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“O Novo Tempo do Mundo também pode ser 

entendido como uma emergência perpétua [...] 

a hora histórica em que passamos a viver não 

constitui mais uma época, mas um prazo, o 

tempo que resta [...]” 
 

 

[Paulo Arantes, 2015] 
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ALERTA INICIAL 

Quando foi pra se trancar em casa, naquele meio 

de março, a crença crua era que duraria quinze dias, 

depois retornaríamos ao que hoje já se sabe ser 

irretornável. A emergência daquele período-prazo de 

distopia deu em mim a inquietação própria da 

poesia. Assim começava esse exercício-excremento em 

forma de micro textos. 

A imaginação como mero recolhimento de impressões 

do que já era o mundo, mas ainda não estava. Nuances 

de descompassos espaço-temporais.  

O que une esses textos é a retirada sádica e 

cínica, por vezes satírica, de porções deslocadas 

do real e realocadas nessa criptografia em que a 

página permite tornar o mundo em estado de letra. 

Letárgico. Trágico. LetRárgico. 

Quarenta micro-necro/contos-crônicas. Trata-se de 

um mero mote, fetiche numerológico, estratégia 

editorial-publicitária e também por se tratar de 

uma nova contagem de um tempo que não passa.  

Precisão do imprevisível. 

Não entendam esses micro-qualquer-coisa-frações-

de-texto como ficcionais, como reais ou surreais, 

nem como realismo fantástico. Quem dera eu pudesse 

viver o tempo da imaginação diante da catarse 

caricatural que caiu sobre nossas caras. Qualquer 

invenção criativa é brinquedo de criança perto do 

assombro materializado em forma de real.  

Então talvez este seja um livro infantil. Afinal, 

são historinhas até bonitinhas perto do que há do 

lado de fora da tela, da mesa em que escrevo, da 

casa-confinamento, na rebarba da cidade-césio.  



[Chernobil-Goiânia-Fukushima: elo radioativo que 

brilha.  

Tempo-temor-Tumor: são muitos os fins que 

construímos para chegar até aqui.] 

 

Como todo livro infantil este também é preenchido 

por desenhos. Devo a Cassia Nunes e à sua permanente 

perspicácia, que além de pensar ativamente e reler 

estes textos, trouxe pro jogo o Estêvão Parreiras 

Pereira, sujeito nada sujeitado que colore de preto 

e branco as páginas que vocês verão.  

O Estêvão não ilustra esse livro, sobrepõe um 

livro ao outro, espeta meus contos de fadas com 

facas afiadas. Tira os corpos de dentro da 

embalagem fenomênica em que os brinquedos de 

plástico são vendidos, os promove como eles já não 

eram: apartados de qualquer conjunto. Tão reais e 

por isso tão despedaçados. O braço decepado dessa 

criança transmite SARS-CoV-2?  

Mas um livro infantil como este pode ser também 

recortado - feito membros desenhados pelo Estêvão 

-, quem o toma pode perfeitamente brincar de montar 

quebra-cabeças com os montes de cabeças libertas 

dos corpos que o sadismo onírico do Estêvão nos 

traz. Um corpo completo pode muito bem ser feito 

de uma cabeça com par de olhos e uma mão com um 

dedo. Eis o conjunto necessário para viver pela 

tela. Nada tátil. Tela não transmite SARS-CoV-2. 

Toda Tela é Tântrica.  

Tragédia editorial e comercial inevitável lançar 

um livro infantil em meio ao fim da infância. 

A infância não começou a acabar com o vírus. Ela 

vinha sendo corroída lentamente ao longo do século 



vinte. As crianças perderam a rua para o automóvel, 

o vírus só potencializou a condição deste corpo 

infantil ainda mais imóvel.  

Enquanto a Alemanha distribui 300 euros por 

criança para adiar o fim do mundo da mercadoria, 

no Brasil da necropolícia, menino negro é morto com 

bala de fuzil dentro de casa, ou é largado dentro 

de elevador da casa da madame que tem sobrenome 

autoexplicativo de Corte Real. A historiadora 

Luciana Brito nos lembra que “Crianças negras, 

especialmente meninos, não têm infância.1” Como 

falar que a infância acabou quando ela sequer 

chegou a existir para certos corpos?  

Se estes textos ocupam algum lugar oculto nessa 

ausência de futuro, os desenhos do Estêvão - tão 

sóbrios quanto sombrios – anunciam a anatomia de 

um corpo-devir. Um presente imanente a um tempo que 

já é, mas ainda não chegou. Corpo-tempo-corona. 

Os quarenta desenhos do Estêvão são também um tipo 

de tarô para a barbárie. Os quarenta micro-textos 

um tipo de oráculo para uso em aprisionamentos 

espaços-temporais do colapso.  

A cartografia da catástrofe, agora, tem cara de 

vírus: cada corpo uma bomba viral em potencial.  

Tanto no punhado de linhas, como no conjunto de 

desenhos cravados nessa soma de páginas que aqui 

estão não há um único pingo de saliva ou de sangue 

contaminado pelo pessimismo. O pessimismo acabou 

junto com o passado. Depois da pós-modernidade e 

 
1 Ver: “Caso Miguel: morte de menino no Recife mostra 

'como supremacia branca funciona no Brasil, diz 

historiadora.” – publicado em: BBC Brasil, 05/06/2020  

 



da pós-verdade, longe de ser tão grande e tão 

explicativa como elas, veio o pós-pessimismo. A 

realidade tomou o lugar do péssimo, e foi antes do 

vírus, ele só posicionou melhor isso na paisagem. 

O normal sempre foi uma invenção sádica.  

Não há o distópico, há uma arqueologia do pós-

antrópico.  

Sim, o único dos quarenta micro-textos utópicos é 

o n.28. Preciso confessar que se trata de um delírio 

próprio de sábado de sol de manhã. Mais do que 

utópico, esse é um texto sábado de sol de manhã. 

Alguém ainda se lembra do que eram feitos os 

sábados?  

O fim do mundo permanentemente em curso não 

inviabiliza sua reinvenção ainda que no plano de 

um instante. Enquanto o mundo segue acabando ainda 

dá tempo da gente botar fim nele! 

Claro que este livrinho de contos de farsas, fadas 

e fardas só pode acontecer porque pude estar 

soterrado em privilégios. Ter uma casa onde pude 

exaustivamente permanecer, ter o tempo para que 

esse corpo alimentado pudesse vomitar letras em 

forma de linhas. O privilégio tem um preço 

objetivamente quantificado em forma de tédio. Para 

cada mercadoria que gera conforto um quantum de 

tédio. O tédio é de uma letalidade ainda não 

quantificada por nenhum instituto de pesquisa. O 

tédio é arma de destruição em massa, é bomba base 

na família nuclear, na familiaridade que a bomba 

nuclear virou base.  

A preguiça é a única possibilidade de combater o 

tédio, vigorosa e franca disponibilidade para o 

nada. Atinge o âmago do ethos do trabalho. A 



preguiça é a maior ação micro-política. É a 

lentidão contra a letalidade. Produtora da anti-

produção. Parada, ela nos mostra o caminho contra 

o trabalho. 

Mas a casa como lugar de exercícios, ainda que 

modestos, de preguiça, foi assaltada pelo tempo 

permanente, constante e dilacerante do trabalho. A 

temporalidade da casa vira um (curto) circuito 

fechado entre trabalho-consumo-tédio. Onde nem 

sempre é clara a separação entre estes, via de regra 

se fundem, enquanto afundamos em remédios para 

depressão e pornografia na internet. 

Na medida em que o velho normal vai desaparecendo 

na nossa memória fica mais convidativo acreditar 

na volta dele, por isso não me parece exagero o 

profundo e profícuo entrelaçamento final do real à 

religião.  

A ciência luta com todas suas armas para não 

perdermos a fé na reconstrução do que não para de 

desmoronar.  

E esse paradigma entre o real científico e o 

realmente religioso atravessa, não à toa, mas por 

vezes ao acaso, os micro textos que vocês irão ler. 

O que aparece de forma mais proeminente, e que de 

algum modo une o científico e o religioso, o real 

e a crença, é a esperança de que o ontem volte a 

existir amanhã. Eis aí o que chamei de 

sebastianismo pós-moderno (n.12), mas que também 

irrompe de algum modo em “imunização imunizadora” 

(n.9), ou ainda em “o tempo contra a história” 

(n.14) e em “o futuro do presente” (n.20). 

 



Os micro-contos foram dando em necro-contos. Por 

vezes foram mais crônicas (sempre crônicos) do que 

contos como em “o tempo contra a história” (n.14) 

ou em “o futuro do presente” (n.20), por exemplo. 

Em algum momento foram mais poesia (a poesia segue 

sendo útil no fim do mundo) como em “coRonialismo” 

(n.23), “a virilidade da virtualidade” (n.25) ou 

ainda em “sólidas solicitudes” (n.29). Viram 

manifesto em “Manifeste DecoRonialista” (n.28) e 

necrocarta em “carta à Margaret Thatcher” (n.40). 

Começam micro-conto, deturpam-se em micro-coisa, 

mico-conto, micro-ponto, micro-mantra, micro-

porra, muro-conto, micro-crônica e finalmente 

morrem permanecendo necro: sejam necro-contos ou 

necro-carta. 

Começam inventando ou projetando inflexões e 

distensões entre o possível-impossível e terminam 

se rendendo a notícia como fronteira indivisível 

entre o real e o irreal.  

Eu poderia fazer um livro inteiro, até que ele 

ficasse maior que a bíblia ou o Dom Quixote de La 

Mancha só copiando notícias. As notícias são o 

desdobramento mais profundo da ficção. Nada pode 

ir mais além na reinvenção da realidade do que a 

descrição da própria realidade (disse na nota de 

rodapé de “terrorismo viral” e repito aqui). O 

melhor livro de ficção é uma imensa somatória de 

jornais sobrepostos. Por isso as duas penúltimas 

crônicas são notícias copiadas. A cópia como um ato 

de grandeza da criação. A criação uma cópia sendo 

inventada, copiada pela primeira vez.   

A vontade de serem micro tem a ver com a imensidão 

do problema, um contraposto estratégico, tem a ver 

com estilo, mas também com incapacidade. Tem a ver, 



de novo, com estratégia para ser lido na tela e no 

livro, num tempo em que os olhos não permanecem, 

que a capacidade de manter a atenção derrete. Mas 

um bom projeto precisa ser subvertido ou pervertido 

para ser realizado. Para ser na íntegra por vezes 

precisa ser corroído em partes. E alguns dos textos 

não foram tão micro na forma mas foram no sentido, 

outros foram micros na quantidade de linhas mas se 

quiseram macro no que pretenderam abordar.  

Estes escritos (crônicas, poemas, cópia de 

notícia, carta e manifesto) retratam uma fração do 

imaginário social, lugar onde estou; não são 

capazes de ilustrar realidades outras, outras 

distopias existenciais. Um livro de contos que só 

dá conta de uma parcela dos estratos/classes 

sociais. Um olhar sobre o meu corpo-tempo trancado 

em casa, um olhar de alguém que tem e pode estar 

em casa. Passa longe de ser um livro capaz de 

abordar a complexa e contraditória totalidade 

social brasileira, de classe, raça e gênero.  

