/ cultura/ 

pensamento que podemos encontrar? 

“A Linguagem tem como finalidade 

significar”, diz o especialista da 

Linguística Emile Benveniste3… será 

verdadeira esta afirmação? 

                                                 
3 (Blecua, J.M., 1979, p. 10) 
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I - Todos os homens respondem 

instintivamente perante a natureza 

através de duas fases:  

1ª - encantamento (não se 

procura significar: resposta da 

criança: “- Ah!” / homem 

primitivo perante a natureza 

selvagem);  

2ª - interrogação (existe procura 

de significação: “- porquê/ o 

que é isto?”).  

(difere da resposta dos animais 

irracionais, que não têm acesso à 2ª 

fase, de significação) 

II - Na história da linguagem existem 

historicamente duas fases:  
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1ª - pintura rupestre;  

2ª - invenção da escrita (marca 

a passagem da pré- História à 

História).  

III - Portanto, será correcto afirmar 

que na 1ª fase da História da 

Linguagem não se procura significar, 

antes acontece uma expressão 

directa das emoções do homem 

primitivo perante a maravilha da 

natureza.4 

Existe a percepção generalizada de 

que o signo, no contexto da arte 

rupestre, traduz uma vontade 

consciente de comunicar algo, de 

significar, por parte do homem 

                                                 
4 Uma hipótese talvez arriscada, mas perfeitamente possível. 
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primitivo. Mas permanece válida a 

hipótese/ premissa inversa: o 

homem primitivo não desejava, com 

os seus signos, significar. Ele 

desejava apenas expressar-se 

artisticamente através do chamado 

pensamento mágico. 

Como o poderemos alguma vez 

provar? Talvez a melhor hipótese de 

o conseguir seja este pensamento do 

expressionista abstracto, criador do 

célebre dripping e um dos homens 

que mudaram o rumo da arte 

moderna: 

“Eu quis expressar os meus 

sentimentos e não ilustrá-los. A 

técnica é simplesmente um veículo, 
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um meio para fazer uma afirmação.” 

- Jackson Pollock (artista visual 

norte- americano, 1912 – 1956)5 

Quem lê, tenta explicar o que leu. 

Quem vê e sente, compreende. Ora, 

para compreender não é preciso 

explicar. E isto faz toda a diferença. 

 

. Linguagem e significação 

 

"Se declaramos que sem linguagem 

não existiria possibilidade de 

sociedade nem de humanidade, é 

porque o característico da Linguagem 

é, fundamentalmente, significar". - 

Emile Benveniste 

                                                 
5 (Pereira, J.F., 1992, p. 303) 
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“O característico da Linguagem é, 

fundamentalmente, significar”... 

Não parece ser correcta esta 

afirmação. O característico da 

Linguagem é existir paralelamente 

aos códigos, utilizando a abstracção 

para uma hegemonia criadora e 

criativa, uma generalização de 

conceitos que significam tanto e tão 

completamente, que não significam 

absolutamente nada em concreto. 

 

Resposta a Emile Benveniste:  

A oposição a esta afirmação vem de 

uma fonte totalmente insuspeita: 

Pablo Picasso, o mais influente 
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monstro da arte moderna do século 

XX: 

“Querer encontrar um sentido em 

tudo é a grande doença do nosso 

Tempo” - Pablo Picasso6 

(a citação completa deste 

pensamento de Pablo Picasso): 

“Queremos sempre encontrar um 

“sentido” em tudo e todos. É isto 

uma doença do nosso tempo, tão 

pouco prático, e que no entanto crê 

sê-lo mais do que qualquer outra 

época” 

 

1. Qual a ciência/ disciplina que 

estuda a Linguagem? 

                                                 
6 (Walther, I.F., 1990, p. 67) 
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. Semiótica/ Semiologia/ 

Linguística 

 

Segundo Roland Barthes, a 

semiologia como ciência geral dos 

signos e dos sistemas significantes 

impregna todas as ciências 

humanas: a sociologia, a 

antropologia, a psicanálise, a teoria 

da arte, etc.7 

A semiótica ou semiologia é a ciência 

geral dos signos e estuda todos os 

fenómenos de significação (o seu 

objecto é qualquer sistema sígnico: 

artes visuais, música, fotografia, 

cinema, culinária, vestuário, gestos, 

                                                 
7 Barthes, R. (2007) 
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religião, ciência, etc). É mais 

abrangente que a linguística, que se 

restringe ao estudo dos signos 

linguísticos, ou seja, ao sistema 

sígnico da linguagem verbal. 

A vertente americana (Peirce) é mais 

complexa que a europeia, tomando o 

signo em três dimensões: signos 

substitutivos (ícones), signos 

naturais (índice ou sintoma) e 

símbolo (signo que associamos a um 

objecto, como a bandeira de um 

país). 

A semiologia é a vertente europeia 

(Saussure e estruturalismo de 

Jakobson) e, nela, o signo tem um 

carácter duplo: forma ou significante 
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(sintaxe) e conteúdo ou significado 

(semântica). 

Já a Linguística é a disciplina 

científica que se dedica ao estudo do 

funcionamento da linguagem e das 

línguas naturais. A língua é apenas 

um sistema particular do universo 

complexo da semiótica. 

A linguística atual tem desenvolvido 

diversas linhas de investigação, cujos 

estudos e progressos contribuíram 

para a formação de verdadeiras 

subdisciplinas dentro da linguística. 

A interdisciplinaridade é uma 

constante na metodologia de análise 

da linguística.  
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. Um pouco de História8 

A linguística como ciência surgiu no 

início do século XIX com o método 

histórico-comparativista. Nos anos 

70 do século XIX, um grupo de 

académicos da Universidade de 

Leipzig desenvolveu a Teoria Neo- 

Gramática, baseada no princípio de 

que as tendências gerais descobertas 

para as línguas germânicas não eram 

mais que leis linguísticas, à 

semelhança das leis científicas 

proclamadas por Darwin. Os neo- 

gramáticos, de onde constam os 

nomes de Hermann Osthoff, Karl 

Brugmann, A. Leskien e Hermann 

                                                 
8 Wikipedia.org (enciclopédia mundial online) 
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Paul, lançaram as bases que viriam a 

tornar a linguística uma ciência.  

Em 1915 é publicada, a título 

póstumo, uma obra que viria a ser 

considerada como a base dos 

estudos em linguística 

contemporânea: o "Cours de 

Linguistique Général", de Ferdinand 

de Saussure. A nova linguística 

saussuriana nasce entre a 

semiologia, enquanto estudo dos 

signos da língua, e o pensamento 

estrutural, enquanto estudo da 

língua como estrutura e sistema, 

lançando assim as bases de uma 

nova ciência da linguagem. Nos anos 

30 do século XX, o Círculo 

Linguístico de Praga lança as bases 
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do chamado "estruturalismo 

europeu", que viria a ser continuado 

pelas escolas da Glossemática de L. 

Hjelmslev (1943) e do Funcionalismo 

de A. Martinet. Paralelamente, 

desenvolve-se no mundo anglo-

saxónico o "estruturalismo 

Americano", que conheceu 

desenvolvimentos mais profundos no 

Distribucionalismo de L. Bloomfield, 

C. F. Hockett (1958) e Z. S. Harris 

(1951, 1962) e vindo a encontrar a 

sua mais ampla expressão no 

Generativismo de N. Chomsky (1957, 

1965) e seus seguidores.  

 

2. Começando pela base 
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a. Dupla articulação/ unidade 

mínima de significação/ 

monema, morfema e fonema 

Monema, na terminologia de André 

Martinet9 (1908 - 1999) ao tentar 

explicar a complexidade da 

semiótica, é a unidade significativa 

mínima elementar, ou uma unidade 

linguística da primeira articulação. É 

uma unidade com um significado e 

um significante, que é a 

manifestação do primeiro. 

Através dele a teoria do signo 

enriqueceu-se com o princípio da 

dupla articulação da linguagem: os 

signos linguísticos possuem 

                                                 
9 (Blecua, J.M., 1979, p. 79) 
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unidades significativas, os monemas, 

que constituem a primeira 

articulação, e unidades que 

participam na forma, os fonemas, 

que constituem a segunda 

articulação. 

A primeira articulação combina 

monemas e sintemas (unidades 

significativas que a comutação revela 

como resultantes da combinação de 

vários signos mínimos, mas que se 

comportam em relação aos outros 

monemas da cadeia como monemas 

únicos) para formar unidades 

significativas mais extensas e que, ao 

contrário das primeiras, sejam livres, 

isto é, possam ocorrer isoladamente 

no discurso. 
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Um monema pode ser uma palavra 

simples, uma raiz (lexema) ou um 

prefixo, uma desinência (morfema). 

 

Na linguagem há uma dupla 

articulação (Martinet): 

. 1ª articulação – quando se 

combinam entidades dotadas de 

significado autónomo, os monemas 

(outros linguistas chamam-lhes 

morfemas), e que superficialmente 

poderiam ser identificados com as 

“palavras” 

. 2ª articulação – combinação dos 

fonemas, ou elementos não 

significantes, que se combinam para 

dar lugar a um monema 
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1ª Conclusão: A Dupla Articulação 

não é um dogma 

Umberto Eco10 não é o único, mas a 

sua voz é essencial e dá eco a esta 

óbvia e profunda insatisfação teórica 

e conceptual: 

“A perigosa tendência de declarar-se 

“inexplicável” o que não se explica de 

imediato com os instrumentos 

disponíveis, levou a curiosas 

posições; entre elas a decisão de 

negar-se afinidade de língua a 

sistemas de comunicação que não 

possuíssem a dupla articulação 

                                                 
10 Eco, U. (1997) 
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reconhecida como constitutiva da 

língua verbal...” - Umberto Eco 

 

. Monema/ morfema: unidade 

mínima de significação  

José Manuel Blecua11 assume que o 

princípio da arbitrariedade entre 

significante e significado é um dos 

eixos fundamentais da linguística 

contemporânea, e esta característica 

permite que todas as línguas 

naturais baseiem a sua construção 

em poucos elementos fónicos 

(habitualmente entre 20 e 40). 

                                                 
11 (Blecua, J.M., 1979, p. 69) 
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Sobre a unidade mínima de 

significação, os especialistas dizem o 

seguinte: 

 

André Martinet12 

"O monema é a unidade mínima de 

significação, a unidade significativa 

mínima, unidade da qual podem ser 

encontrados vários exemplares 

agrupados no que se chama palavra." 

Roman Jackobson13 

" A análise linguística decompõe 

gradualmente as unidades 

complexas do discurso em 

morfemas, os componentes últimos 

                                                 
12 (Blecua, J.M., 1979, p. 79) 
13 (Blecua, J.M., 1979, p. 102) 
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do mesmo dotados de significado 

próprio, (...)" 

Exemplos de monemas (segundo 

Martinet ) : 

termostato = termo + stato 

donnera = donne + r + a 

       

Exemplos de morfemas (segundo 

Blecua): 

máquinas = máquina (A) + s (B) 

" O elemento A e o elemento B são, 

portanto, unidades mínimas providas 

de significação e de estrutura 

fonética, que além disso podem ser 

reduzidas a elementos ainda 

menores, também providos de forma 
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fonética e de significação: são 

unidades mínimas formais. Essas 

unidades mínimas de carácter formal 

são as unidades sobre as quais 

trabalha a nova investigação 

científica, unidades que costumam 

ser conhecidas pelo nome de 

morfemas (unidade mínima formal 

provida de significação) " 

branca = branc + a 

branc e a são dois morfemas 

diferentes. 

 

Mas… se monema e morfema querem 

dizer: “parte de uma palavra”, 

estamos no fundamental a falar do 

mesmo conceito… 
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2ª Conclusão: O morfema não é a 

unidade mínima de significação 

É óbvio que: unidade mínima de 

significação (ou seja, a partícula 

linguística mais ínfima que pode 

conter um sentido, um significado, 

uma ideia14) tem de ser 

obrigatoriamente equivalente à 

unidade mínima formal, e esta 

unidade é, tão só, o símbolo, ou 

signo, representado no nosso sistema 

linguístico pela letra. 

 

                                                 
14 Esta será a acepção do conceito utilizada no artigo. 
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(Julia Kristeva – História da 

Linguagem) 
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O problema é que admitir esta 

simples ideia faria recuar a 

Linguística milhares de anos, até à 

criação do ecossistema de signos 

chinês, aos símbolos visuais 

Egípcios, ou às antigas civilizações 

(Sumérios, Fenícios…), quando os 

sistemas de significação eram 

melhorados de geração em geração, 

de povo para povo.15 

E admitir um tal retrocesso temporal 

e conceptual é um risco que poucos 

estão dispostos a correr. 

 

                                                 
15 Se esses povos estavam conscientes de que a letra era um 

signo/ símbolo e não um sinal, essa é outra questão 
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b. Símbolo/ signo/ signo 

linguístico versus sinal16 

Símbolo  

É um tipo de signo em que o 

significante (realidade concreta) 

representa algo abstracto (religiões, 

nações, etc) por força de convenção, 

semelhança ou contiguidade 

semântica. Símbolos gravados há 

mais de 60.000 anos na casca de 

ovos de avestruz podem constituir o 

mais antigo sistema de 

representação simbólica usado por 

humanos modernos. A semiótica é a 

disciplina que se ocupa do estudo 

dos símbolos. Outras disciplinas são 

                                                 
16 Saussure, F. (1992) 
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mais específicas, como a semântica 

ou a Psicanálise (interpretação do 

simbolismo nos sonhos) 

Signo 

É algo que é usado, referido ou 

tomado no lugar de outra coisa 

(aliquid pro aliquo). 

Subdivide-se em: 

Signos naturais (índices ou 

sintomas; exemplos: nuvens- 

chuva, fumo- fogo) 

Signos substitutivos (ícones; 

exemplos: maquete de edifício, 

retrato de pessoa) 

Símbolos (exemplos: bandeira 

de país, estrela de David) 
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Signo linguístico é um signo 

artificial (não é um signo natural 

como o fumo, por exemplo), pois 

existe baseado numa relação 

arbitrária entre um significado e um 

significante17. Estes signos são os 

responsáveis pela representação de 

ideias, sendo esses signos as 

próprias palavras que, por meio da 

fala ou da escrita, associamos a 

determinadas ideias. 

Um signo é: 

Um conceito (o significado) 

Uma imagem acústica (o 

significante) 

                                                 
17 Saussure, F. (1992) 
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Resumindo: um signo é qualquer 

unidade portadora de sentido. 

“(…) signos são entidades em que 

sons ou sequências de sons – ou as 

suas correspondentes gráficas – 

estão ligados a significados ou 

conteúdos (…) Os signos são assim 

instrumentos de comunicação e 

representação, na medida em que, 

com eles, configuramos 

linguisticamente a realidade e 

distinguimos os objectos entre si”18 

Sinal 

É um signo que leva o homem a uma 

acção, é resultado de um acordo 

explícito, válido para um certo grupo 

                                                 
18 Vilela, M. & Koch, Ingedore Vilhaça. (2001) 
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de pessoas. Exemplos: sinais de 

trânsito, apito do árbitro, sirene para 

começar ou acabar o trabalho. 

 

3ª Conclusão: Este não é o 

conteúdo correcto dos conceitos 

de Símbolo/ Signo/ Sinal 

Vejamos: os conceitos de sinal e 

signo variam conforme o campo de 

estudo e as opiniões dos 

especialistas. Ora, como elaborar 

uma reestruturação destes conceitos, 

se não se sabe qual o conteúdo dos 

mesmos? 

Nesta matéria, houve que fazer 

escolhas: em vez de conceitos 

extremamente latos (e, por isso, 
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vagos), escolhemos a opção inversa: 

conceitos direccionados a uma 

perspectiva específica.  

Um signo é uma via privilegiada para 

a abstracção e para o universo 

profundo do simbólico, e não - como 

se pretende sugerir de forma abusiva 

– a tendência para uma significação 

unívoca. A confusão conceptual entre 

estas três vertentes é total. 

 

Os conceitos que propomos: 

Símbolo/ signo:  

Unidade mínima formal e de 

significação da Linguagem; a sua 

significação, contudo, não existe, 

permitindo assim à subjectividade 
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assumir a liderança da arte em 

relação à língua escrita e oral. O 

símbolo/ signo representa medos 

ancestrais, elementos psicológicos 

profundos, e as imagens que 

remetem para uma significação mais 

subjectiva estão embebidas de 

imaginação, de sonho, fazendo parte 

desse verdadeiro mundo interior sem 

regras lineares e sem tiques de 

sistema que é a Linguagem. O 

símbolo ou signo permite a 

criatividade, e a arte moderna é bem 

reflexo desta consciência difusa, 

deste caminho permitido por formas 

religiosas arcaicas como o 

xamanismo e pelo comportamento 

aparentemente irracional e místico 
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do homem das sociedades ditas 

primitivas. O símbolo- signo é a 

forma exterior – mas também sempre 

a face interiorizável - da estrutura do 

pensamento simbólico, que constitui 

um legado de sageza das raízes 

antropológicas do homem moderno. 

 

Sinal:  

Unidade mínima formal e de 

significação de cada código; citando o 

conceito acima referido: “tem-se um 

signo quando por convenção 

preliminar qualquer sinal é 

instituído por um código como 

significado”19; não parece colher 

                                                 
19 Eco, U. (1978) 
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esta interpretação, aliás, acontece 

exactamente o oposto: tem-se um 

sinal quando se dá – arbitrária e 

aleatoriamente – um significado 

preciso a um signo; neste âmbito a 

dupla articulação aparece-nos como 

uma dupla codificação, um 

acrescento artificial e não lógico. 

 

Tabela: Hipóteses para o signo 

 

 

Signo – possibilidades de significar 

 

 

Um só Foi o caminho 
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significado seguido pela 

escrita, para 

simplificar: utilizar 

o signo como sinal, 

com um só sentido 

 

Vários 

significados 

Aparentemente 

caracteriza a 

evolução histórica 

do signo 20: um só 

signo poderá ter 

diferentes 

interpretações 

para cada 

civilização/ povo 

                                                 
20 Mais uma vez, movemo-nos num terreno movediço: será que 

as civilizações antigas encaravam a letra como um símbolo/ 

signo de múltiplos significados, ou a sua forma mudava apesar 

da funcionalidade de sinal permanecer a mesma dentro do 

alfabeto ? 
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que a ele se refere 

 

Múltiplos 

significados 

Hipótese que é a 

mais correcta, 

deste modo será a 

adoptada neste 

artigo 

 

Todos os 

significados 

Impossibilidade 

matemática: um 

seu elemento não 

pode equivaler ao 

todo que o contém 

 

Não tem 

significado 

É bem possível… 

mas o homem 

busca sempre um 

sentido, portanto é 
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uma hipótese 

posta de lado 

 

 

Tabela: Letra e imagem/ Sinal, signo 

e símbolo21 

 

Sinal Signo Símbolo 

 

 

  

Texto: letra 

no contexto 

do alfabeto 

(um 

Texto: letra 

no contexto 

da sua 

evolução 

Texto: letra 

no contexto 

da 

Linguagem 

                                                 
21 Vamos agora introduzir uma possível variação, uma diferença 

entre o conteúdo de signo e símbolo que, até aqui, estavam 

unidos. 
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significado) histórica 

   

Imagem: 

pictograma/ 

contorno de 

mãos nas 

cavernas 

Imagem: 

figuras 

(humanas e 

animais) 

nas 

cavernas 

Imagem: 

signos (nas 

cavernas e 

pintores 

abstractos 

actuais 

como 

Tàpies) 

   

 

(um só 

significado) 

(vários 

significados) 

(múltiplos 

significados) 

   

(Código) <> (Linguagem) 
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3. Linguagem e processo de 

comunicação 

a. Linguagem e código  

 

. Teoria aceite 

Linguagem refere-se à capacidade 

especificamente humana para 

aquisição e utilização de sistemas 

complexos de comunicação. A 

linguagem humana enquanto 

sistema de comunicação é 

fundamentalmente diferente e muito 

mais complexa do que as formas de 

comunicação das outras espécies, já 

que se baseia num diversificado 

sistema de regras relativas a 

símbolos e os seus significados, 
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resultando num número indefinido 

de possíveis expressões inovadoras a 

partir de um número finito de 

elementos. A linguagem pode ter tido 

origem quando os primeiros 

hominídeos começaram a cooperar 

intencionalmente, adaptando 

sistemas anteriores de comunicação 

baseados em sinais expressivos. 

Todas as línguas contam com o 

processo de semiose que relaciona 

um sinal com um determinado 

significado. Línguas faladas e línguas 

de sinais contêm um sistema 

fonológico que rege a forma como os 

sons ou os símbolos visuais são 

articulados com a finalidade de 

formar as sequências conhecidas 
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como palavras ou morfemas; já as 

línguas escritas usam símbolos 

visuais para representar os sons das 

línguas faladas. 

 

Sendo a língua uma realidade 

essencialmente variável, não há 

maneiras de falar intrinsecamente 

erradas: a noção de certo e errado 

tem a sua origem na sociedade, não 

na estrutura da língua. Actualmente, 

entre 3000 e 6000 línguas são 

utilizadas pela espécie humana, e 

um número muito maior era usado 

no passado. 

A linguagem que o linguista estuda é 

a do homem. 
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A linguagem apenas se manifesta 

através de uma pluralidade de 

línguas. Para Ferdinand de 

Saussure22 (o 1º a afirmar a 

necessidade de Semiologia), a 

linguagem é um sistema de sinais. 

De todos os sistemas de sinais, a 

linguagem é o mais rico e o mais 

perfeito, e por isso a linguística é a 

parte essencial da semiologia. 

Conceito de linguagem do célebre 

linguista americano Edward Sapir23, 

na sua obra “Language” (1921): “A 

linguagem é um método 

exclusivamente humano, não 

baseado no instinto, para comunicar 

                                                 
22 Saussure, F. (1992) 
23 Sapir, E. (1921) 
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ideias, sentimentos e desejos através 

de um sistema de símbolos 

livremente estabelecidos. Estes 

símbolos são essencialmente 

acústicos (palavras ditas que 

simbolizam conceitos) e são 

produzidos pelos chamados “órgãos 

da fonação”. 

Vista do exterior, a linguagem 

reveste-se de um carácter material 

diversificado com os seguintes 

aspectos: a linguagem é uma cadeia 

de sons articulados, mas também 

uma rede de marcas escritas (uma 

escrita), ou um conjunto de gestos 

(uma gestualidade). Ao mesmo 

tempo, esta materialidade 

enunciada, escrita ou gesticulada 
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produz ou exprime (isto é, comunica) 

aquilo a que chamamos um 

pensamento. A linguagem é um 

processo de comunicação de uma 

mensagem entre dois sujeitos 

falantes, pelo menos, sendo um o 

emissor e o outro o receptor. 

A Linguística, apoiando-se na 

concepção (permitida pela teoria do 

signo) de que a língua é um sistema 

formal, desinteressa-se dos aspectos 

simbólicos da Linguagem e estuda 

apenas a sua ordem estritamente 

formal. 

A Semiologia tem por objecto o 

estudo dos signos em geral utilizados 

pelo homem; logo, e uma vez que a 
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Linguagem é um sistema especial de 

signos, faz necessariamente parte do 

domínio da semiologia. 

 

4ª Conclusão: Este não é o conceito 

de Linguagem 

Algumas contradições:  

. Contradição I: Saussure: a 

Linguagem é um sistema de sinais 

O código é que é um sistema de 

sinais. A Linguagem é um 

ecossistema de símbolos/ signos. 

. Contradição II: Sapir: a Linguagem 

é um método exclusivamente 

humano, não baseado no instinto, 

para comunicar ideias, sentimentos e 
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desejos através de um sistema de 

símbolos  

“A Linguagem é um sistema de 

símbolos”: É verdade que a 

Linguagem se constitui como um 

reservatório de símbolos/ signos da 

imaginação da humanidade; no 

entanto não é um sistema, pois este 

conceito exige claramente uma 

organização racionalizante, e isso a 

Linguagem não é nem deve ser; antes 

deverá constituir-se como uma 

variante não linear de expressão do 

pensamento. 

 

. Contradição III: A Linguagem é um 

processo de comunicação de uma 
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mensagem entre dois sujeitos 

falantes 

O processo de transmissão (e não: 

comunicação) de informações entre 

emissor e receptor baseia-se em 

regras muito bem definidas de um 

código, e não de Linguagem. Não se 

comunica uma informação: 

transmite-se uma informação. Já 

uma mensagem faz parte do processo 

Comunicação, mas esta é mais 

complexa e não pode ser confundida 

com a mera transmissão entre 

emissor- receptor. 

 

. Contradição IV: Linguagem é um 

sistema especial de signos 
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A Linguagem é um processo; não um 

sistema. Um processo é um conceito 

que permite liberdade, criatividade, 

enquanto que sistema é algo mais 

formal, organizado, burocrático. A 

Linguagem é construída por 

símbolos/ signos: considerar-se um 

sistema especial, com que objectivo? 

Para se poder aplicar ao ser humano 

uma noção funesta de superioridade 

em relação aos outros seres vivos? 

 

 

Reformular os conceitos 

Conceito de Linguagem: processo de 

comunicação baseado em símbolos/ 

signos, no interior do qual cada 

unidade mínima formal corresponde 
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individualmente à unidade mínima 

de significação (que tem vários 

significados) e – inserida em 

determinado contexto – a múltiplos 

significados. 

Conceito de Código: sistema artificial 

(porque arbitrário no que respeita à 

relação entre forma e conteúdo) de 

compreensão de informações 

transmitidas, constituído por sinais 

que assumem/ usurpam a função da 

correspondência de um único 

significado à sua forma (apenas um 

ou alguns significados, dependentes 

do contexto da transmissão). 
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Deste modo, poder-se-á completar o 

raciocínio pela seguinte equivalência 

de funções: 

... Os Códigos > (permitem) > 

Transmissão de informações 

... A Linguagem > (permite) > 

Comunicação de mensagens (é mais 

completo e complexo) 

 

b. Comunicação e transmissão 

Para Julia Kristeva24, o homem 

primitivo não reconhece o acto de 

falar como uma forma de idealização 

ou de abstracção, mas pelo contrário 

como uma participação no ambiente 

                                                 
24 Kristeva, J. (1983) 
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que o rodeia. Ele não só se recusa a 

separar o referente do signo, como 

também hesita em separar o 

significante do significado - a imagem 

fónica tem para ele o mesmo peso 

real da ideia, chegando mesmo a 

confundir as duas. Deste modo, para 

muitos povos primitivos, o conceito 

falar significa agir, significa a própria 

realidade. 

 

A comunicação é a função central da 

linguagem; tem, no entanto, sido 

confundida com a transmissão de 

um conteúdo entre um emissor e um 

receptor. 

A comunicação lida com signos 

vários, múltiplos, símbolos – a 
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pintura, as artes, significam a 

verdadeira linguagem; transmissão 

lida com sinais, que têm determinado 

significado dentro de um código 

comum ao emissor e receptor. 

“Emissor > (transmite) Informação > 

Receptor:  

 

5ª Conclusão: Este não é o conceito 

autêntico de Comunicação 

Existe uma contradição estrutural no 

debate destas questões essenciais: 

quando os especialistas da 

linguística falam de comunicação, 

referem-se à transmissão; e quando 

falam de Linguagem querem dizer 

código... Deste modo, parecendo falar 
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de conceitos inquebrantáveis, de 

sentido único, defendem perspectivas 

diferentes das premissas que 

aparentam todavia ser comuns. 

Baseando-se em iguais partes de 

realidade concreta e subjectividade 

fazendo-se passar por racionalidade 

absoluta, a contradição fica logo à 

partida instalada. 

Uma coisa é a comunicação e outra, 

bem diferente, a transmissão; mas é 

claro que, ao situar a língua escrita e 

oral do ser humano como o centro 

das pesquisas da Linguística/ 

Semiótica, este conceito da 

comunicação terá obrigatoriamente 

de convergir com o conceito da 

transmissão... É óbvia a confusão 
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conceptual, para atingir o objectivo: 

o homem enquanto ser superior ao 

animal irracional. 

 

Reformular conceitos: 

Transmissão: 

Processo de envio de informação (por 

sinais de um código) de um emissor 

a um receptor, através de um canal 

Comunicação: 

Processo de criação multilateral de 

uma mensagem, constituída por 

signos/ símbolos 

 

. Análise de duas obras de arte: 
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dois exemplos de verdadeira 

comunicação 

 

 

Imagem: TÀPIES 
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Imagem: BEUYS 

 

 

 

 

Aqui a metáfora parte de um conceito 

muito simples: o paralelismo de 

funções: 
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Tabela: FUNÇÕES 

 

Objecto Função 

desempenhada 

. Piano . Música 

. Feltro . Calor/ protecção 

. Cruz 

Vermelha 

. Cura 

 

Penso que é claro, a partir deste 

momento, o que Beuys pretendia 

dizer:  
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. A música (função do piano) é 

protectora (função do feltro) e 

cura (função da Instituição Cruz 

Vermelha). 

 

c. Emissor, canal e receptor 

“A Linguagem existe para comunicar, 

é um processo de comunicação de 

uma mensagem entre dois sujeitos 

falantes pelo menos: Emissor – 

(mensagem) – Receptor”25 

“O signo é usado para transmitir 

uma informação, insere-se num 

sistema de comunicação deste tipo: 

                                                 
25 Kristeva, J. (1983) 
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… Fonte > emissor > canal > 

mensagem > destinatário.”26 

 

6ª Conclusão: A estrutura Emissor- 

Canal- Receptor não é 

Comunicação 

 

Vejamos as contradições:  

. Contradição I.“A Linguagem existe 

para comunicar, é um processo de 

comunicação de uma mensagem 

entre dois sujeitos falantes pelo 

menos” 

Comunicação é uma coisa; 

transmissão de informações é outra; 

                                                 
26 Eco, U. (1978) 
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a primeira baseia-se em signos/ 

símbolos e permite uma excepcional 

subjectividade de significações, 

enquanto a segunda envia sinais 

com uma significação precisa, de 

acordo com regras de um código 

entendidas pelo emissor e pelo 

receptor. 

. Contradição II.“O signo é usado 

para transmitir uma informação” 

A informação é transmitida por um 

conjunto de sinais, e não signos; os 

primeiros primam pela objectividade 

e os segundos pela criatividade na 

interpretação do(s) seu(s) 

significado(s). 
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Reformular conceitos: 

Emissor – (fala, escreve: sinal 

fonético ou escrito) – Canal/ veículo 

de regras (regras simples e claras – 

código) – Receptor (ouve/ lê/ 

compreende) 

O sistema de transmissão de 

informações entre um emissor e um 

receptor é propiciado pela 

interpretação de conjuntos de sinais 

através de significações directas 

baseadas em regras de um código 

conhecido por emissor e receptor. 

Comunicar é criar mensagens; 

Transmitir informações por sinais de 

um código não pode ser confundido 

com a comunicação. 
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III. Conclusão 

 

. Os conceitos reformulados 

 

Tabela: CONCEITOS 

 

Transmissão de 

informação é: 

 

Emissor >> 

envia Sinais 

(que obedecem a 

um código de 

regras) >> ao 

 Comunicação de 

mensagens é: 

 

Emissor >> cria 

signos/ símbolos 

(que fazem parte 

da Linguagem) 

>> ao receptor 
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receptor 

(sistema 

fechado/ 

objectivo) 

 

(processo aberto 

a interpretações/ 

subjectivo/ 

ambíguo) 

 

 

 

Sinal é:  

 

Informação 

objectiva de 

sentido único 

(os signos são 

habitualmente 

utilizados como 

sinais) 

 

 

 Signo/ símbolo 

é:  

 

Elemento 

ambíguo/ aberto 

a todas  as 

interpretações 
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Código é:  

 

Conjunto de 

regras de 

significação 

directa 

 

 Linguagem é:  

 

Infinito de 

sentidos/ 

conjunto de toda 

a informação que 

existe, sem 

relações de 

significação 

directa 

 

 

 

Poder-se-ia dizer que existem duas 

vias possíveis para a evolução futura 

da comunicação. Uma é a tendência 
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actual, baseada na prática do dia- a- 

dia, num alfabeto domesticado pelo 

capitalismo pouco dado a 

romantismos artísticos, e uma outra 

que talvez até seja, das duas, a mais 

lógica, apesar de ir ao arrepio da 

lógica cronológica: 

 

. As três fases da evolução da 

comunicação humana: 

 

 Fase 1 ou inicial: Sociedades 

Contemporâneas 

 

- Cultura baseada na palavra e nos 

livros, é necessária leitura e 

descodificação unilinear; 
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- Visão segmentada, parcelar 

(acentuada pela compartimentação 

científica e pela não utilização do 

conceito do diálogo interdisciplinar); 

- As letras em si mesmas não têm 

qualquer significado, se separadas de 

determinado conjunto não são 

reconhecidas como símbolos (as 

letras são símbolos utilizados como 

sinais); 

- Representação básica a nível formal 

(bidimensional) 

- A transmissão (códigos) predomina, 

relegando a comunicação (linguagem) 

para segundo plano 

- Ênfase no factor económico/ 

rapidez/ sucinta transmissão de 
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informações através das regras de 

um código já conhecido (não suscita 

criação do próprio código); 

 

 

 Fase 2 ou intermédia: 

Sociedades Egípcia, Chinesa, 

etc 

 

- Representação bidimensional, mas 

com algumas melhorias ao nível das 

texturas (relevo mais acentuado) e 

esculturas monumentais realizadas 

com apuradíssimo sentido estético; 

- Conjugação de duas dimensões 

essenciais: a criação de mensagens e 
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o prazer de construir mensagens 

artisticamente belas e intemporais; 

- Transmissão por signos gráficos 

que já permitem algumas 

interpretações e que são 

descendentes de signos de outras 

culturas; 

- Código mais aberto a novas 

interpretações e significados; 

- A estrutura das frases permite 

maior margem de criação por parte 

do intérprete; 

- Evidente influência da cultura 

visual. 