As Cenas 1, 2, 3 e 4 são de fato o cenário em que 

o livro se assenta, de algum modo tais cenas 

perpassam todas as linhas, mesmo quando não 

escritas, mesmo quando de forma não declarada. As 

cenas 1, 2, 3 e 4 são um cenário ativo, cenário-

ator, atos em cena. Autores-atores performando em 

diálogos imponderáveis.  

Funcionando como quatro notas de rodapé-cênicas 

e, ao mesmo tempo como cenas-referências-

bibliográficas-performáticas, aparecendo em meio 

aos textos e desenhos em páginas pretas.     

Essas cenas-bibliográficas denunciam com quem eu 

dormi e andei enquanto estava parado em casa.  



 

 
 
 

 
 

 



Nada foi exatamente inventado com ou pelo vírus. 

Acirramentos, afunilamentos, desdobramentos foram 

sistematicamente ampliados por ele. O 

tecnototalitarismo já existia antes da 

tecnobiopolítica e da necropolitica-necroliberal. 

Também já tinha sido viralizada antes do vírus a 

sutil matemática dos algorítimos que gera e 

retroalimenta bolhas: toda sua indignação e 

engajamento reduzido aos seus pares que pensam como 

você. Um muro informacional que assegura tua (e 

minha) revolta seja livremente aprisionada entre 

iguais. Teu (e meu) story antifascista visto por 

todes nosses amigues também antifascistas. Entre 

um story antifascista e outro, uma propaganda de 

roupa, apartamento, terapia ou geladeira, a 

depender das tuas últimas buscas no Google: o 

último Deus vivo.   

Tua (minha) postagem engajada te (me) acalanta: 

micro pílula de rivotril em estado de imagem.   

Frações de ti (e de mim) alimentam Mark 

Zuckerberg, que te empilha em estantes virtuais que 

nunca ficam empoeiradas, depois te vende picado em 

forma de dados. Eles sabem o que você gosta, sabem 

o que você pensa, embora você não saiba. Toda tua 

(e minha) suposta subjetividade reduzidas à perfis 

de consumo. 

Angustiante é o fim da amizade analógica, me disse 

pela tela meu querido amigo Maurinho no sábado que 

fabrico esse pós-prefácio pré-póstumo. Tudo é 

sábado nesse pós-prefácio que leva o nome de 

apresentação, tudo é sol-sádico nesse pré-pós-

tempo.  



Feito de sábado (no sentido doce, antigo e já 

inexistente do que era feito o sábado) foi também 

o olhar cuidadoso da Tarsilla Couto de Brito, o 

diálogo tátil com Gilson Plano, o entusiasmo da 

Rachel com o projeto e a sagacidade na empreitada 

de editar o livro. Sem ele e elas isto não seria 

um livro. 

 

[Áspera espera: espessa desesperança]  

 

O bom-mocismo humanitário de Dória, Caiado e 

Witzel não durou mais que uma quarentena, escreve 

Cassia Nunes na tela para sua amiga Naya Violeta. 

Enquanto as mortes vão subindo eles vão permitindo 

a abertura do comércio em velocidade mais rápida 

do que a abertura de novas covas. Covas é o nome 

do prefeito de São Paulo. 

Governos se unem para retomar o desprezo médio 

pela vida de pobre. Tal desprezo é o que sobra de 

mais intacto da normalidade média dos tempos pré-

covid.  

Quarentena de trabalhador foi logo virando 

máscara-escudo no rosto dentro de ônibus lotado. 

Mas não podemos descartar o que temos desenvolvido 

de melhor no campo das (necro)tecnologias urbanas: 

a segregação sócio-espacial. Notem que na medida 

em que as mortes e números de casos foram sendo 

reduzidos nos bairros ricos de São Paulo e do Rio 

e indo para as periferias e comunidades, matando 

finalmente quem nunca deixou de morrer, a política-

policia voltou a pensar na única coisa que de fato 

importa: o mercado. 

Como se o colapso econômico tivesse salvação. 



Um governo federal constituído de restolhos de 

Dops com máquina de milícia e fundamentalismo 

neopentecostal.  

O pastor Cláudio incinera corpos com a bíblia na 

mão. Enquanto entregador de Ifood atira big-mac-

bomba no carro da polícia em uma tarde de domingo. 

 

[O após da pós-modernidade 

Postumarias do pós-século: pandora pandêmica] 

 

tudo um agora,  

imenso entremeio entre o 

pré e o pós.  

infinito agora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIDADE DE EXCEÇÃO PERMANENTE 

/ micro-crônica, n.1 

 
O menino de 4 anos pergunta pra mãe o que é abraço. 

A mãe explica que há cinco anos atrás quando as 

pessoas se gostavam elas se abraçavam. 

O menino gargalhou e disse: "vou poder abraçar 

alguém um dia?" 

E a mãe responde: "assim que a vacina da Bayer 

estiver à venda e a gente conseguir dinheiro pra 

comprar". 

 

 

 



UMA ÉPOCA QUE É UM PRAZO 

/ micro-crônica, n.2 
 
Na sala virtual a professora de história explica 

que antes existia algo que chamávamos futuro. Ela 

reservará uma aula toda para este tema tão 

abstrato, de um passado tão remoto. 

Explica aos alunos que antes os calendários eram 

anuais, e não quinzenais. 

Escreve na lousa (que é uma tela dentro da tela): 

365 dias era igual a um ano. 

E que para cada cem anos dávamos o nome de século. 

A única exceção foi o século XXl, que durou só vinte 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMÍNIO DE DOMINGO 

/ micro-crônica, n.3 

 

 

 

 

 
 

 

Durante a décima quarta quarentena o Ministério de 

combate ao tédio instalou travas inteligentes nas 

portas de todas as casas. 

Toca o sino musical. A porta destrava. É hora do 

passeio semanal de uma hora pela cidade. 

Na calçada o menino diz: "pai sabia que antes as 

cidades eram assim só nos domingos de tarde?" 

 

 



CÍNICOS SIMULACROS 

/ micro-conto, n.4 

 
Hoje minha filha faz doze anos. 

Quando ela fez seis, e era o começo disso tudo, 

eu disse que quando essa situação acabasse nós 

faríamos a festa no parque que ela tanto 

gostava. 

Aquele, nem nenhum outro parque, não existe 

mais. Mas existe um aplicativo que 

disponibiliza um ambiente virtual daquele 

parque. Dá até pra escolher a época em que 

queremos estar -virtualmente- nele. 

Hoje finalmente faremos a festa de aniversário 

de seis anos da minha filha no parque que ela 

tanto gostava.  

Todos vocês estão convidades! 



A PLENOS PULMÕES 

/ micro-conto, n.5 
 

Tucanos comem frutas das árvores na Praça da 

República. 

Ursos passeiam no Central Parque. 

Hoje vi no jornal uma suçuarana comendo um tamanduá 

no antigo shopping Passeio das Águas, em Goiânia. 

O ar é cada dia mais limpo em todas as metrópoles 

do planeta inteiro. 

Enquanto isso metade da população mundial depende 

de respiradores para não morrer sufocada com seus 

próprios pulmões. 

 

 

 

 

 



QUEM NÃO MORRE DE FOME, MORRE DE TÉDIO 

/ micro-conto, n.6 

 

Depois da grande guerra dos respiradores é a 

primeira vez que o mundo acorda com esperança. 

No seu discurso de posse como secretário geral da 

ONU o presidente da Netflix nos disse: 

"Lutaremos para convencer os jovens de que não é 

mais preciso se matar para deixar de viver. Nossa 

programação será inteiramente dedicada para que 

seja confortável esse estágio semi-letal da vida 

em suspensão permanente.  

Estar vivo e não viver pode ser prazeroso. Viver 

sempre foi muito perigoso." 

 



SOBRE VERMES, VÍRUS E PARASITAS 

/ micro-conto, n.7 

 
No laboratório de genética e tecnologia mais HI 

TECH do planeta um grupo de cientistas finalmente 

descobre a cura para o vírus. 

A fórmula para resolver o problema foi encontrada 

numa biblioteca velha, em uma série de livros 

escritos por um alemão no século XlX, lá os 

cientistas da genética puderam ler: 

"A vacina para o vírus é a eliminação total dos 

parasitas e vermes que controlam o capital." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 1:  

Davi Kopenawa aplica rapé em Marx 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

O capital que a tudo destrói é tautológico, só 

pode olhar a si mesmo, um Narciso com cara 

de cifrão que se olha no espelho da água do 

rio Doce, ou no petróleo em algumas praias do 

Nordeste. As condições objetivamente 

findáveis do mundo são um empecilho à 

reprodução constantemente ampliada do 

capital.  

O capital ou cresce ou é crise. E a crise é total, 

não só do capital. 

A queda do céu como último desdobramento 

da queda tendencial da taxa de lucro. 

Marx deitado pelado no chão amazônico 

yanomami enquanto Kopenawa explica a 

paixão do branco pela mercadoria: 

“Para eles essas coisas são mesmo como 

namoradas! Seu pensamento está tão preso 

elas (…) são de fato apaixonados por elas! As 

mercadorias deixam os brancos eufóricos e 

esfumaçam todo o resto em suas mentes.” 

(p.413 da Queda do Céu). 

Marx fala da teoria do valor. Kopenawa fala 

sobre o valor-pavor: “É só o pavor que eles tem 

de sentir falta delas que os faz aumentar seu 

valor.” (p.420 da Queda do Céu). 

 

 

 



LÉXICO DE FUTURAS ANTIGUIDADES 

/ micro-ponto, n.8 
 

Nova versão do dicionário Aurélio foi lançada em 

forma de aplicativo hoje. Ela é dedica a expressões 

que eram usadas antes do começo do fim, mas que 

agora foram ressignificadas por essa realidade que 

é um momento do que não é falso. 

 

liberdade:  

1. possibilidade de escolher o que se vê na tela. 

2. optar em qual parte da casa você quer estar. 

3. comprar. 

 

cidade:  

1. Aglomeração de casas, prédios, mercados, 

farmácias e postos de gasolina.  

2. Ambiente infectado. 

3. Onde permanecem as subespécies humanas que 

entregam comida ou não tem onde morar. 

4. Onde já existiram bares. 

 

espaço público:  

1. Aquilo que já existiu. 

2. Vazios que ligam as casas aos supermercados, 

postos e farmácias. 

3. zona de contágio. 

4. onde existiam encontros 

 

convívio social:  

1. sinônimo de redes sociais. 



2. hangout, skipe, etc. 

3. pelo olho, sem pelo, pouco apelo. 

 

tédio:  

1. sentimento permanente de estar vivo e não 

viver. 

2. totalidade concreta que nos une. 

3. parte da soma de privilégios próprios de 

classe. 

 

Crianças:  

1.corpos humanos de menor tamanho que assistem 

coisas coloridas na tela. 

2. o que insiste em correr ainda que trancado em 

casa. 

3. aqueles em que os dentem voltam a nascer 

depois que caem. 