       

 



TABU 

393 
 

 Fase 3 ou aperfeiçoada: 

Sociedade Simbólica 

 

- Representação tridimensional, real 

dos objectos (representam-se a si 

mesmos e também representam 

ideias), quebrando-se assim uma 

enorme barreira psicológica à 

comunicação directa; 

- Permanente contacto com o mundo 

da Linguagem; 

- Cultura em toda a sua amplitude, 

abarcando todas as capacidades 

humanas: visão, tacto, olfacto, 

audição, etc 

- Permite uma visão global e um 

maior equilíbrio do indivíduo, que 
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tem agora consciência de todos os 

níveis de uma comunicação 

completa, adaptando as funções 

desta às características da sua 

própria personalidade e só depois à 

sociedade; 

- Múltiplas interpretações de apenas 

um símbolo, não necessitando estes 

de um contexto para adquirirem 

significado próprio. 

 

 

. Considerações finais 

 

Qualquer indivíduo em sociedade 

transmite informação; no entanto ele 

revela receio da complexidade da 
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comunicação e sente-se portanto 

mais seguro com um código simples; 

as suas emoções e pensamentos são 

explicáveis pelos sinais (e não 

signos/ símbolos) que esse código 

enquadra num sistema de 

compreensão bilateral entre emissor 

e receptor. 

. Esse indivíduo pensa que se 

serve da Linguagem, mas de 

facto ele usa apenas um código 

de sinais;  

. Pensa que comunica, mas na 

realidade ele apenas transmite 

uma versão de significação 

básica, unilinear;  
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Para utilizar a Linguagem, há 

portanto que empregar símbolos/ 

signos, que são elementos de 

significação complexa: bons 

exemplos de signos são as telas de 

Jackson Pollock e Wassily 

Kandinsky.  

 

A Linguística parece ser 

completamente objectiva. Mas 

quando se analisa mais 

profundamente a sua estrutura 

teórica, alguns conceitos parecem 

estar deslocados ou não fazer sentido 

num contexto mais alargado.  
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De facto, não só as tendências 

actuais - representadas pelo 

intelectual Noam Chomsky - revelam 

uma atenção quase exclusiva aos 

aspectos puramente formais (em vez 

dos respectivos conteúdos), como 

também as ideias- chave exibem uma 

filosofia única baseada apenas na 

língua escrita e falada.  

Assim, não é raro ler em Roman 

Jackobson, ou em André Martinet, 

ou em Umberto Eco que a 

comunicação é feita, ora de signos, 

ora de sinais, que transmite uma 

mensagem ou informação, e que os 

vários códigos são praticamente 

idênticos à linguagem. 
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Por outro lado, confundir a 

linguagem com a língua, ou mesmo 

admitir que a artificialidade da 

relação entre signos e conceitos que 

eles representam são características 

que justificam o próprio processo 

mental, constituem explicações 

parciais e dúbias, que não devem ser 

aceites sem que se questione todo o 

aparelho conceptual desta disciplina. 

 

A Linguística baseia-se portanto na 

cultura escrita, sem qualquer 

contacto com a(s) linguagem(ns) 

visual(is) que são, para todos os 

efeitos, historicamente anteriores à 

escrita. Talvez eu seja antiquado, 
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mas gosto de pensar que, quando 

algo existe antes (seja esse antes 

uma comunidade de índios, uma 

tribo africana ou de aborígenes 

australianos, ou ainda, neste caso da 

comunicação, a tradição visual/ 

pictórica), é esse algo antes que irá 

ensinar talvez o essencial à mais 

recente linguagem escrita, quando o 

contrário (escrita influencia a 

imagem) não se nos apresenta tão 

verdadeiro. 

Serei muito claro, muito directo: um 

concerto intimista de Tom Waits é, 

efectivamente, Linguagem; uma peça 

musical de Beethoven ou Mozart ou 

Shoenberg ou Shostakovitch são 

momentos privilegiados onde 



TABU 

400 
 

acontece Comunicação; e o mesmo 

sucede nas artes visuais: uma obra 

de Tàpies, uma escultura de 

Giacometti, são autênticos símbolos, 

cuja interpretação não linear exige 

uma concentração mental de grande 

profundidade; aliás, dizer de um 

artista que ele conseguiu criar a sua 

própria Linguagem é o maior dos 

elogios, apenas aplicável aos grandes 

artistas por outros artistas que 

reconhecem neles a genialidade que 

lhes falta... 

Ora, isto acontece porque a arte 

alcança - pelos seus próprios méritos 

e pelas suas próprias características 

intrínsecas - um campo novo de 

sensibilidade, que vai muito além da 
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mera transmissão de informações 

codificadas, que muitos estudiosos 

defendem ser autêntica linguagem, 

autêntica comunicação, valendo-se 

apenas de sinais – e não signos, 

como pretendem – e dos seus muito 

directos significados previstos em 

códigos também muito previsíveis, 

levando o incauto cidadão a 

compreender apenas a parte mais 

superficial de todo este complexo 

processo da linguagem. 

 

A ciência da Linguagem parece 

assumir-se como algo de 

completamente novo para uma 

sociedade totalmente moderna, sem 
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interferências de um passado tão 

irracional que se torna perturbador. 

É mais do que evidente a existência 

parcial e economicista do alfabeto, 

uma presença minimalista que reduz 

todos os pensamentos mais elevados 

às suas unidades mínimas formais, 

para que não reste da genialidade 

original apenas o travo amargo da 

sua óbvia loucura… 

Por outro lado, esta simplificação 

comunicativa encaixa muito bem nos 

objectivos económicos da 

Globalização: falando nos 

entendemos, mas com este código 

simples que se faz passar por 

Linguagem permanecemos seres 

muito simples também, muito 
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compreensíveis, apenas significados 

lógicos perante a Linguagem – 

código, que muitos juram ser o 

verdadeiro conhecimento. 

 

Neste contexto, a invenção da escrita 

é importante para dar ordem ao 

aparente caos da Natureza, tão 

incompreensível aos nossos olhos, 

tão falho de lógica que assusta até o 

mais sábio dos sábios da nossa 

Civilização, servindo num segundo 

momento para separar 

definitivamente o homem da 

realidade que o envolve, utilizando 

meios de comunicação de massas 

que, em vez de valorizarem a cultura 
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e a pedagogia artística, reduzem os 

indivíduos a meros números num 

mundo previsível, presas de centenas 

de mensagens contraditórias, entre 

notícias de terror, publicidade cada 

vez mais agressiva e sempre os 

mesmos opinion makers de um 

sistema que no dia seguinte os 

silenciará se se tornarem demasiado 

incómodos, apresentando-nos 

sempre a mesma visão das coisas. 

 

E é tão simples, esta regra: a hiper- 

especialização e enfoque na avaliação 

incutida nas crianças, nas escolas, 

vai ter um efeito de bomba relógio, 

pois no estado adulto o cientista 
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social estuda apenas as Ciências 

Humanas e os outros cientistas 

estudam apenas as Ciências 

Exactas, cada um no seu cantinho 

intelectual, para que a ordem social 

pré- estabelecida não mude nem um 

milímetro. 

 

Urge clarificar as bases conceptuais 

onde assenta a Linguística.  

É o objectivo primordial deste artigo. 

 

Para que não se diga: 

 

O conhecimento será o oposto da intuição 

 (Quod Erat Demonstrandum) 
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História deste 3º livro TABU: 

 

 

. Plano: roubar os objectos mais 

sagrados das 3 religiões “do livro” 

. Devolver só após a publicação de 

um artigo que as compara e que fala 

também do xamanismo em 3 das 

maiores revistas do mundo: 

. Time, ver as outras 

. O artigo é publicado mas os 3 

objectos são trocados: 

 

. Santo sudário devolvido ao Islão 

. Pedra negra devolvida ao Judaísmo 

. Arca da aliança devolvida ao 

Cristianismo 
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Entretanto, o Papa é assassinado por 

um radical judeu (isto relembra que 

Cristo foi morto por incitamento de 

judeus). 

Uma organização poderosa tem 

acesso a textos de Lam e começa a 

planear o roubo das relíquias mais 

sagradas das 3 religiões e o “golpe do 

milénio”, para a imposição da “nova” 

religião unificadora mundial. 

Esta organização está ligada aos 

Anonymous e tem acesso a textos de 

Lam: através do actual “tutor” de 

Lam (cena passada na cripta do 

Instituto da Teoria Social, numa 

reunião secreta), impõe-lhe a escrita 

de um artigo que faça a ligação entre 
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os conceitos das várias “religiões do 

livro” e o elogio do xamanismo. 

Esta organização tenta raptar Lam, 

pois quer liquidá-lo para impor um 

testa de ferro nesta nova religião, um 

“sacerdote” em vez de um profeta 

como um xamã verdadeiro (Lam) – 

cena de perseguição nas ruas de 

Lisboa. 

Uma vez que Lam tem hackers 

amigos, ele tenta dar a volta à 

situação. 

 

 

. Preparação do roubo das 3 

relíquias: 
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. Cada roubo tem um nome de 

código, que tem a ver com um 

episódio bíblico 

 

. Pedra negra (Islão) – Turba e 

helicóptero 

 

. Arca da Aliança (Judaísmo) – 1º 

bombeiros são chamados, depois 

explosão e camião 

 

. Santo Sudário (Cristianismo) – 

Espião infiltra-se e pinta o tecido 

com tinta de água, fazendo-o passar 

por uma capa impermeável (quando 

chove torrencialmente) 
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Intercalar a preparação das cenas de 

acção com diálogos sobre factos das 

3 religiões. 
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Resumo de livros: 

 

“Pequeno livro das ideias falsas sobre 

as religiões 

 

Animismo: “O animismo é a religião 

dos primitivos” 

 

Existe uma base animista em todas 

as religiões actuais (incluindo o 

cristianismo) e o homem moderno, 

perante as ameaças ecológicas, 

efectua um regresso à sacralização 

da natureza. 

O animismo designa uma teoria do 

etnólogo inglês Edward Burnett Tylor 
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(1832- 1917). O animismo designava 

por volta de 1880, uma crença em 

espíritos que animavam as forças da 

natureza. O conceito de animismo é 

de geometria variável e podemos 

aplica-lo a várias religiões antigas 

que veneravam o sol e a Lua 

personificados, os planetas, a 

tempestade e o oceano. Os nossos 

dias da semana ainda guardam disso 

as marcas com o lundi (dia de lua), 

mardi (Marte), mercredi (Mercúrio), 

vendredi (Vénus), as palavras 

inglesas Saturday (Saturno) e 

Sunday (dia de sol). 

O cristianismo inverteu o valor do 

animismo ao fazer do animal um ser 

mais facilmente diabólico do que 



TABU 

413 
 

divino: o espírito animal tem um 

poder maléfico, ele só é bom e dócil 

quando encarna nas ovelhas, das 

quais Jesus é o Bom Pastor. O 

naturalismo do fim do século XVIII e 

o romantismo do século XIX 

inauguraram o reino da boa 

natureza, fonte de inspiração e de 

comunhão, que «é a base de um 

panteísmo, versão teísta do 

animismo. A revolução industrial e a 

urbanização em massa 

transformaram a natureza em lixo e 

tornaram inertes espaços vivos: como 

reacção, o movimento ecologista 

sacraliza a natureza e chamamos 

muitas vezes “santuários” aos 

parques naturais. Muitos deles, na 
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Europa (Mercantour) ou nos Estados 

Unidos (Yellowstone, Yosemite) são, 

para além disso, antigos espaços de 

culto das religiões animistas. A 

poluição (por exemplo com 

pesticidas, e cujo primeiro 

significado é a libertação de esperma) 

torna-se um sacrilégio, e a causa 

animal sagrada. 

 

Ateísmo – “O ateísmo é um fenómeno 

contemporâneo” 

A questão da existência de Deus está 

ligada, no mundo antigo e no 

moderno, à recompensa do Bem e à 

punição do Mal. O ateísmo data de 

há pelo menos dois mil, cento e 

cinquenta anos, mas o ateísmo 
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militante, principalmente marxista, 

tem apenas um século e meio. O 

“partido sem Deus” tomou o poder 

na Rússia em 1917, mas a negação 

da existência de Deus (ateísmo) já 

estava presente na Grécia e na Índia 

no primeiro milénio antes de Cristo. 

 

Freud considerava a religião como “a 

neurose obsessiva universal da 

humanidade”. A catarse (hipocrática) 

e a maiêutica (socrática) são as duas 

referências antigas da psicanálise 

freudiana e estão espiritualmente 

presentes na terapêutica cristã. 

 

Budismo – “Religião sem deus(es)?” 
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Uma religião ateia para uma 

sociedade pós- moderna, é esse o 

sonho dos ocidentais vindos das 

ideologias e desiludidos com o 

cristianismo. Pensam tê-la 

encontrado no budismo, nascido de 

uma iluminação interior (a do Buda 

histórico) e não de uma Revelação 

divina (como a do Deus da Bíblia). Se 

quisermos verdadeiramente 

encontrar uma religião ateia, seria 

lógico referirmo-nos ao 

confucionismo. Não é de admirar que 

o gigantesco panteão tibetano tenha 

seduzido um Ocidente em busca de 

sentido, procurando ultrapassar a 

“morte de Deus” nietzschiana ou o 

ateísmo marxista. 
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“Budismo é uma filosofia?” 

Se o filósofo é o amigo (philos) da 

sabedoria (sophia), não terá sido 

Buda um filósofo? O budismo é por 

vezes o refúgio de desiludidos do 

cristianismo – religião maioritária no 

Ocidente. 

 

Livro – “O judaísmo, o cristianismo e 

o islamismo são as religiões do livro” 

É um triplo erro. Outras religiões 

possuem um livro sagrado e estas 

três não se referem à mesma obra 

que, aliás, é uma obra muitas vezes 

plural. O cristianismo não é a 

religião do Evangelho mas sim de 

quatro evangelhos (cinco, se 
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considerarmos São Paulo, que chama 

aos seus versículos “o meu 

evangelho”). E a Bíblia é uma palavra 

grega no plural (ta biblia) que 

significa “os livros”. Só o Corão 

merece o singular, ainda que nele 

encontremos influências da Bíblia e 

dos evangelhos: trata-se, como tal, 

de uma obra de síntese, de uma 

reinterpretação de várias mensagens 

por um homem que talvez nem 

soubesse ler: Maomé. Esta tendência 

para a unidade encontra-se na 

designação que após a conquista 

árabe os muçulmanos deram aos 

judeus e aos cristãos: as “gentes do 

livro”. 
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O judaísmo é a religião de vinte e 

quatro pequenas compilações: “os 

livros” (há- sefarina – confirmar este 

nome na wikipedia) formam uma 

biblioteca heteróclita onde 

encontramos cantos de amor (o 

Cântico dos Cânticos), crónicas 

históricas (os livros dos Reis), 

escritos de sabedoria (o Eclesiasta), 

livros inspirados (os Profetas) e, 

sobretudo, cinco compilações ditas 

da Lei (Tora). Esta tem, para os 

judeus, um valor superior ao 

conteúdo dos outros livros enquanto 

o cristianismo confere o mesmo valor 

canónico ao conjunto destas obras a 

que designa por Antigo Testamento. 
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Visto que nem Moisés nem Jesus 

nem Maomé escreveram eles próprios 

uma linha que fosse, as “religiões do 

Livro” são sobretudo religiões da 

Palavra recolhida e transmitida 

oralmente e depois por escrito. 

Desde que a escrita se espalhou por 

toda a terra, todas as religiões têm os 

seus livros santos e os etnólogos 

ocidentais anotaram as palavras 

sagradas desses cultos e ofereceram 

às tribos animistas. 

 

Monoteísmo – “O judaísmo, o 

cristianismo e o islamismo são tês 

religiões monoteístas” 

A passagem do politeísmo ao 

monoteísmo é uma mudança de 
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género e de número: no islamismo 

(Alá) como no judaísmo (Elohim), o 

nome de deus é a mesma palavra 

que o artigo masculino das línguas 

semitas (al ou el). A vingança dos 

deuses masculinos sobre as deusas 

da fecundidade, empreendida pelo 

Próximo Oriente desde a idade dos 

metais e dos impérios, prosseguiu 

com o deus de Israel, Senhor dos 

exércitos (Sabaoth), o deus dos 

Cristãos Pai- todo- poderoso e o deus 

do Islão, Senhor dos mundos. O 

único pode parecer redutor: daí que 

os ocidentais se apaixonem pela 

religião menos monoteísta de todas, 

o budismo tibetano. 
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Ocidente – “O cristianismo é uma 

religião ocidental” 

Jesus era asiático: vivia na “Ásia 

anterior”, designação antiga do 

Próximo Oriente. O universo de 

Cristo não pertencia à antiguidade 

europeia: Jesus falava o aramaico, 

língua semita muito próxima do 

hebraico e radicalmente diferente do 

grego ou do latim. Jesus referia-se à 

Lei ou aos profetas de Israel e em 

nenhum dos seus sermões faz alusão 

aos filósofos atenienses ou aos 

retóricos romanos. De onde vem esta 

necessidade de classificar o 

cristianismo como religião ocidental e 

de lhe cortar as raízes orientais? A 

islamização do Próximo Oriente e do 



TABU 

423 
 

Norte de África “ocidentalizou” o 

cristianismo. Depois, a conquista das 

Américas e a conversão mais ou 

menos forçada dos seus habitantes 

deslocaram cinco mil quilómetros 

para oeste o centro de gravidade do 

cristianismo. O primeiro país 

protestante do planeta (os Estados 

Unidos) e três dos quatro primeiros 

países católicos (o Brasil, o México e 

os Estados Unidos) encontram-se 

situados nesse Novo Mundo que 

abriga metade dos cristãos do 

mundo. 

 

Oriente – “Todas as religiões vêm do 

Oriente” 
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As “religiões do Livro” vêm da região 

dos alfabetos mais antigos (em 

Ugarit, na Síria, cidade cujo deus El 

é o correspondente de Elohim, deus 

de Israel, e no Sinai, região 

eminentemente bíblica). Dizer que 

“todas as religiões vêm do Oriente”, é 

privilegiar os meridianos em 

detrimento dos paralelos. Ora, os 

grandes fundadores das religiões 

como Jesus, Buda, Maomé, Lao- Tsu 

ou Confúcio pregavam todos próximo 

do trigésimo paralelo, numa zona 

climatérica favorável à agricultura e 

à criação de gado, essa “revolução” 

neolítica que perturbou a existência 

humana e a vida social. É aí que o 

homem funda cidades e cria deuses 
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antes de exportar as suas riquezas e 

as suas crenças para zonas ainda 

ocultas, para o nosso “Ocidente” 

nórdico ainda subdesenvolvido. 

 

Religião – “A religião é aquilo que 

une” 

Se a religião divide, a “Terra Santa” é 

o lugar de todas as divisões, onde 

rivalizam catorze confissões cristãs 

tradicionais, às quais se acrescentam 

várias comunidades propestantes 

mais recentes, ou seja trinta Igrejas 

para uma só fé e um só baptismo. Os 

edifícios de culto são locais de 

conflito: em Belém, ortodoxos, 

arménios e franciscanos separam-se 

e disputam a basílica da Natividade. 
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Em Jerusalém, católicos latinos, 

gregos ortodoxos, arménios siríacos, 

coptas e etíopes coabitam 

dificilmente no Santo Sepulcro cuja 

chave, para evitar as disputas, é 

confiada a uma família… 

muçulmana. Verifica-se assim a 

profecia de Jesus: “Pensam que eu 

vim trazer a paz à Terra? Não, eu vim 

trazer a divisão.” (S. Lucas 13, 51). A 

discórdia é um valor evangélico e, 

sem os primeiros baptizados que 

romperam com a sua família judia ou 

“pagã”, nunca teria havido 

cristianismo. 

 



TABU 

427 
 

Revelação – “O judaísmo, o 

cristianismo e o islamismo são as 

três religiões reveladas” 

É a trilogia das ideias falsas: as três 

religiões que se referem a Abraão 

seriam as únicas reveladas, 

monoteístas e baseadas num Livro. E 

se estas três são reveladas, as outras 

são inventadas. Daí dizer-se que a 

Revelação é a Verdade. 

 

Século XXI – “O século XXI será 

religioso ou não será” 

Esta frase foi atribuída a André 

Malraux, que nunca a pronunciou. A 

questão não está tanto em saber se o 

século XXI será religioso ou não, mas 

sim em prever as capacidades de 
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adaptação de crenças milenares a 

um mundo inédito. Se o século XXI 

for religioso, abrirá as portas a novas 

religiões. 

 

Seitas – “É preciso distinguir bem as 

seitas das religiões” 

Uma vez que não há  uma definição 

precisa de seita, é impossível 

distinguir claramente as seitas da 

religião. A palavra seita possui ela 

própria uma origem complexa; deriva 

do verbo latino sequi (seguir) mas foi 

influenciada pelo latim secare 

(cortar). Uma religião é uma seita 

que vingou, um pequeno grupo que 

se tornou grande, uma capela 

rebaptizada de Igreja. O Novo 
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Testamento fala da seita de Jesus, 

porque o cristo tinha encabeçado 

uma dissidência, muito diminuta no 

seio do judaísmo. As grandes 

religiões são antigas seitas que 

aceitaram compromissos. 

 

Sincretismo – “O sincretismo é uma 

perversão das religiões” 

O cristianismo não é apenas uma 

síntese da identidade judaica (o 

Antigo Testamento) e da filosofia 

grega (o amor platónico e a ascese 

estóica); é também um sincretismo 

do judaísmo “tardio” (a ressurreição 

da carne) e da religião grega ou 

romana (o culto mariano vai inspirar-

se na veneração das castas deusas 
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Atenas e Diana). O Islão é um 

sincretismo do judaísmo (pela 

filiação de Abraão e a fé monoteísta) 

e do cristianismo (pela homenagem 

ao profeta Jesus e à Virgem Maria) 

que radicaliza a tendência 

monofisista (Jesus é plenamente 

homem de Deus mas de nenhum 

modo é Deus). Maomé é o último dos 

profetas, qualquer revelação 

posterior é uma impostura. 

 

Tradições – “As religiões são 

tradições milenares” 

As grandes religiões são trimilenárias 

como o judaísmo e o xintoísmo, 

bimilenárias como o cristianismo, o 

budismo ou o hinduísmo ou apenas 
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milenares como o islamismo. Maomé 

devia ser o “último dos profetas”, 

encerrar a história da Revelação e 

fechar o capítulo das novas religiões; 

estava enganado, e as vocações do 

profeta nunca foram tão numerosas 

como na nossa desencantada época. 

As religiões não cessam de aparecer, 

sobretudo em épocas “perturbadas”. 

As religiões nascem e morrem, ao 

contrário das línguas que morrem e 

não voltam a nascer. Do lado dos 

defuntos, há sobretudo os cultos da 

Antiguidade greco- romana ou 

egípcia, as religiões pré- 

colombianas, numerosos cultos 

animistas ameríndios, africanos ou 

oceânicos bem como as religiões 
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celtas, escandinavas e outras 

crenças da Europa pré- cristã. Desde 

os primeiros tempos históricos, 

nunca apareceram tantas religiões 

em tão pouco tempo. Cento e 

cinquenta milhões de pessoas 

praticam religiões que não existiam 

há cento e cinquenta anos. E se 

acrescentarmos a essas religiões 

contemporâneas as novas Igrejas 

cristãs, esses fiéis serão pelo menos 

trezentos milhões. 

 

 

 

 

Livro: “Deus e o poder – o Estado e a 

Religião na História do Ocidente” – 
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Jean- Claude Eslin, Colecção 

Caminhos da História, Âncora 

Editora 

 

 

Conclusão: A dualidade dos 

princípios, fonte do dinamismo 

Ocidental 

 

As doutrinas liberais, nem em 

França, nem nos Estados Unidos, 

nunca foram indiferentes ao facto 

religioso, muito pelo contrário. O 

modelo liberal anglo- americano, que 

domina hoje em dia, não está isento 

de referências para com a religião, 

pressupõe-na. 
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Introdução: Tensões e articulações 

entre o político e o religioso 

 

A “conversão” ao cristianismo do 

Imperador Constantino, em 313, que 

prolonga e, ao mesmo tempo, quebra 

a coerência político- religiosa do 

Império Romano, é um 

acontecimento importante: é a 

primeira das metamorfoses das 

relações do cristianismo com o 

poder: a Igreja Católica torna-se, 

doravante, religião de Estado. A 

preocupação, a ideia de unidade, 

tanto religiosa como política, 

dominou o mundo antigo, o mundo 

grego e romano e, em seguida, uma 

boa parte do mundo cristão. Ora, o 
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cristianismo apresenta sobretudo 

uma dualidade constitutiva entre 

política e religião. A época 

contemporânea restabeleceu esta 

dualidade, vivemos no mundo da 

separação; no entanto, a época 

contemporânea tende também a 

favorecer uma espécie de unidade em 

que a política absorve tudo. Até que 

ponto podemos fugir ao sonho de 

unidade? Até que ponto é possível 

uma separação total do político e do 

religioso sem que, ao mesmo tempo, 

torne abstractas a política e a 

religião? Em termos históricos, 

somos os herdeiros dos Gregos e de 

Cícero, mas também dos profetas de 

Israel e de Jesus. O primeiro 
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momento é fundador. O primeiro 

tempo do cristianismo passa por 

apolítico; de qualquer modo, 

relativiza a política; uma questão 

importante é a de saber se a política, 

com ou sem o cristianismo, continua 

a ter hipóteses. 

 

I – Os momentos fundadores no 

quadro do Império Romano 

 

. Cícero – a cidade e a justiça 

 

. A herança de Israel 

 

1. Moisés 
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É preciso obedecer mais a Deus do 

que aos homens ou ao poder político, 

quer seja o de Israel quer o de 

príncipes estrangeiros: é a 

mensagem dos profetas. Moisés é o 

legislador político e religioso. 

 

2. Juízes e reis 

3. Os profetas 

 

Ainda hoje constituem para nós a 

herança mais universal e mais viva, 

não só para a tradição teológico- 

política, mas também para a 

civilização ocidental. A tarefa dos 

profetas não é, antes de mais, levar a 

cabo uma crítica do poder, mas 

sobretudo proferir uma poderosa 
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palavra de encorajamento para o 

povo e para os povos. O poder do rei 

mais não é do que um poder 

partilhado e relativo, em relação ao 

do profeta e do sacerdote. Israel vive 

um reconhecimento de facto do 

poder, que é também a fonte 

permanente de uma divisão e de uma 

crítica dos poderes: o rei é apenas o 

lugar- tenente de Deus: a seu lado, o 

profeta é o porta- voz de Deus, 

representa uma instância diferente, 

que o espírito do povo guarda na 

memória, mesmo quando não se 

encontra presente. A função dos 

profetas é reactivada no Novo 

Testamento, onde é retomada por 

Jesus. 
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4. Daniel (Livro de Daniel) 

 

Existe, em Israel, uma distância em 

relação ao político, uma relativização 

do político, porque existe apenas um 

só Deus. 

 

. O Império Romano e as Religiões 

 

. O Novo Testamento 

Aparece no Novo Testamento, com a 

atitude e a mensagem de Jesus 

desde o início, o nascimento de um 

poder (exousia) espiritual 

independente. 

Mateus, 22, 15- 22: “Dai pois a César 

o que é de César e a Deus o que é de 
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Deus” – é o mais conhecido dos 

episódios “políticos” o que termina 

com esta resposta dada aos fariseus: 

diz-se que nenhuma outra frase fez 

correr tanta tinta na história 

ocidental! Os adversários de Jesus 

constatam a sua autoridade e 

procuram pô-la em rivalidade e em 

dificuldades com a autoridade 

política. 

Pilatos pergunta-lhe: “Tu és o rei dos 

judeus?” – Evangelho de São João. A 

inquietação que suscita é explorada 

pelos grandes sacerdotes junto de 

Pilatos: “Se soltas este, não és amigo 

de César, porque tudo o que se faz 

rei declara-se contra César!” 

 



TABU 

441 
 

. Uma obra em dois volumes: 

Evangelho de São Lucas – Actos dos 

Apóstolos 

. São Paulo 

 . Epístola aos Romanos, 13, 1- 

7 

 . I – Coríntios, 6, 1- 11 

 

Na carta aos romanos, São Paulo 

reconhece uma ordem política 

instituída por Deus. 

 

. O “modelo” das perseguições. A 

figura do testemunho no Apocalipse 

(12- 13) 

O Império, em virtude de um 

dinamismo que seria todo- poderoso 

se Deus não fosse mais poderoso do 
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que ele, tende para a dinamização da 

ordem política e do chefe que a 

representa. 

 

 . O milenarismo 

 . Conclusão: 

Encontramos no messianismo judeu 

e cristão uma impulsão que relativiza 

o Estado de uma forma desconhecida 

na Antiguidade. Foi feito um anúncio 

ao mundo que relativiza o poder: isto 

inquietou os poderosos ao longo dos 

tempos, porque invertem os valores 

do mundo. 

 

II – Modelos político- religiosos após 

Constantino 
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Na pessoa de Constantino, o 

senhorio romano acabou por 

encontrar, na religião cristã, a 

religião mais adequada, aquela “cujo 

monoteísmo justificava a reunião de 

todos os poderes numa só mão”: 

Constantino viu, no cristianismo, o 

melhor dos instrumentos para 

reinar. Constantino convoca e 

preside ao primeiro grande concílio, 

em Niceia, em 325, com fins tanto 

políticos como religiosos. 

 

. O monoteísmo como problema 

político 

. A doutrina da “sinfonia” 

A agressividade das autoridades 

ortodoxas em relação aos Ocidentais 
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pode esclarecer-se se pensarmos que 

hoje, mais ainda do que sob o 

comunismo, o modelo bizantino é 

posto em causa pelo êxito universal 

do modelo liberal ocidental. 

 

. A via ocidental – Santo Ambrósio e 

Santo Agostinho 

Em 380, Teodósio, um general 

espanhol, portanto, um ocidental, 

tornado Imperador do Oriente pela 

graça de Graciano, publica o Édito de 

Tessalónica, pelo qual a fé católica se 

torna a lei do Império. O “momento 

Teodósio” é capital porque esse 

momento vai fazer escola durante 

séculos. 

 



TABU 

445 
 

. Santo Ambrósio de Milão 

. Santo Agostinho 

Santo Agostinho (356- 430) é 

considerado o pai do Ocidente. A 

distinção entre as duas Cidades, a 

Cidade Celeste e a Cidade terrestre, 

que articula em “A cidade de Deus”, 

parece-nos constituir o princípio de 

separação, de não confusão, que 

governa o Ocidente. 

 

. Definição da República 

 

 

 

Após a queda do Império Romano do 

Ocidente (476) – A Idade Média 

Ocidental 
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O período que começa e o da 

“cristandade”. 

. A fórmula do papa Gelásio (496) 

 

O primado intelectual da Cidade de 

Deus agostiniana em breve é 

compreendido, num novo tempo de 

civilização, como o primado do poder 

espiritual sobre o poder temporal: é 

essa a doutrina fixada pelo papa 

Gelásio (492- 496) numa carta 

escrita ao imperador Anastásio I. 

 

. A posteridade de Santo Ambrósio: a 

concepção ministerial do poder 

. Gregório Magno 
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Segundo esta nova visão, o poder é 

concedido por Deus como uma 

delegação. 

. A origem do poder dos governantes 

A tese de que o poder provém do 

povo é apoiada correntemente na 

Idade Média. Esta tese é antiga, 

anterior à entrada no Ocidente da 

“Política” de Aristóteles: data da 

Antiguidade romana e cristã e 

perpetua-se através da Alta Idade 

Média. 

 

 

A reforma gregoriana (1085) – o Papa 

e o Imperador 

 

. O Estado subordinado à Igreja 
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. O castigo dos heréticos e a 

Inquisição 

É porque a Igreja se torna um Estado 

que a heresia, um facto religioso, se 

torna um acto político. 