4. os que ainda não tomam anti-depressivos (há 

exceções). 

 
5. usada para arrefecer a miséria existencial da 

vida adulta. 

 

Festa: 

Ver micro ponto n.30. 

 

 

 

 



IMUNIZAÇÃO DESUMANIZADORA 

/ micro-conto, n.9 
 

Quando nós nos trancamos pela primeira vez 

sonhávamos com a imunidade. Com ela achávamos que 

tudo voltaria ao que chamávamos de normal. 

A cada nova comida transgênica que era lançada com 

substâncias que nos davam imunidade parecia que ir 

ao cinema ou ao bar seria de novo possível. 

Arroz de microondas com vacina anti-viral. 

Batatas congeladas com vitaminas a,b,c,d,e,f,g,h, 

i,j.... 

Carne vegetal com super proteínas que protegem. 

Pizza pronta com anestésico e anticoagulante. 

Suco com cálcio, ferro, fósforo, B1, B12 e todos 

os outros B's. 

Finalmente a fusão total e final da indústria 

farmacêutica e alimentar aconteceu! 

Comida-remédio!  

Prazer e auto preservação ao alcance dos dentes. 

No começo foi estranho pra mim ver a cidade ser 

feita só de supermercados e postos de gasolina. Eu 

achava a farmácia um lugar de encontro formidável. 

As comidas de laboratório nos trouxeram a imunidade 

finalmente. 

Mas não voltamos a ir ao cinema. Nem ao bar. 

A imunização nos tornou hiper sensíveis ao contato 

com outras pessoas, com ambientes abertos e com 

qualquer fragmento de natureza. 



Agora, autoimunes a tudo, não podemos encostar em 

ninguém nem em nada. 

E seguimos trancados em casa buscando alguma forma 

de voltar àquilo que um dia achamos ser a 

normalidade. 

 

 

 

 

 

 

 



EPIDÉRMICAS ENDEMIAS 

/ micro-crônica, n.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro que eles sabiam que não poderiam fazer 

aquilo. Claro! 

Desde os primeiros anos da vida escolar, as e os 

educadora(e)s de contenção da pulsão sexual lhes 

ensinaram que não poderiam em hipótese alguma fazer 

aquilo. 

Eles sabiam todos os protocolos a serem seguidos 

quando aquela vontade viesse. Enviesada vontade de 

outro corpo.  

Tátil contato. Tácito contrato. 

Lhes disseram por décadas que todo e qualquer 

desejo sexual tem como ser vivido pela tela.  

Ensinaram o nojo e o risco do tato, a sujeira 

contagiosa da pele. 



A epidemia pela epiderme. Pela pele, pelo pêlo.  

Como então aquele desejo surgia tão forte? Depois 

de tudo que aprenderam era o nojo e o medo que 

deveria prevalecer. Tocar alguém pra que afinal?  

Tantos são os objetos sexuais gostosos e 

incrivelmente seguros! 

Ninguém sabe explicar nem entender. 

Mas quando tocou o sinal de permissão para o passeio 

semanal de uma hora eles se encontraram. 

Se tocaram. 

Se misturaram um dentro do outro. 

Ninguém tinha lhes contato desse calor que mora 

dentro. 

Tesão que supera tensão. 

Foram descobertos pelas câmeras íntimas instaladas 

com consenso de todes, para segurança de todes. 

Presos por descumprir a lei que proíbe a pele e o 

pelo nas relações sexuais. 

 

 

 

 

 

 



SÁDICAS SACRALIDADES 

/ micro-conto, n.11 

 
Foi antes da época em que os caminhões que passavam 

recolhendo os corpos na rua três vezes por semana, 

junto com o caminhão do lixo não reciclável. 

Quando o presidente falou em rede nacional que era 

preciso salvar a economia, a grande maioria achou 

absurdo. 

Os empresários também já tinham explicado que a 

saúde da economia era o que nos manteria vivos.  

Depois Roberto Campos, presidente do Banco Central, 

alertou: "quando você tem um achatamento maior da 

curva de contaminação, você tem uma recessão maior" 

(The Intercept, dia 16 de abril do pós 2020). 

Com o tempo a sociedade foi achando chato demais 

ficar em casa para achatar a curva. 

O bolsonarismo mimetizou o discurso de direito à 

cidade.  

O direito a morrer na cidade. 

A defesa do espaço público atrelada ao darwinismo 

social.  

Viver sem trabalhar não valia a pena.  

Rolou aquela votação online em que se decidiu com 

ampla maioria que era melhor morrer trabalhando.  

A gente estava sem trabalhar quarenta e tantos 

dias, e tínhamos esquecido que morrer de trabalhar 

já tinha sido uma decisão do congresso quando 

exterminou a aposentadoria. 



A memória coletiva parou de funcionar antes ou 

depois do colapso do SUS? Não me lembro.  

Desde antes já não tinha trabalho pra todo mundo, 

desde antes já tinha muita gente trabalhando pra 

ganhar quase nada.  

Por um tempo a economia cresceu com a demanda das 

empresas de caminhões que levava os corpos. Nas 

segundas, quartas e sextas, junto com o lixo não 

reciclável.  

Por um tempo muita gente conseguiu emprego nos 

caminhões de corpos não recicláveis.  

A Bovespa voltou a subir com as vendas das ações 

de funerárias de capital aberto.  

Foi, por um tempo, lucrativa a venda de contratos 

e seguros contra covas coletivas, por direito a 

velório com presença da família. 

Mas com o tempo já não nasciam tantas pessoas para 

depois morrer e a demanda dos necronegócios não 

conseguiu seguir crescendo. 



Nem a morte era capaz de gerar tanto crescimento 

econômico. E a crise, que nunca tinha ido, voltou. 

A empresa de caminhões carregadores de corpos 

faliu. Os corpos seguem na rua, já não há razões 

econômicas para retirá-los. 

E os que ainda não morreram seguem acreditando no 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEBASTIANISMO PÓS-MODERNO 

/ micro-conto, n.12 

 
Tinha um tempo em que as maiores religiões do mundo 

botavam pilha na salvação. 

Funcionava meio como na pedagogia do ensino 

fundamental: se você se comportar bem vai passar 

de ano. Passar de ano era tipo ir pro céu, com 

alguma dose extra de concretude. 

Na escola (um dia explico como funcionava isso) pra 

passar de ano tinha que fazer lição (isso ainda 

existe, vocês sabem o que é), ser educado e 

subserviente (educado um dia explico, subserviente 

segue sendo a regra). 

Pra alcançar a salvação quando contávamos o tempo 

a partir da morte daquele cara, tinha um lance de 

ir na igreja (tipo uma rede social de hoje tá 

ligado?) e lá a galera rezava, pedia desculpas por 

tudo que todo mundo já fez, deixava uma grana e 

tava meio certo que ia rolar passar de ano. Ops, 

digo: ir pro céu. 

Tanto na escola como na igreja tava todo mundo 

querendo ir pra um lugar melhor. Em nenhuma escola, 

ninguém queria voltar pra série anterior.  

Nas igrejas o lance era ir pro céu (o céu ainda não 

era congestionado de satélites e com projetos de 

condomínios de luxo).  

O céu era a superação da porra toda. Significava 

se livrar disso tudo aqui. Dá até pra entender 

porque tanta gente pirava na ideia de ir pro céu. 

Era bom, era o avesso do que existia. 



Mas depois que o século vinte e um terminou no ano 

vinte começaram a surgir umas crenças menos 

concretas, meio masoquistas. 

Já na primeira quarentena a sociedade começou a 

acreditar que as coisas voltariam no tempo. Nenhuma 

religião pirou que as coisas voltariam, teve uma 

ou outra que pirou que alguém voltaria depois de 

um tempo.  

Mas o mundo tal qual era voltar no tempo, muita 

metafísica até pra religiões né?!  

Eu mesmo fui, até a décima sexta quarentena, 

seguidor da crença de que voltaria o carnaval. Por 

anos eu me fantasiei quando chegava sua época e 

junto com muita gente dessa crença, dançávamos e 

cantávamos em casa se guardando pra quando o 

carnaval retornar.  

Hoje sonhei que pulava o carnaval fantasiado de D. 

Sebastião! Acordei eufórico e ofegante, tive que 

usar meu novo respirador com carregador USB. 

Será que foi quando acabou o futuro que voltamos a 

sonhar com o retorno ao passado? 



PROBLEMAS GLOBAIS, SOLUÇÕES LOCAIS 

/ micro-conto, n.13 
 

Todo dia tem uma receita nova de soja no programa 

da Ana Maria Braga. 

Um cara falou do meu lado lá na farmácia que foi 

uma estratégia política bem sucedida do governo 

xingar os chineses até que eles parassem de comprar 

nossa soja. 

Cada família passou a receber cinquenta quilos de 

soja por mês. Agora ninguém mais dirá que as pessoas 

não farão a sétima quarentena porque passam fome. 

Plástico de soja, tijolos de soja, vibradores de 

soja, cloroquina de soja. 

A GLOCK produziu a primeira pistola automática 

inteira de soja. Made in Brazil! 

O Estado de Israel comprou quarenta e três mil delas 

e declarou ao mundo que a eliminação dos palestinos 

agora era feita de forma ecológica. 

Mas ainda sobrava soja demais.  

Daí a Embrapa desenvolveu urnas funerárias de soja. 

E finalmente a demanda se equilibrou com a oferta. 

Caixões biodegradáveis, valorizando o produtor 

local e a tecnologia nacional. 

Quem ainda teria coragem de afirmar que a 

destruição da Amazônia não valeu a pena? 

 

 

 



O TEMPO CONTRA A HISTÓRIA 

/ micro-conto, n.14 

 
Foi curto aquele tempo que a gente explicava um 

punhado de coisas usando o conceito de pós-

verdades.  

Logo depois veio o período-prazo que a simbiose 

entre a verdade como o momento do que é falso se 

fundiu com o falso como momento do que é verdadeiro. 

Parece um jogo de palavras, mas se você ler duas 

vezes verá que não é. 

Quando o preço do barril de petróleo passou a custar 

menos do que zero ficou difícil entender que a 

negação da realidade não foi o suficiente para 

entender o lado negativo do mundo regido pela 

mercadoria. 

Como explicar para as crianças que passamos o 

século XX produzindo guerras por um negócio que 

hoje custa menos do que zero? 

E aquela nossa vontade, baseada em fatos, de achar 

que o colapso do mundo ia dar num imenso Mad Max?  

O fato é que o tempo presente - que já não aponta 

mais para o futuro - se tornou capaz de corroer o 

passado.  

A cada dia um pedaço do passado já não existe mais. 

O passado se tornou incerto, e meus amigos e minhas 

amigas que estudaram história se deparam agora com 

previsões futurológicas de fragmentos do ontem que 

se desfazem mais rápido do que as oscilações da 

bolsa de valores. 



O tempo da pós-verdade se fundiu ao tempo do pós-

passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALA COMUN(ISTA) 

/ micro-conto, n.15 

 
Em 1964 o Golpe Militar foi dado para evitar o 

comunismo e salvar a família (disseram eles). Em 

2020 o Golpe Militar foi dado para garantir a morte 

de alguns membros da família.  