 

. A espoleta dos tempos modernos – 

São Tomás de Aquino 

. Martinho Lutero 

. João Calvino 

 

 

 

III – Os tempos modernos: o renascer 

do político após as guerras religiosas 

 

. Maquiavel 
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. O momento Espinosa: a 

emancipação 

 

 

 

IV – A época contemporânea 

 

Livro: “As religiões no mundo 

actual” – salvat grandes temas 

Entrevistado: cardeal Franz Konig 

 

 

A magia é uma das maneiras pelas 

quais é dado ao homem encontrar-se 

com a realidade religiosa e, portanto, 

com Deus. Quem dá crédito à magia 

considera o divino concentrado em 

determinados elementos da 



TABU 

450 
 

Natureza, em certas pessoas, acções 

e objectos, e procura apropriar-se 

deles. Em vez de se apresentar o 

problema da existência de Deus, 

quem pratica a magia tenta apossar-

se do divino. É no extremo oposto 

das concepções religiosas mágicas 

que se inscrevem as chamadas 

religiões “reveladas”: o judaísmo, o 

cristianismo, o islamismo. Nas 

religiões reveladas não é o homem 

que, a partir deste mundo, procura o 

acesso a Deus: é Deus que 

livremente se dirige aos homens e 

lhes desvenda a sua realidade. O 

influxo mágico nunca chega a 

alcançar o Criador mas somente os 

seres a Ele subordinados, como os 
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espíritos, os antepassados, os 

viventes. 

 

Falar presentemente da 

secularização do mundo equivale a 

dizer que estão a desaparecer os 

modelos míticos segundo os quais ele 

era interpretado. Já não se encara o 

mundo como criação de Deus. 

 

Página 46, 47, 48 – percentagens 

mundiais de crentes das várias 

religiões, pode ser muito importante 

 

Qualquer sociólogo afirmará que 

uma instituição, quando sente a 

necessidade de mergulhar de novo 
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nas entranhas das suas origens, é 

porque está em período de crise. 

 

A expressão “Deus morreu” foi 

inventada por Hegel, passou para 

Nietzsche e, ao ser adoptada pela 

teologia radical, tomou o significado 

de que a palavra “deus” é algo que 

está morto para o homem 

contemporâneo. 

 

Para alguns, São Paulo iniciou a 

racionalização ocidentalista do 

sentimento religioso oriental. 

 

Se entendermos o “político” num 

sentido amplo, ou seja, de opinião 

pública, de relação social, de 
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compromisso relativo a uma 

configuração do mundo num sentido 

de humanização, então a Igreja é um 

factor político por excelência. 

 

 

 

 

Livro: “As religiões do livro: 

Judaísmo, Cristianismo e 

Islamismo” 

, de José Luis Vázquez Borau, 

editora Paulus 

 

 

Segundo os cientistas da NASA e 

graças ao telescópio Hubble, o 

mundo existe há catorze mil milhões 
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de anos. Os homens primitivos 

apareceram no nosso planeta há um 

milhão e meio de anos. O Homo 

sapiens existiu há 200 mil anos, 

tendo surgido na época designada 

por Paleolítico. O Homo sapiens 

diferencia-se dos animais por ter 

consciência de si próprio, inventa 

utensílios e armas na Idade da 

Pedra, aprende a dominar o fogo e 

conquista as cavernas onde tinham 

habitado as feras selvagens; o Homo 

sapiens já nessa altura enterrava os 

seus mortos, oferecia sacrifícios e 

sabia fazer pinturas rupestres com 

motivos mágico- religiosos. 
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Na passagem do quarto para o 

terceiro milénio antes de Cristo, 

aparecem as grandes culturas e as 

grandes religiões da História 

primitiva. A primeira desenvolve-se 

antes do ano 3500 a. C., no sul do 

“País dos Rios”, nas zonas inundadas 

do Tigre e do Eufrates, nas cidades- 

templo da Suméria, onde foi 

inventada a roda, o torno do oleiro, o 

carro, o sistema de cálculo mais 

antigo que temos e onde foi criada 

uma hierarquia dos deuses no 

sistema cósmico. Mas a descoberta 

fundamental foi a da escrita 

hieroglífica sobre placas de argila. A 

seguir apareceu a escrita cuneiforme 
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e, por fim, a silábica: termina aqui a 

pré- história. 

 

A religião de Israel surgiu numa terra 

de passagem na intersecção dos 

grandes blocos de poder. Israel 

interpôs à sua própria história uma 

dilatada história primitiva que vai 

desde a criação do mundo até à 

construção da Torre de Babel e uma 

pré- história dos patriarcas ou pais 

originais, sendo Abraão o primeiro e 

o mais importante de todos. Do 

Judaísmo surgirá o Cristianismo, 

que se chegará a transformar na 

religião do Império Romano e de todo 

o mundo ocidental; primeiro da 

Europa e depois de ambas as 
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Américas. Por último, ao Judaísmo e 

ao Cristianismo seguiu-se outra 

religião, a mais recente das religiões 

mundiais: o Islamismo, natural da 

Arábia, que, após a queda do Império 

Romano no Ocidente e do seu 

enfraquecimento no Oriente, 

avançou vitorioso em direcção a 

Marrocos e a Espanha, ao mesmo 

tempo que se espalhava pelo Oriente 

conquistando o “País dos Rios”, o 

vale do Indo e chegando às fronteiras 

da China. 

 

Tanto judeus como cristãos e árabes, 

todos são filhos de Abraão. 
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Judaísmo, Cristianismo e 

Islamismo: 

 

Isaac e Jacob são descendentes de 

Abraão e, tal como ele, chefes de clã. 

Continuam a percorrer a região de 

Canãa sem se misturarem com 

outros povos. Pouco a pouco vai-se 

formando no povo de Israel um 

sentido de Deus que os distingue de 

todos os outros. Israel acredita num 

Deus pessoal com quem se pode 

estabelecer uma aliança. 

 

Abraão é o patriarca protótipo e o 

modelo dos crentes, é o primeiro dos 

patriarcas cuja história é contada na 

Bíblia. Os Judeus dizem: “É o nosso 
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pai na fé.” Cristãos e Muçulmanos 

chamam-lhe pai de todos os crentes. 

Abraão é considerado pelos 

Muçulmanos, que lhe chamam 

Ibrahim, como um antepassado dos 

árabes através de Ismael. Para o 

Islão, Abraão é o protótipo do 

muçulmano, de quem se diz que 

chegou ao monoteísmo através da 

razão pura, antes de receber a 

revelação. Juntamente com o seu 

primogénito, construiu o templo da 

Kaaba em Bekka ou Meca, e instituiu 

os ritos de peregrinação. Embora 

tanto Judeus como Cristãos o 

tenham reivindicado para si, 

segundo o Islão, não pertenceu a 

nenhuma dessas religiões; foi 
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simplesmente um homem que se 

submeteu a Deus: um muçulmano. 

 

Milhares de pessoas pertencentes às 

três principais religiões do Ocidente 

invocam-no como “Pai dos crentes”. 

Abraão, nome que o próprio Deus lhe 

deu, substituindo o de Abrão, 

significa precisamente “Pai de um 

grande povo”. 

Deus chama-o e Abraão responde 

com fé. Deus promete-lhe 

precisamente aquilo que mais lhe 

falta e de que mais precisa: 

descendentes e terra, algo para amar 

e cuidar. Abraão compreende que o 

Deus que o chama é incompatível 
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com as antigas superstições e 

crenças. 

 

Quando Abraão tinha oitenta e seis 

anos, teve um filho com a escrava 

egípcia da sua esposa Sara, chamada 

Agar, por sugestão da sua própria 

mulher. Foi-lhe dado o nome de 

Ismael e os muçulmanos árabes 

consideram-no como seu progenitor. 

Aos noventa e nove anos, Deus 

renova a sua aliança com Abraão, 

mudando-lhe o nome: “Já não te 

chamarás Abrão; o teu nome será 

Abraão, pois farei de ti o pai de 

muitas nações.” Quando Abraão 

renovou esta aliança, foi criado o rito 

da circuncisão. Deus mudou também 
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o nome de Sarai para Sara, que 

significa Princesa. 

 

Cristãos, Muçulmanos e Judeus 

aceitam Abraão como o protótipo do 

homem de fé inquebrantável, visão 

que aparece reflectida no Novo 

Testamento. 

 

Melquisedec: palavra que justifica 

“rei de justiça”. Esta personagem 

misteriosa representa o único rei de 

Israel. É a representação dos reis que 

recebiam o dízimo dos despojos de 

guerra em caso de vitória. A fé da 

Igreja vê na sua figura Jesus Cristo, 

sacerdote e rei, que consagra o pão e 
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o vinho e nos dá o Seu corpo e o Seu 

sangue para a nossa salvação. 

 

Patriarca: palavra que significa 

etimologicamente “pai da linhagem”. 

Aqui significa o cabeça da família 

israelita. Em sentido mais amplo, 

chama-se também patriarca aos dez 

cabeças de linhagem que descendem 

desde Adão até Noé através da linha 

de Set e de Noé até Abraão através 

da linha de Sem. A história dos 

Patriarcas é narrada no Livro do 

Génesis, são as primeiras 

personagens bíblicas que podem ser 

localizadas, com um certo grau de 

certeza, num contaxto geográfico e 

histórico concreto. 
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O Judaísmo, ou a revelação da 

Torá: 

 

Deus não fala à multidão mas sim às 

pessoas que Ele escolhe para que 

sejam Suas intermediárias junto do 

povo. O Judaísmo, o Cristianismo e o 

Islamismo têm em comum o facto de 

todos se ligarem ao nome de Abraão. 

Apesar das diferenças, estas religiões 

partilham: a. Uma origem e uma 

linguagem semita; por exemplo o 

árabe possui uma estrutura e um 

vocabulário aparentados com o 

hebraico de Israel ou com o aramaico 
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de Jesus de Nazaré; b. a fé no 

mesmo Deus único de Abraão, seu 

patriarca, que foi testemunha deste 

Deus único, vivo e verdadeiro; c. uma 

concepção linear da História que não 

pensa em ciclos cósmicos mas que 

caminha para uma meta; d. uma 

ética simples que assenta num 

humanismo baseado na vontade de 

Deus: os Dez Mandamentos ou seu 

equivalente. 

 

O Judaísmo é a mais antiga das três 

grandes religiões monoteístas e a 

origem tanto do Cristianismo como 

do Islamismo. O aspecto central é a 

fé num único Deus, que revelou a 

Sua lei ou Torá ao povo judeu, a 
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quem escolheu para ser luz e 

exemplo de toda a Humanidade. 

 

Deus incumbe Moisés de fazer sair 

os seus irmãos do Egipto. O Livro do 

Êxodo narra como o Senhor, Deus de 

Israel, se vê obrigado a sujeitar o 

Império Egípcio a uma série de 

calamidades; sucedem-se as “pragas 

do Egipto”. Depois de quarenta anos 

de travessia do deserto sob a 

direcção de Moisés os Hebreus 

chegam finalmente a Canãa. O 

Senhor permitiu que Moisés 

avistasse a Terra Prometida, tendo 

morrido logo a seguir, após já ter 

entregue a liderança do povo a 

Josué. Os Hebreus instalaram-se em 
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Canãa, formando doze tribos. O Sinai 

representava para os Hebreus o 

lugar mais autêntico da presença do 

verdadeiro Deus, o Senhor. O Sinai 

era superior à Arca da Aliança, 

templo portátil da presença de Deus, 

e ao Templo de Jerusalém, 

construído para a guardar. 

 

O profeta Isaías foi o primeiro a 

anunciar a vinda do Messias. O 

messianismo, esperança na chegada 

do Reino de Deus, nasceu da história 

do povo eleito e da fé dos profetas. 

 

O Livro do Génesis trata a origem do 

mundo e da Humanidade, situando a 

história do Universo e da 
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Humanidade no seu destino divino. A 

criação divina é dividida em dias. Na 

Bíblia é-nos dito que Deus fez tudo a 

partir do nada, mas não se explica 

como foi que Deus fez as coisas; a 

reflexão sobre a criação acontece no 

contexto da aliança e da acção 

salvífica de Deus. O Livro do Génesis 

não pretende dar uma explicação 

científica sobre a origem do Universo 

e da Humanidade, mas sim uma 

visão de fé. Segundo a Bíblia, Deus é 

o grande e único mago, que cria o 

mundo com a palavra. A Bíblia 

judaica não é um livro, mas sim uma 

biblioteca de quarenta e seis livros. A 

palavra “bíblia” vem do grego: é um 

nome no plural, ta biblia, que 
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significa “os livros”. A Bíblia é 

formada por livros muito diferentes, 

que narram as intervenções de Deus 

na história humana do povo de Israel 

e as Suas promessas. A Torá ou Lei é 

constituída por cinco livros (Génesis, 

Êxodo, Levítico, Números e 

Deuteronómio), a que se dá o nome 

de Pentateuco. A origem literária do 

Pentateuco provém de quatro fontes 

que se aproximam de forma diferente 

do mistério de Deus e que até têm 

formas diferentes de o nomear: Javé, 

Elhoim, etc. 

 

Entre os anos 95- 100 d.C., uma 

assembleia de rabinos reunida em 

Jamnia estabeleceu o cânone judeu. 
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Os Hebreus foram os primeiros a 

contrapor uma concepção linear do 

tempo a uma concepção cíclica do 

mesmo. A Revelação possui um 

carácter de actualização. Deus pode 

intervir a cada instante e pode 

mudar o rumo da história: é 

imprevisível. O acontecimento 

primordial da História da Salvação é 

a libertação de Israel da escravidão 

do Egipto. Esta libertação possui um 

desígnio: a Aliança. Deus forma um 

povo gratuitamente e revela-lhe o 

Seu nome. Inauguram-se relações 

interpessoais entre Deus e o Seu 

povo. A entrada na Terra Prometida 

culmina aquilo que Deus começou 
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no Egipto. É a realização da 

promessa feita a Abraão e o primeiro 

testemunho da fidelidade de Deus à 

Aliança. 

 

Os antigos povos politeístas atendem 

sobretudo à Natureza. Enquanto 

outras religiões acreditam num 

tempo cíclico, para Israel o tempo é 

linear: tem um princípio e um fim. A 

salvação realiza-se na história 

temporal: está ligada a uma sucessão 

de acontecimentos que se 

desenrolam segundo um desígnio 

divino. Israel rompeu com a 

concepção cíclica do tempo, porque 

encontrou Deus na História. Os 

Gregos concebiam o mundo como 
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um cosmos, ou seja, como um 

conjunto harmonioso e coerente, 

regido por leis imutáveis; em 

contrapartida, os Judeus 

consideravam-no um acontecimento 

nas mãos de Deus. 

 

O traço mais característico da 

concepção de Deus por parte do povo 

de Israel é que o seu Deus é o único 

Deus. Só existe um Deus: o Senhor. 

O Senhor é um Deus exclusivo e 

criador do Universo, que escolheu o 

Seu povo para se dar a conhecer à 

Humanidade. Transmite a Sua 

palavra através dos Seus profetas – 

entre os quais Moisés terá um lugar 

principal – e através dos sacerdotes 
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ou sábios. Deus fez uma aliança com 

o Seu povo. A religião do povo de 

Israel fundamenta-se num 

acontecimento histórico: a Aliança ou 

Pacto que Deus fez com ele no início 

do seu caminho pela História. “Serei 

o vosso Deus, e vós sereis o Meu 

povo” – esta frase da Bíblia resume o 

significado do pacto feito através de 

Moisés. 

 

Deus prometeu uma terra ao Seu 

povo desde os primórdios da fé de 

Israel. A partir da dispersão pelo 

mundo, aquilo que se conhece pelo 

nome de Diáspora, e da destruição 

do Templo no ano 70, a vida religiosa 

dos Judeus passará a centrar-se nas 
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sinagogas. Entretanto, vão 

alimentando a esperança de voltar à 

Terra Prometida e a cidade de 

Jerusalém será desejada como sinal 

do cumprimento da promessa de 

Deus. Estas aspirações, depois de 

sofrerem como minoria religiosa 

durante muitos séculos, fizeram 

nascer o sionismo, movimento 

destinado a criar uma pátria 

nacional e permanente para os 

Judeus, que, impulsionado por 

Theodor Herzel, organizou em 1897 

em Basileia o primeiro congresso 

sionista, no meio de uma onda de 

anti- semitismo europeu. Pouco a 

pouco, o movimento convenceu-se de 

que a Palestina era o único lugar 
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onde poderia ser criado um estado 

judeu, e incitou os Judeus a 

emigrarem para aquela região e a ali 

comprarem propriedades. Em 1948, 

foi criado o Estado de Israel numa 

parte da antiga região de Israel ou 

Palestina. 

 

Depois da destruição do Templo no 

ano 70 d.C., o acesso dos Judeus e 

Jerusalém tornou-se difícil. Eram 

viagens tristes nas quais os crentes 

rasgavam as suas vestes em sinal de 

luto. É por isso que se chama ao 

muro ocidental, resto do antigo 

Templo de Salomão, o “muro das 

lamentações”. 
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Arca da Aliança: construção religiosa 

israelita, provavelmente em forma de 

um templo portátil em miniatura, 

que era levada para a batalha como 

prova da presença de Deus. No 

Templo de Salomão, a arca era 

guardada no Santo dos Santos. 

 

Jerusalém: cidade fortificada 

conquistada por David no século X 

a.C., e que se transformou em capital 

e principal santuário do povo de 

Israel. Permaneceu como centro das 

aspirações e dos ideais religiosos dos 

Judeus. Mas Jerusalém é também 

cidade santa para os Muçulmanos, 

cujo símbolo é a Cúpula da Rocha, 
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ou a cúpula dourada de Qubet- es- 

Saijra, sobre o penhasco em que 

Abraão esteve prestes a degolar o seu 

filho e no qual o profeta Maomé 

iniciou a sua viagem em direcção ao 

céu, montado numa égua alada com 

rosto e peito de mulher. Também é a 

cidade santa para os cristãos pois é 

em Jerusalém que se encontra a 

Basílica do Santo Sepulcro, o lugar 

mais sagrado da cristandade por ter 

sido aí que Jesus de Nazaré morreu, 

foi enterrado e ressuscitou. 

 

Mito: significa literalmente 

“narração”. Os mitos são, em sentido 

estrito, “histórias sagradas”, 

“histórias de deuses”. A essência do 
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mito parece estar ligada a um 

arquétipo, ou um modelo original e 

primário de alguma coisa, que 

confere poder e eficácia à acção 

humana, que tenta relativizar este 

modelo sobre a Terra. 

 

 

 

 

 

3. O Cristianismo, ou a exaltação 

da cruz 

 

Os “Reis Magos” são o símbolo das 

nações pagãs que vão adorar Jesus, 

enquanto os pastores que adoram o 

Menino são o símbolo do povo judeu. 
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A morte na cruz era para os 

Romanos o suplício mais cruel e 

infame que existia. Sob a ocupação 

dos Romanos, muitos Judeus 

morreram dessa forma. Se tivessem 

sido os Judeus a executar a pena de 

morte, Jesus teria morrido lapidado. 

Jesus foi julgado por se ter 

manifestado contra o poder romano, 

chamando-se a si próprio “rei dos 

judeus”. Os Romanos consideravam 

um perigo todos aqueles em quem o 

povo via um profeta ou um Messias. 

Para as autoridades judaicas, Jesus 

incomodava porque punha em causa 

a sua forma de interpretar a Lei e o 

culto do Templo. É por isso 
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impossível atribuir-se a 

responsabilidade da Sua morte 

apenas a um único lado: judeus e 

pagãos, autoridades religiosas e 

autoridades civis também 

contribuíram para a Sua 

condenação. 

 

 

O Antigo e o Novo Testamento: 

A palavra “testamento” não tem o 

sentido que agora se lhe dá nas 

nossas línguas. É uma cópia da 

palavra latina testamentum, que 

traduz a palavra hebraica com a qual 

se designa a “aliança”. Assim, trata-

se da aliança que Deus estabeleceu 

com Israel através de Moisés (antiga 
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aliança) e que levou à sua plenitude 

com Jesus Cristo (nova aliança). 

 

 

. O Islão ou a absoluta unicidade e 

transcendência de Deus 

 

A doutrina pregada por Maomé foi 

reunida no Alcorão, livro sagrado dos 

muçulmanos e no conjunto da 

Sunna ou tradição islâmica. O 

Profeta limitou-se a pregar o Islão, 

religião cujo princípio básico consiste 

na submissão plena à vontade de 

Alá, o único Deus. O Islão triunfou 

sobre o paganismo dos Árabes, 

assimilando em parte as suas 

tradições. 
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A crença monoteísta e a da 

ressurreição, que aparecem no 

Judaísmo e no Cristianismo, 

significaram uma ruptura com o 

passado pré- islâmico, erigindo-se 

em pontos- chave da nova religião. 

Nos seus últimos dez anos de 

existência em Medina, Maomé 

chegou a convencer-se, face ao ódio 

dos seus inimigos e às grandes 

dificuldades que encontrava para 

difundir a sua doutrina por toda a 

Arábia, de que isso apenas seria 

possível pela força das armas. Assim, 

depois de promulgar a religião da 

espada, afluíram multidões que se 

colocaram ao serviço do seu exército. 

Estas ideias de estratégia 
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expansionista gravitaram 

frequentemente nos procedimentos e 

nos métodos utilizados pelo 

Islamismo ao longo da sua história, 

devido à mistura do plano religioso 

com o plano político. O paradigma 

desta concepção teocrática exprime-

se na figura do ayatola, que reúne 

numa só pessoa o cargo de chefe 

espiritual e político. 

Jesus também era considerado 

profeta pelos Muçulmanos. 

 

O Islamismo inspirou-se no 

Judaísmo e Cristianismo. O arcanjo 

Gabriel teria sido aquele que revelou 

o Alcorão a Maomé. Nas primeiras 

partes do Alcorão, Maomé expressa a 
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sua simpatia pelos Judeus e 

especialmente pelos Cristãos como 

“gente do livro”. Além do mais, o 

Alcorão reconhece muitos dos 

escritos judaicos e cristãos como 

sendo revelações de Deus. Mas mais 

tarde, quando Judeus e Cristãos não 

o aceitaram como profeta, a atitude 

do Alcorão em relação a eles muda. 

Para explicar as diferenças entre a fé 

judaica e o Alcorão, Maomé acusou 

os Judeus de terem corrompido as 

escrituras. 

 

Deus fala através dos profetas. O 

patriarca Abraão, antepassado 

comum dos semitas, aparece no 

Alcorão como o protótipo do 
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muçulmano e explica-se que chegou 

ao monoteísmo por puro bom senso 

antes de receber a revelação. 

Juntamente com o seu primogénito, 

Ismael, construiu na “Pedra Negra” o 

templo de Meca, e instituiu os rituais 

de peregrinação. Embora tanto 

Judeus como Cristãos o tenham 

reivindicado para si, não pertenceu a 

nenhuma dessas religiões; foi, 

simplesmente, um homem que se 

submeteu a Deus: um muçulmano. 

 

O Templo de Meca: 

O antigo culto semita destas pedras é 

bem conhecido; outra pedra negra, 

considerada como imagem de 

Cibeles, a Grande Mãe, natural da 
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Frígia, foi levada para Roma e 

guardada num templo no Palatino. A 

pedra de Meca ainda continua no 

mesmo sítio e o ritual pag~+ao das 

sete voltas ao templo é praticado 

todos os anos pelos muçulmanos que 

ali chegam vindos de todo o mundo. 

 

Segundo o Islão, Deus revelou a 

mesma religião, primeiro a Abraão, 

depois a Moisés, a Jesus, e por fim a 

Maomé. Segundo esta teoria, Deus 

teria proporcionado a cada um dos 

seus grandes mensageiros o texto de 

um livro sagrado para ser 

transmitido à Humanidade. O de 

Abraão chama-se Folhas de Abraão; 

o de Moisés é a Torá; o de Jesus é o 
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Evangelho, e o de Maomé é o 

Alcorão. O conteúdo destas 

mensagens divinas tem de ser o 

mesmo, porque todos são versões de 

um Livro Matriz conservado 

eternamente por Deus. O Islão é 

descrito, tradicionalmente, como a 

religião espontânea, que coincide 

com a religião de Abraão, mãe do 

Judaísmo, do Cristianismo e do 

Islão. Assim, um Muçulmano que 

compreenda bem a sua religião 

acredita de igual forma em Moisés e 

em Jesus, aceitando as mensagens 

que ambos trouxeram à 

Humanidade. 

Para o Islão, não é possível acreditar 

no Alcorão sem se ter a mesma fé na 
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Torá e no Evangelho, porque o 

Alcorão é a confirmação das 

mensagens divinas precedentes e a 

missão de Maomé consistiu em 

restaurar, reformar, renovar e 

confirmar as mensagens divinas 

transmitidas por enviados anteriores. 

 

Jesus e Maria ocupam um lugar 

particularmente eminente no Islão. 

Os Muçulmanos pronunciam estes 

nomes com veneração. No Alcorão, 

fala-se sempre em “Jesus, filho de 

Maria”, ´Isa ibn Maryam, que é a 

mulher mais venerada pelos 

Muçulmanos uma vez que é a única 

cujo nome é mencionado no Alcorão. 

 



TABU 

489 
 

 

Conclusão deste livro: 

 

Um. Judeus e cristãos remetem-se à 

autoridade do mesmo livro: a Bíblia 

 

Dois. A tolerância é uma das 

principais características do Islão 

 

O Islão proclama que existe um laço 

especial que une Muçulmanos, 

Judeus e Cristãos. Judeus e Cristãos 

são referidos no Alcorão como os 

“Povos do Livro”, ou seja, Cristãos e 

Muçulmanos são povos de uma 

mesma família cujas diferentes 

confissões se fundamentam nas 

escrituras reveladas por Deus, e 
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partilham uma tradição profética 

comum. 

 

 

 

A crença monoteísta irmana o 

Cristianismo, o Judaísmo e o 

Islamismo. Mas a interpretação da 

unidade de Deus como unidade na 

trindade distingue o Cristianismo 

das outras religiões. O Judaísmo e o 

Islamismo lançam esta questão: o 

Cristianismo com a sua confissão 

trinitária não é infiel à doutrina da fé 

num único Deus? 
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OS SUPER- HOMENS DA ARTE 

 

Há muita história (e sobretudo 

muitas estórias…) para contar na 
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história da arte. Estórias paralelas, 

que não ocupam nem notas de 

rodapé, em livros cuja lógica parece 

inquebrantável: 

 

. A estória da compra por atacado e 

da aposta maciça a médio prazo em 

pintores impressionistas, por 

exemplo. 

. A estória da firme determinação do 

colega e amigo (e também a do 

marchand) de Gauguin de que ele 

não viajasse à Europa. 

. A estória de Theo Van Gogh, que 

estava enquadrado no negócio de 

arte europeu e que apesar dos seus 

esforços não conseguiu mesmo assim 

impor a mais do que óbvia 
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genialidade do irmão nesse mesmo 

mercado, cujo conservadorismo se 

mantém inalterado nos dias de hoje. 

 

Comecemos, por exemplo, em Pablo 

Picasso. Desde bem cedo marchands 

astutos o apoiaram, comprando-lhe 

inúmeras obras e permitindo que 

tivesse uma vida desafogada, algo 

raro na época. E a partir desse 

momento e para inflacionar a sua 

obra, havia que construir um mito à 

volta da sua personalidade. Um mito 

da sua força intrínseca, da sua 

masculinidade, do seu génio.  

A única coisa que destoava era, 

descontadas as devidas distâncias - 

tal como em Jesus Cristo - a sua 
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vida humana e as suas muito 

humanas fragilidades. Já o pai de 

Joan Miró queria à viva força que ele 

permanecesse no cargo de guarda- 

livros numa drogaria. Claro que a 

rotina burocrática da função o levou 

a um esgotamento nervoso e o pai, 

depois de hipotéticas e previsíveis 

súplicas familiares e da clara 

vocação criativa do filho, lá cedeu e 

permitiu que ele pintasse, como 

ocupação diária. 

Era preciso construir o mito de Paul 

Gauguin - o selvagem que foi habitar 

zonas remotas, um isolado da 

sociedade, irascível, que encontrara a 

fonte da beleza universal nas 

remotas ilhas do Taiti.  
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Só que o contacto com as pessoas da 

civilização tinha um problema: 

poderia humanizá-lo aos seus olhos: 

há cartas do seu colega e amigo 

Daniel de Monfreid aconselhando-o 

vivamente a não viajar.  

Porquê? Pode haver várias opiniões. 

Esta é a minha convicção, que me 

vincula só a mim: eu tenho como 

certo que pelo motivo de lucros 

futuros, claro está - e aqui 

claramente quanto maior o mito 

maiores os lucros. Não conhecer 

pessoalmente um artista é o primeiro 

passo para mitificá-lo. Uma hipótese 

arriscada? Uma ideia delirante? 

Será? 
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Neste contexto e nesta perspectiva, 

por que razão a depressão de Picasso 

está praticamente ausente das suas 

biografias, sendo que um estudioso 

duvida até que ela sequer tenha tido 

lugar na sua vida? Seis meses, meio 

ano, pelo menos, a recuperar do 

choque que fora o suicídio por 

motivos passionais do seu grande 

amigo Casagemas, e que originou a 

fase azul na sua obra, recuperação 

essa que terá ocorrido na terra do 

seu pai em Espanha. Um detalhe que 

é apenas referido em conversas 

indirectas entre amigos seus. Teria 

mesmo existido tal fase depressiva? 

Neste momento? E terão existido 

outras, de que ninguém ousa sequer 
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falar? Uma informação errada? 

Apenas um boato? Foi mesmo 

assim? 

 

Meus amigos, na arte há que 

construir super- homens, narrativas 

tão perfeitas que são autênticas 

cartilhas metafóricas, sonhos em 

plena realidade - tal como aconteceu 

com a figura de Cristo: coloca-se 

uma lupa gigante nos aspectos do 

talento puro e rasgam-se as ridículas 

cartas de amor que toda a gente quer 

esquecer. Como diriam os 

americanos, a win- win situation 

para todas as partes - marchands, 

artistas e público. 
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Para se construir o mito de “Picasso, 

o Grande”, era necessário, essencial, 

obrigatório, esconder a sua 

depressão. Ele tinha de ser 

indestrutível. Tinha de ser um macho 

latino. Tinha de ser o toureiro que 

encarava a genialidade (e os alemães, 

já agora) de frente. Tinha, no fundo, 

de ser sobre- humano. 

Não há aqui grande ciência. Nada de 

criatividade, também: 

 

. Primeiro, descobre-se um talento 

fora do comum - e bastava viver em 

Paris nessa altura para se tropeçar 

em dois ou três a cada esquina; 
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. Segundo, compra-se um enorme 

conjunto das suas obras a preço de 

saldo; 

. Terceiro, organizam-se enormes 

exposições, de preferência em 

mercados pejados de grandes 

investidores, para impor 

instantaneamente um nome ou um 

estilo inteiro no mercado - como foi o 

caso do Impressionismo. 

 

E já está: um, dois, três, voilá! A 

magia do marchand de arte acontece! 

E pensam que hoje em dia é muito 

diferente?? 

 

Basta conhecer 1% da estória na 

sombra da (re)venda do tubarão em 
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formol de Damien Hirst através da 

inflacção galopante exercida pelo seu 

patrono Saatchi, para ficar com 

sérias dúvidas sobre a validade do 

que nos contam sobre a história da 

arte em livros muuito cândidos…  

Uma coisa eu admiro em Hirst: uma 

certa independência a vender a sua 

própria obra, fazendo-o directamente 

e sem aparentemente passar cartão 

aos poderes instituídos. Isso, sim, 

uma lição para outros artistas. 

Mas… o resto? Pinturas de bolinhas 

vendidas por milhões? Nisso ele é 

igual a todos os outros vendedores 

de sabonetes ou batatas. 

Mas não duvidem por um segundo: 

aqui, criam-se super- homens em 
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série, mitos com pernas - como quem 

compra bananas num supermercado. 

Senão, porque razão os galeristas de 

renome aconselham os seus artistas 

a não porem os pés nas grandes 

feiras de arte internacionais, como 

refere Sarah Thornton no seu 

esclarecedor livro “Sete dias no 

mundo da arte”?  

 

- Por amor de Deus, não apareçam! 

Do negócio tratamos nós, fiquem-se 

pela arte, senão ficam deprimidos, e 

nós precisamos de vocês produtivos e 

alegres! - É mais ao menos isto o que 

se passa actualmente. Thornton é 

extremamente clara em relação a 
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este assunto, não o tenta esconder 

como muitos fazem. 

 

Os americanos têm um ditado 

curioso, que se aplica aqui na 

perfeição:  

“Se é bom demais para ser verdade, é 

porque é! (bom demais para ser 

verdade)”. 

O que tem isto a ver com arte, 

perguntam vocês? Absolutamente 

nada - ah, mas tem tudo a ver com 

negócio! E a arte hoje é um negócio 

como outro qualquer, para estas 

mentes iluminadas. 