Tanto em 1964 quanto em 2020 os militares disseram 

que sairiam do poder quando o mal maior fosse 

eliminado. Nos dois casos eles precisaram de duas 

décadas.  

Depois do Golpe de 1964 corpos foram eliminados em 

valas comuns. 

Antes do Golpe de 2020 corpos já eram eliminados 

em valas comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aliás, antes de 2020 só regimes totalitários 

lançavam corpos em vala comum. Antes de 2020 só 

alguns regimes eram totalitários. 

Antes de 2020 quem não tinha seu corpo arremessado 

em vala comum tinha direito a um treco que se 

chamava velório. Depois de 2020 ninguém mais era 

velado, e todos passaram a ser lançados em valas 

comuns.  

O comunismo, antes de 2020, era algo que se 

pretendia para antes da morte. A partir de 2020 ele 

se realizou com e depois da morte, quando foi 

abolida a propriedade privada da lápide, o Estado 

passou a controlar todo o processo da morte e 

garantiu a todos condições de igualdade. 

A mais-valia seguiu em vida e depois da morte se 

instaurou a vala comun(ista). 

O fim da história, nos termos de Marx, se realizou 

com o fim da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATÔMICO PLATÔNICO 

/ micro-conto, n.16 

 
Foi logo nos primeiros momentos que as fronteiras 

de tudo quanto era país do mundo foram fechadas: 

só o dinheiro e o vírus circulavam livremente. 

Foi também naqueles meses, daquele ano, que os EUA 

começaram a acusar a China por ser responsável pela 

invenção e disseminação do vírus.  

Poucos meses depois a China, que detinha boa parte 

dos títulos da dívida pública americana, vendeu 

tudo a preço de luva descartável no mercado 

financeiro.  

A economia mundial, que já estava infectada, na 

UTI, sem respiradores, agonizava. Seria agora que 

esse final finalmente acabaria? 

Os economistas já tinham comparado com 1929, já 

tinham tentado repetir aquele tal Plano Marshall, 

mas os anos 30 do pós-século XXI eram um tanto mais 

complexos do que os anos 1930 do longo século XX.  

As economias nacionais já somavam dívidas maiores 

do que toda a riqueza que o mundo produziu antes 

do pós-século XXI.  

O Fundo Monetário Internacional "sugeriu" aos 

países do terceiro, quarto e quinto mundos que suas 

dívidas poderiam ser pagas com a entrega de 

adolescentes. Mas não havia tantos corpos com tais 

características nestas partes do mundo. 

O Banco Mundial, que já tinha se fundido ao 

Pentágono no ano anterior, ofereceu um plano para 

salvar os países do terceiro, quarto e quinto 

mundos: os governos locais só tinham que aglomerar 



todos os pobres, doentes e velhos em uma única parte 

do país para que a "solução final" fosse lançada 

ao ar no melhor estilo Hiroshima e Nagasaki. 

Como se tratava de um plano de ajuda humanitária 

os países que aceitassem poderiam pagar não só com 

adolescentes, também com crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE A CURVA RETA 

/ micro-conto, n.17 
 

Por quase quatro séculos o mundo inteiro foi 

ensinado (ou submetido) a pensar em formato de reta 

que cresce indefinidamente, infinitamente. 

Movimento contínuo e linear, rumo à lua. 

Só pra cima.  

O falocentrismo em forma de cifras. Eis a razão 

objetiva do mundo. 

Eis a salvação pra porra toda! 

Crescimento permanente, interrupto e constante. 

Daí veio o covid-convite à curva descendente. 

E pela primeira vez o mundo do crescimento-

infinito-ou-crise se viu diante da necessidade de 

realizar um movimento rumo ao seu oposto.  

Anti-fálico.  

Os mercados não se excitam: hesitam! Num mundo de 

reta pra cima como falar, pensar e propor uma curva 

pra baixo? 

Um ringue de MMA global foi montado: de um lado os 

economistas, de outro os infectologistas. 

Cada mil vidas poupadas equivalem a zero vírgula 

trinta e cinco pontos negativo no crescimento da 

economia. 

A turma da economia do MIT, da FEA e de Harvad 

tentou de tudo quanto foi modo conciliar curvas e 

retas. Mas uma só existia em movimento oposto à 

outra. 



Então, foi preciso decidir.  

Um youtuber-coach que dá aula de filosofia na 

Sorbonne matou a charada: o crescimento econômico 

sempre se realizou por meio da morte (guerras, 

escravidão, Ifood, etc.). Não havia nenhum dilema: 

O crescimento não podia morrer! 

Então, voltamos a navegar nas caravelas do consenso 

pós-neocolonial.  

Essa conta sabíamos fazer: X litros de sangue gera 

Y quilos de ouro. 

E finalmente a curva se rendeu a reta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 2:  

Paul Preciado encoxa Robert Kurz – 

o capital fictício faz troca-troca 

com o capitalismo farma-

copornográfico 

 

 



 

 

 

 

 

 

A composição orgânica do capital e a 

capitalização orgásmica. 

Manifesto contra o trabalho. Manifesto 

contrasexual. 

Acumulação pós-primitiva no bordel- 

laboratório global integrado multimídia  

da economia fictícia de dividas reais. 

O fim do trabalho e o fim do binarismo 

heteronormativo. 

A crise do trabalho e a mais-valia tecno-

biopolitica. 

Dinheiro sem valor e pornificação do trabalho. 

Economia da ejaculação e guerra de ordena-

mento mundial. O cú contra o fictício. 

A Bovespa não sobe tomando Viagra. 

Mergulho uma das páginas do livro do Paulo 

Arantes dentro do meu café. 

real,rivotril,prozac,títulos_da_divida_públicaom

eprazol,dólar,ritalina,dólar,bromazepam,euro,e

cstasy,fundos_soberamos,cortizona,hedge_ca

mbial,silicone_industrial,bitcoin,testosterona,re

nminbi,dívidaexterna,cloroquinaalavancagem,

mirtazapina,debênture,dorflex,dumping,xarelto,

fundos_de_pensão,saxenda,holding,neosaldina

,jointveture,adderal,3d,securities,glifage,trust,to

rcilax,oligopólio,victoza,anthelios,equity,puran 

 
 



GERENCIAMENTOS GERIÁTRICOS 

/ micro-coisa, n.18 

 
Pelo menos que seja no estilo roleta russa, pediram 

elas e eles! 

Quando as escolhas entre quem vai respirar e quem 

vai morrer asfixiado começaram a ser feitas na 

Itália, ainda naquele primeiro ano, se construiu o 

consenso de que é o/a velha(o) que tem o direito 

de morrer sem ser atendido(a). 

Antes das setenta e cinco variações de covid, 

também era consenso de que os/as mais velhes tinham 

direito ao atendimento prioritário em bancos e 

supermercados. Existiam também lugares reservados 

nos transportes públicos.  

Existia uma coisa muito doida que caiu em desuso 

antes disso tudo: era chamada de aposentadoria. Mas 

ela acabou bem antes das velhas e dos velhos. 

Parece mentira minha, mas antes do fim do século 

que durou duas décadas, a grande maioria das 

crianças tinha aquilo que chamávamos de "avô" e 

"avó". 

A expectativa de vida em parte significativa do 

mundo tinha ultrapassado os setenta anos, alguns 

chegaram aos oitenta anos. 

Era possível ser velha e velho. 

Era permitido até. 

O protocolo médico internacionalmente adotado se 

justificava com o argumento de que os mais jovens 

vão viver mais. O protocolo médico não conhece a 



expectativa de vida dos/das jovens do Capão Redondo 

ou da Maré. 

O lance de ficar velha(o) era tão importante que a 

ONU usava a expectativa de vida para calcular o 

Índice de Desenvolvimento Humano dos países. Quanto 

mais velhas e velhos tinha um país maior seu 

indicativo de desenvolvimento. 

Agora os novos velhos e velhas tem entre quarenta 

cinquenta anos. A ONU já não usa mais o termo 

expectativa de vida para pedir IDH, ele foi 

substituído pelo número de respiradores per capta. 

Antes do desaparecimento total daquilo que já foi 

ironicamente chamado de "melhor idade", os que 

sobraram primeiro pediram prioridade no atendimento 

(eles acharam que a lógica dos supermercados seria 

usada também para os respiradores e UTI's).  

Depois passaram a pedir direito ao sorteio para a 

escolha de quem será atendido.  

Hoje a última velha do mundo morreu asfixiada 

segurando o cartaz que marcou a luta desse grupo 

etário agora extinto.  

O cartaz dizia: "Pelo direito à roleta russa". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGLAS E CIFRAS 

/ micro-coisa, n.19 
 

A pedido da professora,os estudantes da turma de 

História da Biogepolítica do oitavo ano do Ensino 

Fundamental vão lendo em conjunto o slide na lousa 

(que é uma tela dentro de outra tela). 

Leem em voz alta, com aquela entonação das crianças 

que eram obrigadas a cantar o hino, ou a recitar a 

tabuada. Voz em couro: 

"H1N2v, H3N2v, H5N1, H1N1 (2009), H5N2, H5Nx, H6N1, 

H7N1,H7N3, H7N7, H7N9, H9N2, Campylobacter, 

Cryptosporidium, Cyclospora, Ebora Reston, E 

coliO157:H7, Hepatite E, Listeria, febre Q, 

Listeria, vírus Nipan, Yersinia e peste suína 

africana." 

Uma das alunas mais dedicadas na turma diz que a 

lista está desatualizada. 

A professora explica que esta lista é um resumo dos 

patógenos zoonóticos da década anterior.  

Os patógenos atuais serão estudados ao longo do 

Ensino Médio.  

Um aluno diz que o pai dele disse que estudar estes 

conteúdos é doutrinação marxista. 

A professora explica que este conteúdo está 

previsto no Parâmetros Curriculares Nacionais, que 

a Terra é Redonda, que existiu Ditadura Militar e 

que o antigo COVID-19 não foi invenção chinesa para 

dominar o mundo.  



Com calma ela ainda explica que vacinas não são nem 

divinas nem diabólicas, são só mercadorias 

rentáveis, por isso são produzidas. 

 



O FUTURO DO PRESENTE 

/ micro-coisa, n.20 
 

Tenho insistido por aqui que o futuro - por hora- 

acabou. 

Sobra, como totalidade objetiva e reiterada, o 

permanente desdobramento do presente.  

Presente nada ausente: presente-náusea. 

Um presente que vai minando, corroendo também o 

passado. 

Desmontando as verdades construídas ao longo do 

tempo que passou. 

Um presente que não só não aponta para o futuro, 

mas que vai tornando pós-verdade o entendimento dos 

fatos e acontecimentos que nos trouxeram até aqui. 

Não é um limbo espaço-temporal exatamente. Trata-

se, isto sim, de uma erupção tão violenta do 

presente que desfaz o ontem e impede o amanhã.  

A bomba nuclear metafísica, que eclodiu em forma 

de vírus nos aprisionou num presente permanente. 

O arregaço da noção que até então era vigente de 

tempo passado e futuro recondiciona tanto a noção 

de continuidade como a noção de fim. O fim vira a 

própria continuidade, e a continuidade é o próprio 

fim. 

E isso fode completamente tanto com as esperanças 

do fim nos termos religiosos (do apocalipse rumo 

ao paraíso) como com o fim nos termos 

revolucionários (tomar ou destruir o poder e as 

formas de exploração). 



 

Então se o futuro é mais do mesmo, ele não é o 

outro, mas a continuidade absoluta do tempo 

presente, permanentemente reiterado, ratificado, 

asfixiante. O ar que falta aos pulmões falta ao 

horizonte de possibilidades outras: não há novos 

ares! Tudo explode. De novo a bomba, em forma de 

vírus, viraliza a permanência do horizonte como um 

devir definitivo. 

Não há para onde correr, afinal a ideia é ficar 

dentro de casa. A permanência de um presente 

infinito vai de encontro, dá as mãos, à permanência 

do corpo que para permanecer vivo, permanece parado 

em casa.  

A casa é, simultaneamente, refúgio e prisão. 

Negação do movimento e acolhimento. Trabalho e 

descanso. Consumo e cansaço. Cagaço! 

A casa vira símbolo, sintaxe fenomenológica da 

noção de classe. O presente-permanente repagina a 

estrutura social por um instante: os que podem e 

os que não podem ficar em casa. Lembrando que os 

que não tem casa não podem ficar nela. A lógica 

formal ainda tem contribuições no reino das 

contradições.  



Então esse mesmo futuro que por hora não existe se 

encontra frontalmente com um passado que se desfaz. 

Pois nem tudo some neste imenso presente-

permanente. O que fica atravessando os ontens e 

indo até os amanhãs é aparência translúcida de 

todas as formas de exploração e miséria. 

Nada disso é novo, tudo vem de antes e é nisso que 

o amanhã se assenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 3:  

Coletivo Chuang cria Rob 

Wallace em confinamento 

 

 



 

 

 

A selvageria insana e incessante do capital pôs fim 

às áreas e zonas selvagens do mundo. A selvageria 

do dinheiro não aceita concorrências. O capital 

monopolizou o selvagem.  

Big-bang às avessas. 

O que sobrou do que ainda chamamos de natureza 

já não funciona como antigamente. É exatamente 

nessa equação entre avanço ininterrupto dos 

processos produtivos sobre as áreas naturais que  

o céu desmorona.  

A relação inexorável entre os circuitos de produção 

capitalista e os curto-circuitos pandêmicos.  

A produção de carne confinada e a produção 

refinada de super-vírus. A panela de pressão 

evolutiva criada pela urbanização e agronegócio 

capitalista. 

“É claro que essa expansão é impulsionada pelos 

circuitos globais de mercadoria e pelas migrações 

regulares de trabalho que definem a geografia 

econômica capitalista. O resultado é ‘um tipo de 

seleção demoníaca crescente’, através da qual o 

vírus apresenta um número maior de caminhos 

evolutivos em tempo mais curto, permitindo que as 

variantes mais bem adaptadas superem as demais 

(…) a lógica básica do capital ajuda a pegar cepas 

virais previamente isoladas ou inofensivas e a 

colocá-las em ambientes hipercompetitivos que 

favorecem os traços específicos que causam 

epidemias.” (Coletivo Chuang, Contágio Social, p.22) 

Os sinais de esgotamento do planeta não inte-

ressam os tubarões do mercado. Mas não digam que 

o mundo não avisou. 

 



MAR DE MÁSCARAS 

/ micro-conto, n.21 

 
 

 

 

 

 

 

 

Os drones identificam os rostos por baixo das 

máscaras. 

Identificam quem está fora de casa no dia e horário 

não permitido.  

Primeiro perdemos o tato, o vírus inviabilizou o 

abraço. Depois perdemos o sorriso, submerso no mar 

de máscaras. 

Virou crime o rosto desmascarado. Foi-se o tempo 

que era crime andar mascarado. 

O sorriso é contagioso. Mas já foi contagiante. 

Rodrigo vai até a farmácia toda semana. Gosta de 

ver Júlio, que trabalha lá. 

Rodrigo sabe que há um lugar no corredor onde as 

câmeras não os encontram.  

Júlio espera a semana toda por isso. 

Lá, nesse cantinho do corredor, Rodrigo tão 

incorretamente quanto delicadamente tira a máscara 

e sorri para Júlio. 



GERAÇÃO TOUCH 

/ micro-crônica, n.22 

 
Há vinte e poucos anos atrás criou-se o conceito 

para designar aquela geração que cresceria sob a 

égide do smart fone.  

Aquela geração que tocava a tela podia também tocar 

pessoas. Ainda não era nem proibido nem contagioso.  

É verdade que a geração-toca-tela parecia ter mais 

interesse por tocar tela do que tocar peles, pelos 

e poros. 

 



A pele menos atrativa, mas pelo menos ainda 

permitida. 

Então, depois daquele ano velho-vinte em que surgiu 

a coisa-vírus-19 a noção de "touch", de toque, de 

tato, implodiu feito o núcleo do reator 4 de 

Chernobyl. 

João, que agora em 2024 tem quatro anos, volta da 

escola e conta para a mãe que fez um carinho no 

braço de Maria. 

Foi a primeira pessoa que João tocou na vida fora 

de sua casa. 

A mãe desespera ao pensar nessa mão em Maria. 

Leva João ao tubo de desinfecção. 

Liga na escola e avisa a mãe de Maria, que também 

a desinfeta. 

Os bebês que nasceram em 2020 ficaram conhecidos 

como a geração anti-touch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORONIALISMO 

/ necro-conto, n.23 

 
A economia não tem vida, portanto não fica doente, 

mas produz adoecimentos, pragas e pandemias. 

Dinheiro não pega covid, mas transmite. 

Bancos, bolsas e indústrias não precisam de UTI, 

nem de respiradores, embora estejam sempre 

mascarados. 

Não há vacina que salve o colapso do capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚLTIMA CHAMADA 

/ necro-conto, n.24 

 
Hoje é dia 28 de Maio de 2020.  

Hoje o Brasil chegou aos 30 mil. 

O presidente um dia disse que seria preciso morrer 

uns 30 mil pro país melhorar.  

Foi promessa de campanha ou profecia?  

Quem morre em casa respeita o lockdown.  

Os mortos apinhados nas calçadas não podem ser 

multados por desrespeitar o lockdown. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os melhores planos de saúde oferecem agora um 

serviço digital para que os familiares possam 

acompanhar seus entes queridos entubados. Os 

melhores pacotes incluem câmera 24 horas de 

transmissão, com ligações ilimitadas e com um hd 

com todas as imagens gravadas. Pagando um pouco 

mais a família tem direito a uma fisioterapeuta 

especializada em traduzir a comunicação de pessoas 

entubadas. Esse pacote premium inclui a super 

produção de uma última live, a live da morte. Ritual 

sofisticado que entrelaça despedida e velório ainda 

em vida. Ver a morte ao vivo não é algo tão novo 

assim, mas participar do seu próprio velório é. 

No SUS não há mais vagas nas UTI's desde o fim de 

Maio. Quem morre em casa por falta de vagas não 

precisa de uma vídeo chamada de despedida, mas quem 

morre no corredor do hospital, na fila por uma vaga 

na UTI, entende que tem o direito da despedida. 

Mas não tem. 

O Sistema Único de Saúde não tem wi-fi,  

nem fisioterapeutas tradutoras de entubados. 

Pobre morre sem dar tchau pela tela. 

 

 

 

 

 

 

 



A VIRILIDADE DA VIRTUALIDADE 

/ micro-porra n.25 

 
É a máquina que goza 

Jorra bits, bytes, orgasmos giga múltiplos 

A árvore é tecnológica 

O planeta inteiro uma imensa indústria biopolítica 

Família nuclear não reciclável, naturalmente tóxica 

A máquina da revolução industrial gozava óleo 

diesel 

A tela goza, a alma é plástica 

Nasce a prótese amazônica: ecossistema digital 

O sinal de wifi é natural 

Conexões via bluetooth entre onças pintadas 

Natureza ciborgue 

Toda natureza é humana 

O plástico é o mais puro dos elementos humanos 

a radiação a mais pura das condições naturais. 

Há laços sanguíneos entre a virilidade e a 

virtualidade 

O dildo (vibrador) antecede o pinto 

Indústria farmaco-pornográfica 

A tela em transe, o pós-pau. 

O corpo da máquina, a marca no corpo 

Biodigestores de lixo nuclear 

A carne tão industrial quanto o carma 

Na cama o olho transa com a tela. Jorra bits, nascem 

bytes 

O falo transcendental-virtual não pega nem passa 

vírus 

Viraliza o capitalismo tecnopatriarcal 

A humanidade euro-norte-americana louva a natureza 

que destruiu 

A tela transa, o olho em transe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NECROGEOPOLÍTICAS 

/ micro-conto n.26 
 

Um império nunca cai de uma vez, e nunca cai de pé. 

Não há dia marcado para o começo da queda, mas há 

datas marcantes. 

O déficit comercial dos EUA com a China beirou o 

trilhão de dólares no fim deste ano. 

Vingança e retaliação já acompanhavam a política 

internacional antes do vírus. Há coisas que não 

mudaram no mundo, aliás o mundo mesmo não mudou, 

só continuou acabando, tal qual já estava antes do 

vírus. 

O presidente americano declarou que irá desligar a 

internet de todos os países que seguirem tendo 

relações comerciais com a China. 

Sim, em 2016 os EUA tinham dito que não controlariam 

mais a internet. Sim, se equivocou quem acreditou. 

O Brasil tinha então que escolher entre morrer de 

fome sem a China ou morrer de tédio sem a rede.  

Haveria vida depois da tela? Haveria dinheiro para 

telas depois da China? 

Fosse ainda o presidente anterior, que batia 

continência pro presidente americano, seguiríamos 

isolados, mas conectados. 

Feita foi a escolha! 

E depois de uma semana o número de suicídios superou 

o número de mortes por covid. 

 

 



ESTADO DE MAL-ESTAR SOCIAL 

/ micro-conto n.27 
 

Com o lançamento das máscaras transparentes as 

empresas de batom retomaram as vendas. 

As máscaras transparentes, entretanto, não fizeram 

as pessoas voltarem a sorrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTO DECORONIALISTA 

/ n.28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto que agora escrevo acontece(U) daqui um ano e 

dois dias. 

Partes deste manifeste escrite por mulheres de 

Rojava, kalungas, putas do centro da cidade velha, 

zapatistas, yanomamis, mulheres trans acadêmicas do 

Ceará, guaranis e pankararus. Outras partes escrite 

por homens trans bolivianos, por senegaleses e 

sírios presos em campos de concentração de 

refugiados em território europeu.  

Lido, ao vivo, por bixas do Irã, por enfermeiras 

da Nigéria e do Haiti e por wajãpis do Amapá.  

Assinado por entregadores de comida da Tailândia, 

crianças da cracolândia, proletários de fábricas 

do Laos, moradores da Maré, apartados da Cidade do 

Cabo, do Capão, de Cabul e Catmandu.  