Ora, num tempo em que os do 

marketing e afins aconselham com 

cara séria os artistas a serem a sua 
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própria marca e em que tipos 

inenarráveis como Warhol vencem na 

vida sem qualquer problema e são 

até apontados como exemplo a seguir 

para todos os outros (verdadeiros) 

artistas, não parece haver - uma vez 

mais - lugar para os grandes talentos 

da arte. 

 

Um Jean Dubuffet, uma Vieira da 

Silva, um Antoni Tàpies, uma Louise 

Bourgeois, um Amadeo de Souza 

Cardoso, uma Niki de Saint Phalle? 

 

Artistas a sério - estarão eles a mais 

neste “mercado da banalidade” e do 

mito fácil e da venda rápida…? 

 



TABU 

504 
 

Têm a palavra: 

“ “Actualmente, tu és esse artista 

inaudito, lendário, que do fundo da 

Oceânia envia umas obras 

desconcertantes, inimitáveis, as 

obras definitivas de um grande 

homem, por assim dizer, 

desaparecido do mundo. Os teus 

inimigos (e tens muitos, como todos 

aqueles que estorvam os medíocres) 

não dizem nada, não se atrevem a 

combater-te, isso não lhes ocorre. 

Enfim, tu gozas da imunidade dos 

grandes mortos, que passaram à 

história da arte. O público vai-se 

educando e, consciente ou 

inconscientemente, impulsiona a tua 

reputação. Vollard trabalha nisso 
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pouco a pouco, pressente a tua 

celebridade indiscutível e universal”: 

De novo chocava com o drama de 

manter viva a sua lenda, ainda que 

isso pressupusesse morrer só e 

distante da sua França.” 

 

In - “Génios da Arte: Gauguin” - 

editora brasileira, textos: Silvia 

Munoz de Imbert. 

 

. Reza a lenda que em 1918 Pablo 

Picasso vociferou contra o seu 

marchand da altura, dizendo "Le 

marchand - voilà l'ennemi!" - "O 

marchand - eis o inimigo!". 
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Ele sabia bem que os marchands 

podiam ser muito poderosos. Na 

verdade, marchands são "santos" do 

mundo da arte: suportam os 

humores dos artistas e revelam 

génios desconhecidos. Mas são 

também "pecadores", acusados de 

todo o tipo de desonestidades na 

busca do maior lucro. 

 

In - Site: Opinião e Notícia 

 

(como mera curiosidade - sem 

qualquer intenção secundária, diga-

se que por exemplo Ambroise Vollard 

foi marchand tanto de Gauguin como 

de Picasso) 
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Fim I 

 

Enquanto o enxame de mirones 

cobria com pequenas sombras a pele 

de Lam, Gabriel Mecet redobrou o 

passo, afastando-se da confusão. No 
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bolso a sua mão acariciava o revólver 

assassino. O calor tornava a pele das 

Remingtons em pura magia táctil. 

Mecet andava de cabeça um pouco 

inclinada para a frente, com os 

ombros tremendo ao mesmo 

compasso das pernas. Saboreando 

um troféu raro e delicado, como só a 

morte sabe ser. O odor de fumo 

humano entrava nas narinas e o 

cérebro reconhecia um dos seus. O 

coração suava, a garganta subia e, 

passando ao de leve o perigo, a 

distância tornou-se subitamente o 

nada e a doce e pura sensação de ser 

alguém, ao nascer. 

 

. Bang! 
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. Vem, Victor. Não se é Judas sem 

um preço. Adeus, Mecet. A tua morte 

não é um vazio, nem será um fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim II 

 

I 

 

Paulo, tens de compreender que a 

civilização dos Egípcios já tinha 
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encontrado a data precisa para essa 

tua pergunta. E foi esse o valor que 

os Sumérios, por sua vez, usaram 

para calcular a fórmula de Labonte 

que, então, os gregos antigos 

transformaram na equação mais 

poderosa de todas, superando em 

muito a de Einstein, que, quase 400 

anos depois, veio revolucionar a 

Física Quântica. – Mas essa equação, 

o que significa ela ? Pensava que a 

fórmula de Einstein era a mais 

poderosa de todas até agora 

conhecidas… - Ouve, Lam… Einstein 

como que levantou a ponta do véu, 

mas os povos antigos chegaram a 

fórmulas muito mais poderosas. 

Sinto-o. Ruca fez uma pausa. Os 
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seus 60 anos, apesar de bem 

conservados, não lhe permitiam 

grandes esforços. Após um ataque 

cardíaco, quanto tinha 52 anos, não 

se podia dar ao luxo de se 

emocionar. E como se emocionava 

falando de ciência e antiguidade… 

Um pouco mais baixo que Lam, 

óculos grossos, forte, cabelos sempre 

desalinhados, uma fronte que se 

diria criada por Da Vinci ou 

Michaelangelo, Ruca era o verdadeiro 

pai de Paulo Lam. Com uma 

tendência natural para o conflito, 

senhor de uma autoridade em 

matérias de ciência e parapsicologia 

que Paulo não ousava pôr em causa 

e um humor raro mas 
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desconcertante, Ruca tinha 

enviuvado cedo, e encontrava-se só. 

Demasiado só. Lam pensou, deixou o 

tio respirar um pouco. - Ruca, 

preciso de dados. Tenho de descobrir 

o que se esconde por detrás disto. A 

pintura e as sessões de grupanálise 

ajudaram-me bastante, mas estou 

num beco sem saída. A Linguística… 

parece não fazer sentido, se se tomar 

apenas em linha de conta os 

princípios de Jackobson, Martinet e 

até Chomsky. Como diabo é possível 

que a unidade mínima de 

significação seja o monema ? Não faz 

sentido, tio. Após ter descansado uns 

instantes, Ruça respirou fundo. Não 

queria dizer ao sobrinho que estava 
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cansado. Era demasiado humano 

para o mandar embora. - Pois, Paulo. 

Não sei o que te diga; toda essa 

sabedoria de pacotilha também me 

faz confusão a mim. Se Chomsky 

tivesse assim tanta razão no que diz, 

porque é que ainda não se chegou à 

fusão entre Física Quântica e as leis 

da Física ? – Sim, isso seria o santo 

Graal da ciência, tio… Há algo que 

nos escapa, aqui, Algo que 

permanece na sombra… mas… o quê 

? 
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II 

 

Fez o último upload, despistou duas 

tentativas de localização, uma dos 

Estados Unidos, outra da França, 

apagou o computador e desligou-o da 

tomada. Estava finalmente 

incontactável. Finalmente, o rei no 

seu trono, finalmente. Amanhã 

saberia, pelos jornais e também pela 

Internet, os resultados práticos do 
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escândalo. Os esquilos já estavam a 

dormir, e ele sentiu uma enorme 

felicidade por ser o único ser 

humano a ter atingido tudo aquilo 

pela via da intuição. Se não sou o 

escolhido de Deus, digam lá agora 

quem ele é, pensou. Tinha sono, pela 

primeira vez naqueles longos seis 

meses, mais sono até do que quando 

tomava doses maciças de calmantes 

para tentar acalmar e dormir 

sossegado. No quarto, descalçou os 

chinelos, despiu-se rapidamente e 

sem barulho, e meteu-se na cama 

devagar para não a acordar. A luz 

ainda estava acesa do seu lado, e, 

após uns instantes de contemplação 

de toda a beleza de Catarina, beijou-
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a e apagou o candeeiro. Um 

sentimento de calma atravessou-o, 

de uma ponta à outra. Estava em paz 

consigo mesmo. Quando, duas horas 

depois, o gás começou a fazer efeito, 

Lam e Catarina não o sentiram, pois 

estavam a dormir profundamente. 

Vinte e cinco minutos antes, ele 

tinha feito um gesto automático de 

abraçá-la, como que para dizer o 

último adeus.      

 

E foi mesmo. 
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Jean Dubuffet 

 

Quando os ingleses inventaram os 

ministérios da informação, acabou a 

informação. Quando agora se 

criaram os que se ocupam com a 

cultura, acabou-se também a 

cultura. 

Não existe arte sem embriaguês. Mas 

tem que ser uma embriaguês tão 

grande que faça cambalear a razão, 

que nos faça delirar ao mais alto 

grau e nos consuma na demência!  

A arte é a orgia mais apaixonante 

que o homem tem ao seu alcance. 

A linguagem parece-me uma 

estenografia muito tosca, um sistema 

de sinais algébricos muito 
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rudimentares que, mais do que 

favorecer o pensamento, o 

deterioram. 

Sou o único pintor no mundo que 

pinta como todo o mundo. 

 

 

Antoni Tàpies 

 

Aquele que possui o conhecimento 

verdadeiro não precisa de falar. Se 

eu o conseguisse, nem valia a pena 

pintar. Seria como o silêncio do Zen. 

Este não é o meu caso, e por isso 

pinto. 

O aprofundar da realidade pelo 

artista requer um estado de angústia 

psíquica, de tensão espiritual que é 
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verdadeiramente comparável ao do 

santo, profeta ou feiticeiro da tribo . 

Emociono-me mais com um simples 

gatafunho ou um grafismo num 

muro, quando carregado de 

significado humano, do que todos os 

museus do mundo. 

Não acredito que as tendências 

façam os artistas, mas o inverso. 

A sabedoria sempre esteve mais 

perto da pobreza de espírito do que 

das sumidades intelectuais. 

Imagino Newton a frequentar uma 

escola que anunciasse: “Aqui ensina-

se a descobrir a lei da gravidade 

universal”; como se pode ensinar o 

que ainda não se sabe que existe? 
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Felizmente, em questões artísticas os 

profetas excessivamente 

racionalistas falharam sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassily Kandinsky 

 

Ao abrir a porta do estúdio, vi-me 

diante de um quadro de beleza 

indescritível. O quadro não tinha 

tema, não descobri algum objecto 

identificável. Só então reconheci o 
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que aquilo era realmente: o meu 

próprio quadro, posto de lado sobre o 

cavalete… a objectividade não era 

necessária na minha pintura. 

 

 

 

 

Paul Klee 

 

Da mesma maneira que a criança 

nos imita nos seus jogos, o pintor 

imita o jogo das forças que criaram e 

criam o mundo. A arte não expressa 

o visível, mas torna visível . 
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Piet Mondrian 

 

Hoje, a beleza pura não só nos é 

necessária, como é o único meio que 

nos manifesta puramente a força 

universal que todas as coisas 

contêm. 

 

 

 

 

 

 

Vieira da Silva 
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Fui fiel à pintura, mas por natureza 

gosto mais da música; dá-me um 

prazer maior.  

Mas só na pintura se pode superar a 

falta de talento. 

 

 

 

Donald Judd 

 

A metade ou mais dos melhores 

trabalhos novos nos últimos anos 

não foram nem pintura nem 

escultura.  

 

 

Francis Bacon 
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Eu penso que se poderia dizer que 

tenho tendência para destruir todas 

as minhas boas pinturas. 

O tempo é o único grande crítico de 

arte. 

 

 

 

Gilbert & George 

 

Agora conhecemos-te muito bem, ó 

Arte. De ti aprendemos muitos 

aspectos da vida. Gostaríamos muito 

sinceramente de te dizer, Arte, quão 

felizes nos sentimos por sermos teus 

escultores. Pensamos em ti 

constantemente e temos para contigo 

uma atitude muito sentimental.  
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Frida Kahlo 

 

Eu pinto-me porque estou muitas 

vezes sozinha e porque sou o tema 

que conheço melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso 
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Dizem que sou aquele que procura 

qualquer coisa. Eu não procuro, 

encontro. 

Quando se sabe exactamente o que 

fazer, para quê fazê-lo ainda? Se o 

sabemos já não tem interesse. É 

melhor então fazer outra coisa .  

Toda a gente quer compreender a 

arte.  

 

Porque não tentam compreender as 

canções de um pássaro? Pessoas que 

querem explicar telas ladram 

normalmente para a árvore errada.  

Ao contrário da música, não existem 

na pintura meninos prodígio. Aquilo 

que se crê ser uma genialidade 

precoce é a genialidade da infância, 
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que desaparece com o avançar da 

idade. 

O cubismo e a língua grega estão na 

mesma situação: por que razão 

deveria eu dar a culpa a alguém que 

não a mim próprio por não entender 

alguma coisa sobre a qual nada sei ? 

Esperam de mim que lhes diga: o que 

é a arte? Se o soubesse não o diria a 

ninguém. 

Na realidade trabalha-se com poucas 

cores. O que dá a ilusão do seu 

número é terem sido colocadas no 

seu correcto lugar. 

 

Paul Cézanne 

 



TABU 

528 
 

É preciso tratar a natureza pelo 

cilindro, pela esfera e pelo cone, tudo 

posto em perspectiva. 

 

 

 

 

Marcel Duchamp 

 

(pergunta)  

- André Breton disse que você foi o 

homem mais inteligente do Século 

XX. O que é para si a inteligência? 

 

(Marcel Duchamp)  

- Era exactamente o que eu ia 

perguntar-lhe… 
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Eu sou um protótipo. Todas as 

gerações tiveram um. 

 

 

 

 

Hans Arp 

 

Os sonhos são mais poderosos do 

que as bombas atómicas. 
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Hundertwasser 

 

Quando uma pessoa sonha sozinha, 

é apenas um sonho. Quando muitas 

pessoas sonham juntas, é o começo 

de uma nova realidade. 

 

 

 

Jean Cocteau 

 

Todos os dias no espelho eu vejo a 

morte a trabalhar. 

 

 

Luc Tuymans 
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Quando os quadros querem produzir 

efeito, devem possuir a terrível 

intensidade do silêncio… do silêncio 

antes da tempestade. 

 

 

 

Yves Klein 

 

Tenho por adquirido que no coração 

do vazio, tal como no coração do 

homem, há fogos que ardem. Temos 

de ser como o fogo puro na natureza, 

doce e cruel. Temos de ser capazes 

de nos contradizer. Só então 

poderemos constituir um princípio 

personificado e universal. 
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Desejo morrer e quero que possam 

dizer de mim: Morreu, portanto vive.” 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Ball 

 

Gadji beri bimba 

Glandridi lauli lonni cadori 

Gadjama bim beri glassala 

Glaudridi glassala tuffm i zimbrabim 

Bassa galassasa tuffm i zimbrabim… 
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Richard Huelsenbeck 

 

Dada não significa nada.  

Nós queremos mudar o mundo com 

nada. 

 

 

 

 

 

 

 

Max Ernst 

 

Assisto ao meu próprio processo 

criativo “como espectador”; não pinto 

o sonhado, sonho pintando. 
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A arte nada tem a ver com o gosto; a 

arte não está lá para ser degustada. 

 

 

 

Gerhard Richter 

 

A melhor técnica de pintura é saber 

quando parar. 

 

 

 

Robert Rauschenberg 

 

A pintura está ligada à arte e à vida.  

Nenhuma delas pode ser 

reproduzida.  
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(eu tento actuar neste meio termo 

entre uma e outra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Ray 

 

Eu fotografo as coisas que não desejo 

pintar, as coisas que já têm uma 

existência. 
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Francis Picabia 

 

As nossas cabeças são redondas 

para que os nossos pensamentos 

possam mudar de direcção. 

 

 

 

Vincent Van Gogh 

 

Experimento uma terrível clareza em 

momentos em que a natureza é tão 

bela.  
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Perco a consciência de mim mesmo e 

os quadros vêm como em sonho. 

É tão fácil pintar um bom quadro 

como encontrar um diamante ou 

uma pérola.  

Implica transpor obstáculos, e 

arrisca-se a vida por isso. 

 

 

 

James Ensor 

 

Vi nascer, passar e morrer muitas 

escolas e muitos líderes efémeros: 

cubistas, futuristas, expressionistas, 

construtivistas, orfistas, dadaístas, 

encaixilhistas e chicanistas, mais os 

pernistas e os efemistas, os 
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arabecantes de Meca, os egipciáticos 

e os aglutinistas, crocodilistas, 

cocotistas, caramelistas, rachistas, 

caranguejistas e franco- 

espontaneístas.  

 

 

 

É por isso mesmo que tenho de gritar 

a plenos pulmões: As suficiências 

mata- mouriscas apelam para um 

final arrebentamento batráquico ! 
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Jean- Michel Basquiat 

 

Não ouço o que os críticos de arte 

dizem.  

Não conheço ninguém que precise de 

um crítico para saber o que é a arte. 

 

 

 

 

 

Jackson Pollock 

 

Eu quis expressar os meus 

sentimentos e não ilustrá-los.  

A técnica é simplesmente um veículo, 

um meio para fazer uma afirmação.  
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Quando pinto possuo uma imagem 

ou uma noção global do que estou a 

fazer.  