Assim esta(rá) escrite nele: 

“O coRonialismo é a fase superior do coLonialismo. 

Representação fenomênica-viral das estruturas dos 

poderes do Norte. Mata no Sul no pós-século vinte 

e um tal qual os euro-norte-americanos mataram, nós 

e o mundo, ao longo dos últimos quatro séculos.  

O coRonialismo é só a expressão mais bem acabada 

da continuidade de um mundo que já estava acabando.  

Mata no Sul do mundo depois que a forma de 

organização econômica ocidental matou o mundo em 

troca de papéis abstratos. 

Mata por falta de hospitais, falta de moradias 

dignas, falta de saneamento e de profissionais da 

saúde.  

As mortes por fome não são por falta de comida, 

sobra comida, falta dinheiro.  

O capital age sobre o nosso mundo tal qual o vírus 

sobre nossas células.  

Nós vemos, vocês são cegos de cédulas. 

Todas as violências anteriores vêm à tona com cara 

de corona. 

Nos obrigam a trabalhar, como se existissem 

empregos, como se quiséssemos ser seus empregados. 

Nos impedem de festejar, mas nós- vilipendiados- 

não nos esquecemos os sentidos da celebração. 

O mundo de vocês entristece, deprime, entedia. A 

transformação total dele nos alegra! 

Não nos esqueceremos que o espaço público é para 

bailar de mãos dadas. 



A revolução será uma festa onde nós nos 

abraçaremos! Nossa rebeldia dança funk, toca 

tambor, toma caxiri. 

São nossos corpos que andam na rua, em hospitais, 

mercados e cemitérios em meio à quarentenas e 

lockdowns.  

Somos nós que entregamos, limpamos, cuidamos e 

enterramos.  

Estamos em tudo, mas não temos nada.  

Se o céu ainda não caiu sobre vossas cabeças é 

porque nós no Sul ainda o sustentamos. 

Sempre fomos vistos como contagiosos, entretanto 

seguimos sendo contaminados.  

Não nos interessa o retorno do mundo pré-covid, 

produziremos um outro mundo com e para além do 

covid. Sem convite! 

Não acreditamos nas promessas da sua indústria 

farmacêutica.  Estamos vacinados contra o que nos 

colocou nessa circunstância estrutural. 

Mesmo com máscaras e respiradores o ar desse mundo 

nos sufoca! 

Vocês destruíram o mundo, nós o transformaremos! 

E se não temos nada, tomaremos o mundo todo!” 

 

19 de Maio de 2021. 

 

 

 



SÓLIDA SOLICITUDE 

/ micro-conto n.29 
 
No quinto mês de confinamento ele desligou a 

internet. 

Desistiu desse mal estar do não estar pela tela. 

Bebe todo dia 

água junto com as plantas. 

Dança, pelado pela casa, com cadeiras. 

Já não lembra o som da sua própria voz. 

O vazio não vaza: preenche. 

E quando o espelho chora gelado 

Ele limpa seu rosto com um pano 

sem álcool em gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIM DE FESTA 

/ micro-conto n.30 
 
Sim, antes disso começar a festa já tinha acabado. 

Mas ainda, ao menos, podíamos ir nelas. 

Vocês, minha filha, dessa nova geração tem sorte 

de não precisar sentir saudades da festa: suas 

frestas frenéticas.  

Papo de velho, eu sei, mas festa era pra dançar e 

encontrar: 

encostar, escorrer. Hecatombes escancaradas.  

O que vocês chamam de festa é mais olho na tela, 

mas antes ela era tato e olfato. Som e suor. 

 

Era dispêndio, esplendor, nítida disposição para o 

nada.  

Suspensão espaço-temporal.  

Ambiências.  

Frenesi.  

Epifania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sim, é verdade também que antes disso começar o 

olho já tinha se tornado o senhor dos sentidos 

humanos. O olho tinha se humanizado na medida em 

que os humanos iam se coisificando.  

Nas frestas da festa era possível permanecer, por 

quanto tempo fosse, de olhos bem fechados.  

No Zoom, a festa só acontece de olho aberto, mirando 

a tela. Só o olho vai na festa, pela tela: 

teleológico, sem tráfego de tato e olfato. 

 

Inventem outro nome pra isso, pois festa era todo 

plano do vivido, não da tela plana ao vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 4:  

Ailton Krenak mergulha  

Guy Debord numa cachoeira  

da Serra do Cipó 

 

 



 

 

Krenak canta para Debord que o humano 

não é um câncer, mas capitalismo deu 

metástase. A quimioterapia, diz Debord, 

mora no Maio de 1968.  

Krenak tem ideias para adiar o fim do 

mundo da mercadoria espetacular, Debord 

escuta tomando cachaça e comendo tutu à 

mineira. 

Debord tá puto com os artistas que 

pintaram o painel em forma de muro que 

vai aparecer no conto n.37, diz para Krenak 

que desde que a arte morreu é muito fácil 

disfarçar policiais em artistas. Chafé numa 

mão e colher de doce de leite na outra, 

lembra do tempo em que os dadaístas 

quiseram suprimir a arte sem realizá-la, 

enquanto os surrealistas quiseram realizá-

la sem suprimi-la. E que os situacionistas 

mostraram que a supressão e a realização 

da arte são aspectos inseparáveis de uma 

superação da arte. 

Krenak ri olhando pro céu que não pára de 

cair, conta a Debord que ele e seus amigos 

situacionistas são expostos em museus 

putrefatos, misturados a outros restos do 

que sobrou da arte. 

Krenak dá a ideia monstrona em Debord: a 

última obra de arte será construir 

paraquedas coloridos para seguir caindo. 

Despencar junto com o céu, afinal esta 

sociedade não fez nada até aqui a não ser 

cair, cair, cair.  

 “O projeto decolonial não pode ser 

espetacularizado” dizia uma escritura 

rupestre na caverna a caminho da 

cachoeira da Serra Morena. 

 



DEVIR-DEVANEIO-DEVASTADO 

/ micro-mantra n.31 

 
Há dois anos que estamos trancados em casa. 

Soterrado no sofá assisto uma palestra online por 

dia sobre o após pandemia.  

Tem até pós-graduação em pós-covid. É tipo 

astrologia, mas sem astros. 

O sonho da geral é que o amanhã seja um retorno 

idílico (ou etílico?) ao passado. 

Um após que nem chega, nem passa. 

Permanente crença no após colapso: carência social 

irreal. 

Viramos todos devotos da vacina. 

Rezamos pelo milagre da vacina: 

"Ave Johnson & Johnson 

O senhor é convosco 

Bendita sois vós entre as mulheres 

Bendito é o fruto em vosso ventre Jesus 

Santa Johnson & Johnson, mãe de Deus…" 

"creio em Pfizer, Bayer, Roche, Novartis todas 

poderosas (re)criadoras do céu e da Terra..." 

"indústrias farmacêuticas nossa que estás no céu 

Santificado seja o teu nome 

E venha a nós o teu reino 

E seja feita a tua vontade" 

Mas as promessas da indústria farmacêutica não nos 

imunizam: imobilizam. 

A esperança, que é a última que morre, usa 

respirador, na UTI. 

Esperamos um amanhã que é um eterno hoje. 

 

 

 



EM CASA 

/ necro-crônica n.32 
 

Nos Estados Unidos as multas vão de mil a cinco mil 

dólares por sair de casa. 

Na França é preciso sair com uma plaquinha do peito 

dizendo que horas saiu, e aonde vai. 

No mundo todo o #fiqueemcasa é preponderante. 

Quem não quer morrer fica em casa. 

No Brasil, no Rio, João Pedro, 14 anos, foi morto 

pelo polícia dentro de casa. 

 

 

 

 

 

 

 



MÁCULA MÁSCULA 

/ necro-conto n.33 
 

Atenção isto é uma obra de ficção, portanto 

inteiramente real. Caso você se identifique com as 

linhas que seguem, vista a carapuça (sempre junto 

com a máscara). Ela lhe pertence. 

Ao longo de tantos meses sorrateiramente soterrado 

em casa foi impossível não tecer algum nível de 

contato com a vizinhança.  

 

Da parte de frente da minha casa começou a ecoar 

gritos de alguém que com o tempo notei que falava 

com os personagens do videogame. 

Indignado ele esbravejava com a péssima performance 

daqueles personagens. Inerte no sofá, movendo tão 

somente os dedos da mão, exigia mais movimento dos 

bonecos da tela. 

 

Claro que para que tal sujeito se dedicasse a 

tamanho ato de grandeza e criação havia uma mulher 

que limpava e organizava a casa e as contas, e ao 

longo destas centenas de dias, lhe fazia comida e 

a levava até o sofá e o atrapalhava pedindo que ele 

usasse aqueles dedos para levar a comida até a boca, 

inviabilizando por alguns instantes aqueles dedos 

que controlam o controle de seguir contribuindo de 

maneira tão ávida para a humanidade. 

 

Por quais motivos eu não sei, embora goste de pensar 

em alguns, mas o fato é que aquela mulher que usava 

seus dedos e todas as demais partes do corpo para 

tratar daquele homem que só usava os dedos um dia 

desapareceu. Desapareceu! 



Durante os dois primeiros dias esse homem seguiu 

gritando com personagens na tela e mexendo os 

dedos. 

Ainda havia alguma comida pelas panelas e foi uma 

tarefa hercúlea mover o corpo até a cozinha. Ficou 

um tanto indignado por ter que gastar tanto tempo 

procurando uma colher pela casa para que com ela 

raspasse as panelas. Descobriu que colheres moram 

em gavetas na cozinha, algo pouco útil visto que 

sem comida pronta nas panelas não eram mais 

necessárias as colheres. 

 

No terceiro dia ele em algum momento deixou de 

gritar com o videogame para gritar chamando pela 

mulher. O tom de indignação com ambos era o mesmo, 

a ênfase e os argumentos usados também. Antes a 

mulher funcionava um pouco melhor que os 

personagens do seu jogo predileto: ela era 

controlável sem o uso do controle. 

Mas ela sumiu. Os personagens do jogo na tela não. 

 

Foi árdua a tarefa, no quarto dia, de buscar 

arqueologicamente pela casa, chafurdando entre 

armários, algo que com os dedos desse para enfiar 

na boca.  

Ele reconheceu um saco de arroz e logo depois 

descobriu que aquilo era duro demais. Qual seria a 

mágica que a mulher fazia para tornar aquilo 

mastigável? Não importa. Por detrás do arroz duro 

tinha sacos de miojos suficientemente moles. E ele 

pode voltar a gritar com a tela. 

 

No sexto dia ele deixou, por um instante, de 

esbravejar do jogo para xingar a cachorra alegando 

que ela estava fétida, lhe peguntou se ela estava 

cagada. 



 

 

 

 

 

No sétimo dia ele percebeu que aquele cheiro de cú-

sujo não era dela: era dele.  

 

No oitavo dia, sem miojo que já vem mole o 

suficiente dentro do saco, ele se deleitou com 

colheradas de margarina pura. Constatou a 

importância do seu ato heroico de ter descoberto 

aquela colher nos primeiros dias.  

A mistura do café na água fria não deu certo. Quase 

teve saudades da mulher, mas concluiu que ela devia 

ser uma bruxa por fazer aquele pó horrível virar o 

que chamamos de café. 



No nono dia a cachorra estranha ao vê-lo, com o 

controle em mãos, arrastando o cú no sofá, tal qual 

ela faz na grama. 

Quase tão magra quanto a Baleia do Vidas Secas, ela 

se dá conta que já consegue passar pelas grandes 

do portão. E passa! E desaparece! 

 

O décimo dia é de descobertas edificantes! Aqueles 

biscoitos que moravam no pote de vidro em cima da 

geladeira nem nasciam lá e nem vinham assim do 

supermercado. Eles vinham em embalagens, e ficavam 

nas profundidades dos armários, espacialidades pós-

miojos. 

Ele praguejou lembrado que a mulher nunca tinha lhe 

contado isso, nunca tinha lhe dito sobre 

embalagens, armários e colheres.  

O décimo foi um grande dia!  

A cachorra, que já tinha ido, já não chorava mais. 

Da fome que sentia. Fome em cães não avisa feito 

quanto acaba a energia do personagem no jogo.  

Os biscoitos deram novo vigor aos seus gritos, e 

eu volto a lhe escutar. Pelo que entendi o goleiro 

do seu time não vai bem. 

No jogo de futebol on line que ele joga todos os 

corpos na tela são masculinos, cada um deles é 

controlado por um homem sentado no sofá como ele.  

O décimo primeiro dia vem para lembrá-lo que além 

de dedos e olhos ele tem órgãos. O estomago dói, o 

intestino luta com margarina, coca, miojos e 

biscoitos.  

Começa a ficar muito difícil atravessar o mar de 

embalagens que o rodeia. Como nenhum outro lugar 

da casa tem sentido para além do sofá, videogame e 

tela, ele, que mijava na tampa do vazo quando a 

mulher estava, agora mija no vazo de planta no canto 

da sala. 



A dor e o mal-estar não passam no décimo segundo 

dia. Ele arrasta algumas embalagens e restos para 

poder jogar deitado. Depois de vomitar a quarta vez 

tem saudades pela primeira vez da mulher, que 

sempre limpou seus vômitos. 

Já não ouço seus gritos, reconheço seus urros. 

O cheiro de cú-sujo era maior do que o de mijo e 

de vômito? Cada odor com sua densidade, odores 

sectários, se sobrepõem sem se misturar. 

 

Talvez tenha sido no décimo quinto, ou décimo sexto 

dia que seus dedos perderam totalmente o movimento, 

que seu corpo - que já não mexia nada além de dedos 

- parou de vez. Por debaixo de vômitos, embalagens 

de biscoito e de miojo. 

 

Por mais dois dias os outros 21 homens que, junto 

com ele, mexem dedos e gritam em sofás controlando 

jogadores de futebol na tela, estranharam que ele 

não se mexia mais em campo. No terceiro dia os 21 

homens decidiram expulsá-lo de campo, do jogo.  

E ele finalmente desapareceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁVIDA AUDIÊNCIA 

/ mic(r)o-conto n.34 
 

 

 

 

 

 

 

A eliminação de quase 2% da população não 

comprometeu a audiência. 

Quem sobrou estava em casa.  

O carnaval DA Globo foi um sucesso! 

A ala de drones da Mangueira foi de tirar o fôlego!  

 
 



MERCADORIA CONTAGIANTE 

/ necro-conto n.35 
 
Tanto na unidade da Barra da Tijuca como na do 

Morumbi a espera é de, no mínimo, dez dias para os 

agendamentos mais próximos. 

As clínicas de contágio controlado são um sucesso 

no mundo todo, mesmo com seus preços exorbitantes. 

Mas convenhamos, um passaporte global de cidadão 

imune não tem preço! Aliás, tem um preço 

proporcional ao seu benefício. 

Depois de três meses trancada no seu condomínio 

fechado e mais quinze dias de espera na fila, 

Madalena finalmente conseguiu realizar sua 

internação na clínica de contágio controlado.  

 

Ao chegar Madalena lê na fachada da clínica: 

“Livre-se de vez do isolamento! Seu contágio 

controlado te dará a liberdade do rebanho global.” 

 

Ao entrar na clínica a mãe dela lhe acalenta, 

dizendo calmamente que será parecido com as vezes 

que ela fez procedimentos cirúrgicos em clínicas 

de estética. De fato, tanto na arquitetura dos 

prédios, como no conforto dos quartos, a clínica 

de contágio não deixa nada a desejar quando 

comparada às melhores clínicas de estética. 

Mas diferente das vezes que Madalena fez 

procedimentos estéticos, desta vez ela precisou de 

respiradores. Deu saudades da dor que sentiu na 

lipoaspiração feita no ano anterior. Todavia, o 

respirador norte-americano funcionou bem e depois 

de mais de uma semana entubada Madalena se 

recuperou bem, e finalmente chegou o dia da alta! 



Ela posta no insta uma foto com o certificado de 

imunização controlada. Muitas curtidas, várias 

figurinhas de coraçãozinho e palminhas. Uma amiga 

lhe bota pilha para a viagem ao verão europeu, o 

passaporte de imunização é aceito por lá desde o 

fim de 2020.   

 

Madalena está super empolgada! Para comemorar vai 

pra balada com sua turma de amigues: todes 

portando, evidentemente, seus passaportes de auto-

imunes, com o selo da OMS e do Ministério da Saúde. 

Lá bebem, dançam, se beijam e se abraçam 

freneticamente. O abraço e o beijo configuram hoje 

um privilégio tátil de classe. 

 

Na porta da balada Madalena beija deliciosamente 

seu crush enquanto espera o motorista da família. 

 

Um homem armado se aproxima e os aborda. 

O boy de Madalena acha que seu passaporte o tornou 

autoimune à violência, mas o passaporte de 

imunização não vem com colete a prova de balas. O 

corpo autoimune do boy cai sem vida no chão. 

 

O homem armado não leva o dinheiro, nem tão pouco 

os celulares: só leva os passaportes.  

 

 

 

 

 

 



A ROBÓTICA URBANA DA PUTREFAÇÃO 

/ necro-conto n.36 

 
Na Índia robôs limpam freneticamente as ruas 

eliminando o que nem eles podem ver. 

Cachorros robôs atuam em Taiwan. 

Drones identificam e notificam pessoas em Paris. 

A micro-eletrônica-robótica é última esperança na 

luta pelo direito à cidade no mundo euro-norte 

americano e no sudeste asiático avançado. 

No sul do mundo, no centro das grandes cidades 

brasileiras a proliferação dos corpos pelas ruas e 

no transporte público indica não simplesmente a 

morte do direito à cidade, mas do direito à morrer 

na cidade. 

Mas aqui também começamos a usar robôs. Afinal 

também somos modernizadores.  

Ainda em testes eles tem se mostrado eficientes no 

recolhimento de corpos nos grandes centros urbanos.  

A identificação é feita pelos odores do processo 

de putrefação da carne humana. É uma nova 

tecnologia, visto que até aqui máquinas e robôs 

tinham sido ensinados a reconhecer corpos com vida, 

seu calor e seu movimento.  

A morte em massa sempre ofereceu caminhos para o 

desenvolvimento tecnológico. 

O norte automatiza o direito à cidade, enquanto o 

sul automatiza a contagem de corpos nas cidades.  

Mas sobram corpos e faltam robôs.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANIZAÇÃO MEDIEVAL PÓS-MODERNA 

/ muro-conto n.37 

 
Finalmente todos os condomínios fechados foram 

abertos. 

A cidade mimetizada em condomínio.  

Quem diria que a tecnologia usada nas cidades da 

Idade Média seriam a cara da pós-modernidade e do 

pós-vírus em grandes metrópoles do 

subdesenvolvimento.  

“Medieval hitech”. Diziam de boca cheia os 

urbanistas e arquitetos abraçados aos especuladores 

imobiliários. O velho discurso sobre o novo. 

 

Por se tratar de um projeto humanista, como todo 

bom projeto urbanista, os lados de fora do muro 

foram pintados e ou grafitados por artistas 

famosos, com temáticas engajadas. 

Curadores de arte urbana teciam comentários 

perspicazes, com análises sofisticadas no dia da 

inauguração daquilo que chamaram de “o maior painel 

de arte urbana do mundo”! Maior e mais 

representativo do que os grafites que compõe o 

“painel” que separa Israel da Palestina.  

O Instituto Itaú e o Instituto Moreira Sales 

financiaram as pinturas e grafites que nos 

colocaram no centro da arte urbana do pós-século 

XXI.  

Afinal a arte sempre foi um tema caro para os 

bancos!  

O presidente do Instituto Itaú disse no dia da 

inauguração: “a arte cura!” 

 

 



Os arquitetos e urbanistas brasileiros voltaram a 

ler a obra de Gilberto Freire e usá-la feito fosse 

uma cartilha. As adaptações eram restritas à 

escala: a cidade intra muros uma imensa Casa 

Grande.  

 

Os contratos de trabalho dessa nova urbanidade 

medievalesca são mais duradouros, combatendo a 

instabilidade dos empregos, disseram eles. 

Isso porque o processo para adentrar a cidade 

intra-muro consiste em pegar a fila do lado de fora 

do muro lindo e colorido com grafites engajados. 

Isso pode durar dois ou três dias.  

Depois de apresentar os documentos do contrato de 

trabalho firmado na alfândega urbana as 

trabalhadores e os trabalhadores ficam alojados por 

quinze dias em um Centro de Detenção Provisória 

Anti-contágio em regime de quarentena (finalmente 

os/as trabalhadore(a)s pobres passaram a fazer 

quarentena!).  

 

Os turnos duram de 30 a noventa dias em média, 

podendo ser de 15 dias ou de até 180 dias. 

Obviamente os quinze dias de estadia obrigatória 

no Centro de Detenção Provisória Anti-contágio são 

descontados do salário. 

 

Mas todo muro que é sólido desmancha no ar.  

Oscar Niemeyer sabia que o concreto armado é dado 

a fissuras. 

Carlos Mariguella sabia que além do concreto outras 

coisas podiam ser armadas. 

 

 

 

 



O propósito de todo muro é cair. 

Uns sonham em virar chão, passagem que num instante 

vai do vertical ao horizontal, onde permanece 

virando outro. Muro que muda, se desloca, se torna 

chão. Da interdição da sua condição vertical dando 

lugar à passagem, incorporado ao chão. 

 

Todos os muros, mesmo os maiores acabam em alguma 

parte do céu. O céu nunca é sólido, um muro sempre 

é sórdido.  

 

O muro impedia de entrar, mas o que ninguém levou 

em conta era que ele também impedia de sair.  

 

Quando os do lado de fora se negaram a entrar, o 

muro que protegia começou também a sufocar.  

Sem ter quem trabalhasse o projeto urbano medieval 

pós-moderno começa a desmoronar.  

 

O muro caiu de pé. 