Posso controlar o fluxo de cores; não 

existe o caos, como não existe 

princípio nem fim. 

 

 

 

Ben Nicholson 

 

Longe de ser para o artista uma torre 

de marfim na qual se refugia da 

realidade, a abstracção levou, uma 

vez mais, a arte à vida quotidiana. 
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Clyfford Still 

 

As exigências de comunicação não 

são só arrogantes, mas também 

irrelevantes. O observador 

normalmente verá o que os seus 

medos, esperanças e aprendizagem o 

ensinam a ver. 
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Ad Reinhardt 

 

A arte pode ser corrigida, mas, 

infelizmente, o público não. 
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Claes Oldenbourg 

 

Sou a favor de uma arte que faz algo 

diferente de sentar o seu rabo num 

museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABU 

544 
 

Barnett Newman 

 

Sentíamos a crise moral de um 

mundo que era um campo de 

batalha, um mundo que tinha sido 

reduzido a cinzas pela destruição 

massiva. 

Era simplesmente impossível 

continuar a pintar como antes – 

flores, nus reclinados, ou músicos a 

tocar violoncelo. 
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Henri Matisse 

 

A música e as cores nada mais têm 

em comum do que prosseguir o 

mesmo caminho.  

Sete notas, com ligeiras 

modificações, bastam para produzir 

as criações mais gloriosas.  

Porque não haverá de ser o mesmo 

no caso das artes plásticas? 

Um único tom não é nada em termos 

de cor; dois tons são um acorde, são 

a vida. 
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Kasimir Málevitch 

 

Se se quer julgar uma obra de arte 

pelo virtuosismo da representação 

objectiva, ou seja, pela vivacidade da 

ilusão e se acredita descobrir o 

símbolo da sensibilidade inspiradora 

na própria representação objectiva, 

nunca se poderá chegar ao prazer de 

fundir-se com o verdadeiro conteúdo 

de uma obra de arte. 
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Salvador Dalí 

 

Um dia ter-se-á de admitir, 

oficialmente, que aquilo que 

baptizamos com o nome de realidade, 

ainda é uma maior ilusão que o 

próprio mundo do sonho. 

A África deve ter a ver qualquer coisa 

com a minha obra, pois, embora 

nunca lá tenha estado, lembro-me de 

muitos pormenores! 

Com seis anos queria ser cozinheiro. 

Com sete quis ser Napoleão. E a 

minha ambição tem crescido desde 

aquela altura. 
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A única diferença entre mim e os 

surrealistas é que eu sou surrealista. 

A única diferença entre mim e um 

louco é que eu não sou louco. 

 

 

 

 

Joan Miró 

 

Tive sempre um volume de Rimbaud 

na minha mesa de cabeceira e no 

meu atelier. Eu, que só julgo os 

artistas pelos que têm um halo 

divino e os que não o têm. Sou muito 

categórico neste ponto. Tudo o resto 

são tontarias. 
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Nunca sonho durante a noite, mas 

no meu atelier estou em pleno sonho.  

É quando trabalho, quando estou 

acordado, que sonho. 

 

 

 

 

Joseph Beuys 

 

Não há possibilidade de revolução 

que não seja através da arte.  

O ser humano deve voltar a 

relacionar-se com os animais, as 

plantas, a natureza e com os anjos e 

espíritos. 
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Almada Negreiros 

 

O Dantas é um habilidoso! (…) O 

Dantas em génio nem chega a 

pólvora seca e em talento é pim- 

pam- pum. O Dantas nu é horroroso! 

O Dantas cheira mal da boca!  

Morra o Dantas, morra! Pim! 

Amedeo de Souza Cardoso é a 

primeira descoberta de Portugal na 

Europa do Século XX. 
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Asger Jorn 

 

Estou a pintar. Subitamente depara-

se-me uma cor que me excita. 

Começo a interessar-me por ela e 

esqueço a minha ideia. O quadro 

acabado resulta diferente daquilo 

que imaginara de princípio. Deixo-me 

guiar pelo que vai acontecendo na 

tela. A pintura evolui por sua própria 

vontade e eu reajo a isso. Por vezes 

sinto que está a evoluir demasiado 

livremente e nessa altura tenho de a 

fazer voltar à ordem.  
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É uma luta constante. É terrível 

pintar deste modo. 

 

 

 

 

 

 

 

Andy Warhol 

 

Quando as pessoas estiverem 

prontas, mudarão.  

Nunca o farão antes disso, e às vezes 

morrem antes de o poderem fazer… 
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Harold Rosenberg 

 

A determinada altura as telas 

começaram a surgir aos pintores 

americanos, uns a seguir aos outros, 

como uma arena na qual podiam 

actuar… o que aparecia na tela não 

era uma pintura mas um 

acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Marshall McLuhan 
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Os media são mensagem. 

 

 

 

(sobre Paul Gauguin) 

 

A 8 de Maio de 1903 Gauguin, o 

opositor da igreja, pediu para 

chamarem o pastor. Queria receber a 

extrema unção, depois de ter sofrido 

dois ataques. Pouco depois morria.  

O pastor dizia que se tinham ouvido 

as vozes dos nativos lamentando-se:  

- Gauguin morreu! Estamos 

perdidos!  
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André Breton 

 

Surrealismo é automatismo psíquico 

puro, mediante o qual nos propomos 

expressar, tanto verbalmente como 

por escrito ou outras formas, o 

funcionamento real do pensamento; 

é o ditame do pensamento na 

ausência de qualquer controle 

exercido pela razão, para além de 

toda a preocupação estética e moral. 

 

 

 

 

 

 

Sigmund Freud 
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Na pintura clássica, procuro pelo 

inconsciente; na pintura surrealista, 

pelo consciente. 

 

 

 

Michel Seuphor 

 

Chamo de arte abstracta aquela que 

não contém nenhuma lembrança, 

nenhuma evocação da realidade 

visível, independentemente de a 

realidade ser ou não o ponto de 

partida do artista. 
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Frances Vicens 

 

A Bauhaus era uma escola 

democrática no sentido mais 

completo da palavra. Foi por isso 

suprimida pelo nazismo em 1933, 

quando Hitler chegou ao poder. Foi a 

primeira escola democrática do 

mundo, não só por se basear no 

princípio da colaboração, da 

investigação em comum entre 

professores e alunos, mas porque a 

sua fé no progresso, numa sociedade 

funcional e não hierárquica (nisto 

consiste a democracia) prefigurava, 

na sua própria organização, a 

estrutura da sociedade democrática 

do futuro. 
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A imaginação (potencial mental de 

imagens) é uma necessidade da 

criatividade humana, e se as técnicas 

e as linguagens artísticas se 

sucedem, é porque o homem 

continua ávido de imagens 

significativas. 

 

 

 

Guillaume Apollinaire 

 

Adoro a arte de hoje porque adoro, 

mais que tudo, a luz, e todos os 

homens amam mais que tudo a luz: 

inventaram o fogo para poderem 

apreciá-la. Para todas as artes, o que 

importa é a luz, a luz incorruptível. 
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Pintar é uma arte assombrosa, na 

qual a luz não tem limites. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Blumenberg 

 

O homo pictor não é só o produtor de 

pinturas nas cavernas com fins 

mágicos para a caça, mas também o 

ser que mascara a falta de segurança 

do seu mundo com a projecção de 

imagens. 
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Isabel Calado 

 

Contrariar a ideia de que a 

compreensão das imagens é algo 

espontâneo e, por isso mesmo, 

insubmisso aos processos de 

inteligibilidade é, por um lado, 

inverter a tendência da linguística 

(propensa a não considerar como 

verdadeiras linguagens aquelas 

formas de comunicação que se 

processam por analogia e que não 

têm dupla articulação como a 

linguagem visual, a gestual...) e, por 

outro lado, ir além do senso comum 
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(que gosta de associar a imagem à 

visão mítica do mundo e por aí a 

torna resistente a análises 

racionalizantes). 

 

 

 

 

Henri- Pierre Roché  

(sobre Duchamp) 

 

A sua obra mais bela é o emprego do 

seu tempo. 

 

 

 

 

Antonin Artaud 
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(sobre Van Gogh) 

 

Quando a sociedade não consegue 

transformar um visionário em louco, 

mete-o nas suas prisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Han  

(sobre Van Gogh) 
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É sabido que alguns psiquiatras já 

vêem na personalidade 

esquizofrénica uma personalidade sã 

mas incapaz de se adaptar a uma 

sociedade doente: de certo modo a 

esquizofrenia seria um refúgio 

contra… a loucura social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Pissarro 

(sobre Van Gogh) 
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Esta criatura, ou enlouquece, ou nos 

deixa a todos nós muito atrás de si. 

 

 

 

 

 

Lee Quinones 

(sobre Basquiat) 

 

O trabalho de Jean- Michel é muito 

anti- arte. É quase como uma 

maldição.  

E as pessoas ainda gostam disso: 

adoram ser amaldiçoadas. 
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Klimt (para Schiele) 

 

Porque diabo queres trocar 

desenhos?  

Desenhas muito melhor que eu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweeney (sobre Pollock) 
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É certo que a sua arte é feia, mas 

toda a arte profundamente original 

parece feia a princípio. 

 

 

 

 

Robert Indiana 

(sobre Warhol) 

 

A morte num automóvel tal como 

Warhol no-lo apresenta faz-nos gelar:  

Morrer é a mesma coisa que comer. 
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BANQUEIRO SEM 

DINHEIRO($) 

 

 
 

Sonhei, desde o princípio 

Ser um rei no meu precipício 

Por artes mágicas eu vivi 

O que tu vês aqui 

 

Para transformar o sonho em 

ilusão… 

Consegui tornar uma fortuna num 

tostão 

Quis mais um carro, mais uma 

vivenda… 
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Tudo me parecia uma maravilhosa 

prenda 

 

Expulsaram-me do Paraíso! 

Agora, todos são tão tristes… 

Dos meus passos em volta - apenas 

riso 

Tu, ele, vós - vistes?? 

Sinto vergonha… Ou talvez não 

Sinto a peçonha e a velhice 

Dessa chatice da solidão    

 

Passo por cascatas de nevoeiro sem 

fim 

Mas chegam a todos - menos a mim! 

 

Não queiras ser como eu 

Esconde-te da realidade 
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Viver cansa, ó meu!! 

Eu cá, passo longe da verdade… 

 

Que fazer da vida! 

Que fazer, se ela é tão comprida! 

 

Loucura é ser normal, meu menino! 

Nunca eu quis tal destino 

Então: que maçada… 

Eu tenho tudo - tu: 

- Ah - Ah - Ah… 

 

- não tens nada!! 
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NAVEGAR À COSTA 

 
 

À direita temos um rio de água pura 

Calma, tranquila, breve corrente 

Virar outra vez seria loucura.... 

Da secura que é esta gente 

 

Virar à esquerda? Mas sou louco? 

Catarina já afina a buzina 

Os votos estão ali à esquina, menina 

E este povo era muito e agora é 

pouco 

 

Assumo que sou do centrão 

Assumo que eu sou apenasmente 

isto 

Mas esta simples Assunção.... 

Já me deixa mal visto 
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Gerónimo canta a outras paragens, 

portanto 

Muita Grândola, poucas miragens 

E encanta com a mesma cassete de 

sempre, sem espanto.... 

O homem novo das velhas viagens 

 

Pim pan pum 

Quem dos toiros tira um 

Não há gente - não faz mal: 

Sempre resta o animal! 

 

E agora, sobra aquele que nós todos 

bem sabemos: 

O partido socialista! 

Não ouvimos, não o vemos 

Mas eis que surge o nosso artista! 
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Por mim, este filme está visto 

Podem trazer outro 

Tu não tens cá disto, Evaristo… 

E eu já estou bastante rouco 

 

Digam lá agora quem é o primeiro: 

Pouca água há nesse ribeiro.... 

O político mais pé frio é o Rio 

E naquela encosta… o mais belo....  

 

É o Costa do Castelo! 

 
 
 

 
 
 
 

 

POETA PIRATA 
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Vi elefantes na sala, papagaios de 

pala 

Mamutes de jangada e uma abelha 

zangada 

Cangurus em Tripoli  

 

Viajei e sonhei 

Fui amigo do Rei… 

Mas nunca me conheci 

 

Vi tudo e não vivi nada 

Matei e suei e estripei 

Fui um diabo de farda 

É a única coisa que sei 

 

Cataratas do Niagara 

Vulcões em palha deitados 

Ornitorrincos, uma arara! 
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Cândidos cantores calados 

 

Fui corsário na China 

Pacifista nos intervalos 

Até monge, Lisboa menina! 

E um reles vendedor de cavalos 

  

 

Da poesia maldita… 

Fui eu o criador 

Da vida desdita… 

Apenas guardei o rancor 

 

Agora que voltei à minha cidade 

Agora que voltei, tão cansado… 

Com a minha idade… 

Quero ter-vos a meu lado 
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Mas tal coisa nunca vi! 

Agora, que estou aqui 

Mil aristogatas eu conheci 

Mas nunca tal vi 

 

 

Palavras de saudade e de fel 

Amigo!, 

Em boa verdade vos digo: 

 

Isto é um BORDEL!!! 
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N ovA E.ra 

 

. SHAMAN . 

+ 

 

 

| 
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. Sr. Meretíssimo Juiz, gostaria de 

apresentar uma queixa para ser 

julgada por este tribunal. 

. Muito bem, em que termos ? 

 

. Nem sei por onde começar, 

excelentíssimo Juiz.. o processo será 

interposto para acusar uma 

sociedade secreta – (SS.. – que está 

ligada umbilicalmente ao lobbie 

judaico – de: 

 

1. Inserir simbologia estranha em 

programas de TV, desde desenhos 

animados a séries e até noticiários; e 
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inserir mensagens subliminares em 

programas de rádio 

 

2. Terem instrumentalizado o 

alfabeto para os seus objectivos de 

domínio mundial e inventado as 

palavras a partir de private jokes; 

 

3. Usado estruturas metafóricas no 

cinema para controlar a ansiedade 

das pessoas nas cidades; 

 

4. Usado o ensino por imagens e a 

estratégia da janela de oportunidade, 

ambas presentes no documento 

fundamental Protocolos dos Sábios 

de Sião; 
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5. Apoiado Freud e não Jung, como 

Ben Webster relata no seu livro 

“Freud estava errado – porquê?”; 

 

6. Usado as praxes como ritos de 

passagem disfarçados para obrigar 

os jovens a entrar nessa sociedade 

secreta, como foi dito esta semana na 

TV, sem que alguém notasse; 

 

7. Inserido uma estrutura familiar 

que favorece a exploração do ser 

humano pelo sistema político e 

económico, que explora os recursos 

naturais do planeta; 

 

8. Quero igualmente questionar aqui 

as causas científicas dos Tsunamis, 
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chamando peritos sérios, pois creio 

bem que a sua verdadeira causa 

pode ter sido ocultada e inventada, 

com o objectivo de controlar o factor 

demográfico, ou seja, a população 

mundial; 

 

9. Terem inventado uma tríade de 

religiões do livro que são irmãs 

gémeas; 

 

10. E finalmente, ocultaram a 

verdadeira origem histórica da 

espiritualidade: o pensamento 

animista, ou xamanismo, facto que é 

referido por antropólogos sérios como 

Vitebsky ou Eliade. 

 



TABU 

581 
 

O Juiz olhou fixa. mente para Lam, 

respirou fundo, retirou os óculos, 

limpou um pouco o pó de um canto 

da sua secretária e balbuciou algo 

cuja ansiedade Paulo sentiu 

imediatamente. 

 

. Sim, Excelentíssimo. Não precisa de 

perguntar. Estou aqui com a família 

do meu amigo Artur, cujo pai é um 

juiz que chegou ao Supremo 

Tribuna.l batendo o recorde etário 

em Portugal, como deve saber, com a 

sua mãe, professora de física 

quântica que dá aulas de 3 horas 

sem cobrar nada e o seu filho, Sérgio 

Silva, advogado sem mácula, que 
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decerto conhecerá. Nem precisa de 

articular a sua dúvida. 

 

. Então, esta acção..? Sérgio, você é 

advogado.., o  seu amigo sabe onde 

isto vai parar..? 

. Sim, meretíssimo. A minha família 

apoia esta pretensão do Paulo Lam, 

sem dúvida. A acção procede.  

 

. O meu nome é Paulo Lam. E eu, 

Paulo Lam, apenas espero de si, e de 

qualquer juiz que se preze, que 

respeite e faça cumprir o mítico 

“espírito da Lei”.. 

 

 

. TENHO DITO 
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A Deo rex,  

a rege lex
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