O MUNDO DA LUA 

/ micro-crônica n.38 

 
“Empresa cria traje anti-Covid para shows e 

festivais: compartimento para fumar, luzes de LED 

e filtro de ar. 

Em entrevista à NBC de Los Angeles, Miguel Risueno, 

chefe do Production Club, disse que o Micrashell é 

um “modo de unir as pessoas”. De acordo com ele, 

trata-se de um “meio-terno” que bloqueia as 

“partículas e vírus transportados pelo ar”. 

Um modelo do Micrashell se assemelha a um traje 

espacial com cores neon. Há um filtro N95, um 

sistema de emissão do ar, uma bolsa para celular e 

caixas de pressão para beber e papear sem remover 

o capacete, porque se você remover o capacete e o 

escudo, ficará comprometido.” 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 “Empresa cria traje anti-covid para shows e festivais: 

compartimento para fumar, luzes de LED e filtro de ar; 

assista” – publicado em: Rolling Stone, 26/05/2020  



TERRORISMO VIRAL 

/ micro-crônica n.39 

 
“Um misto de revolta e medo. Esses foram os 

sentimentos de duas brasilienses ao presenciar um 

fato grave ocorrido dentro de uma livraria em um 

shopping de Brasília, no Distrito Federal, nessa 

quinta-feira (4/6). Elas denunciam ter visto uma 

mulher tirar a máscara de proteção, cuspir na mão 

e esfregar em vários itens da loja.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 “Mulher tira máscara, cospe nas mãos e esfrega em 

produtos na livraria” – publicado em: Estado de Minas, 

05/06/2020.  

Quando a literatura realista perde para a realidade 

ficcional, copiar notícias é o que há de mais 

inventivo e surpreendente a se fazer. As notícias são 

o desdobramento mais profundo da ficção. Nada pode ir 

mais além na reinvenção da realidade do que a 

descrição da própria realidade. 



CARTA À MARGARET THATCHER 

/ necro-carta n.40 
 
Goiânia, dia 76 do pós 2020. 

Estimada Margaret, 

Com algum pesar lhe escrevo esta carta, sei que me 

entenderá pois sou um indivíduo, e portanto existo. 

Desde que você se foi, em 2013, o mundo segue 

avançando, tal qual você gostaria, tal qual você 

tanto lutou. Avança o mundo em linha reta, um pra 

frente sem fim...até o fim. Mas o fim querida 

Margaret, hoje sabemos, que o fim é a emergência 

concreta e continuada do que já existia. O fim é a 

própria continuação. Ávida, ácida, asquerosa e 

asfixiante. Você se orgulharia! 

O fim não se apresenta como um outro, mas puro 

desdobramento e acirramento deste, sim deste que 

você passou a vida defendendo para que continuasse.  

Em todos os filmes e livros de ficção, a bíblia 

incluída dentre estes, o fim do mundo se apresenta 

como uma totalidade fechada, formal, cabal e final. 

Nas ficções, a bíblia incluída mais uma vez, quando 

o mundo acaba ele não continua: o fim como 

fechamento. 

Uma espécie de big bang às avessas. Tudo some, sobe.  

Tão romântico como inexistente esse fim do mundo 

com ponto final. 

Na realidade como momento do que não é falso, o fim 

do mundo é sádico. Nele o fim se apresenta de forma 

continuada, permanentemente acabando. Estendido no 



espaço e no tempo: um fim perene, um perrengue sem 

fim.  

Em cada canto uma instância do fim, em todo momento 

a continuação do fim. 

A realidade acabada põe em curso uma acumulação 

primitiva do fim.  

O fim do mundo como continuação cabal do capital.  

Aposto que você estaria feliz de saber que mesmo 

durante o cabal acabamento do mundo ele não mudou 

seu curso, navega obstinado com a razão sangrenta 

das cifras no seu horizonte. 

 

É também por isso que lhe escrevo Margaret!  

Alguém precisava te avisar que o mundo que você 

tanto projetou e protegeu, o mundo que você 

almejou, defendeu e vendeu deu certo! O cada um por 

si e todos atrás de mais dinheiro vingou 

vigorosamente seu curso, maravilhosa Margaret.  

Não pensamos em nenhum momento nessa totalidade 

abstrata-concreta que alguns tantos insistiram em 

chamar de mundo, essa porra nem existe né? Se tu 

tivesses vivido mais um tantinho sei que chegarias 

a tal conclusão. Pois se não existe sociedade, 

porque haveríamos de inventar o mundo. No fundo no 

fundo, a soma vertiginosa de indivíduos atomizados 

e isolados (te conto mais disso jajá) vive em uma 

coleção desconexa de porções do espaço. O mundo não 

é conjunto, é mera soma de porções do espaço. Nada 

é conjunto, tudo é individual e isolado, como não 

lembrar de você, saudosa Margaret. 

 



Você se orgulharia de ver que sua tese sobre a 

existência dos indivíduos galgou um novo patamar. 

Tu defendias que o indivíduo precisava ser 

entendido de modo isolado, sem essa bobagem 

fantasiosa de sociedade. Margaret, o que você não 

imaginava é que os indivíduos iam ter que se isolar 

e entender isso.  

 

Pena mesmo, Margaret, você não estar conosco nesse 

momento em que a coleção de mais de seis bilhões 

de seres humanos que ocupam a superfície terrestre 

estão diante de um, mais um dilema coletivo. 

Agora que já te contei tudo como você 

individualmente queria ouvir, me permita te contar 

o mesmo, mas de modo invertido. Da perspectiva que, 

segundo você, nem sequer existe, então leia como 

um conto de ficção distópico, pois o que agora lhe 

escrevo é da perceptiva coletiva, de conjunto, de 

sociedade portanto. Mas calma, te acalento: isso é 

só uma profusão de linhas, mero exercício de 

criação de um indivíduo trancado em casa, 

escrevendo micro e necro coisas. Algumas delas 

sobre gente que morre, outras delas pra gente que 

já morreu. 

 

Primeiro, com pesar sinto lhe informar, estimada 

Margaret: a noção de sociedade vem à tona em meio 

ao seu colapso.  

O indivíduo é irremediavelmente social, Margaret.  

Sabemos agora, e como você faz falta aqui, que as 

noções mais aprofundadas de coletivo social e de 

sociedade se efetivam não em momentos fraternos ou 

felizes, de comunhão entre os povos.  



 

A noção e realização mais aprofundada dos ideais 

de sociedade são promovidos e se manifestam quando 

estamos todos na merda. A merda nos faz sociedade, 

a sociedade que deu merda, nos expõe com 

clarividência transparente que a sociedade existe.  

Os indivíduos dessa sociedade, querida Margaret, 

estão morrendo em montes mesmo aí onde você 

governava, mesmo nessa parte do mundo que subjugou 

(e segue subjugando) por séculos outras tantas 

partes do mundo.  

Desde o começo do ano já morreram milhões, estimada 

Margaret. 



Os indivíduos morrem, a sociedade - que você achava 

que não existia - mata! Os indivíduos desaparecem 

enquanto a sociedade arrefece.  

 

O pacto dos fingimentos de que todos por aqui 

importam durou muito pouco, pouco mais que uma 

quarentena. Depois teus parças recorreram à palavra 

que eles mais dizem na vida: flexibilização. 

Não sei se essa já era uma tara também tua, mas a 

tua turma ama essa palavra, um verdadeiro mantra.  

 

Aqui de onde te escrevo o número de mortes aumenta 

vertiginosamente e, diferente de onde as coisas 

estão melhorando, o aumento do número de morte tem 

gerado a tal flexibilização do isolamento.  

É a flexibilização da valorização da vida, algo que 

não foi o vírus que inventou, os corpos matáveis 

já existiam como regra por aqui. 

  

Desde antes do pós-século vinte e um a gente já 

tinha sacado que o tal do liberalismo que você tanto 

defendeu só funcionava se desdizendo.  

O Estado tem que acabar, desde que esteja aí para 

nos salvar, dizem agora, de boca cheia seus amigos 

e seguidores.  

Desde antes do pós-século XXI a gente já sabia que 

o tal do neoliberalismo sempre foi necro 

liberalismo. Desde antes da tua morte você já era 

necro, saudosa Margaret.  

Por aqui, neste 2021 que é um tanto 1929, teus 

amigos neoliberais seguem pedindo Estado mínimo 

quando se deleitam nas altas taxas de juros que o 



Estado brasileiro pratica. Eles seguem não gostando 

do Estado, mas amando os títulos da dívida pública.  

O ódio que eles têm do Bolsa Família (noutra carta 

te explico, receio que você não vá gostar) é 

proporcional ao amor que eles têm pelas 

desonerações fiscais que recebem.  

 

Bom, já sabíamos, saudosa Margaret, que neoliberais 

todos sempre e muito necroliberais, não se 

sustentam sem o Estado, não sustentam seu discurso 

sobre a economia. 

Mas eles ainda achavam que sustentavam o discurso 

das tais liberdades individuais.  

Mas de repente a liberdade de comprar vira a 

liberdade de permanecer comprando em casa.  

Agora, com esse novo momento do fim em curso, o 

discurso necroliberal no sul do mundo se volta à 

sua quinta-essência: a liberdade resumida ao 

pseudo-direito de morrer trabalhando.  

Na era industrial morrer trabalhando significava 

exaustão pela atividade fabril continuada, agora 

morrer trabalhando significa também morrer indo ao 

trabalho, morrer sem trabalho e morrer por contágio 

durante o trabalho.  

O trabalho, e falta dele, nunca deixou de matar, 

só tem acumulado formas de fazê-lo. 

 

As mortes por aqui, Margaret, nesse embuste 

democrático, vão a cada dia aumentando, tornam-se 

um acumular incessante de números sem rosto. Morte 

de pessoas que nunca tiveram a garantia de 

permanecer vivas nunca foi uma novidade neste país, 

o que – francamente - facilita que mais uma vez as 



vejamos como inevitáveis, favorece nossa aceitação 

dócil das dezenas de milhares de corpos empilhados 

em valas comuns.  

Tudo indivíduo, né, Margaret - você nos diria.  

 

Teus amigos e seguidores se tornaram todos um misto 

de hiena com abutre, atuando sobre as políticas 

públicas rindo e beliscando vísceras. 

Pra cada morto de fome ou de vírus um dinheiro 

estatal que pode virar pagamento da dívida, compra 

de dólar, desoneração fiscal, subsídios agrícolas.  

Pra cada corte no bucho da educação e do SUS um 

abutre necroliberal neocolonial justificando a 

necessidade do equilíbrio das contas públicas.  

 

Não haveria neoliberais sem Estado. Você foi a 

prova viva disso, cara Margaret.  

 

O sonho deles, que foi também o seu, é que o Estado 

vire o Banco Central.  

 

O (neo)liberalismo vive de morte. 

O (neo)liberalismo é sempre necroliberalismo. 

 

Quando você era viva o liberalismo já era necro. 

Desde que você morreu o necroliberalismo segue 

vivo. 

 

Não te envio um abraço pois trata-se de algo 

impróprio por aqui. 

 

Cordiais saudações 

Glauco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


