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Conservadorismo
cordial
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FÁBIO BRÜGGEMANN (Lages, 1962) é escritor e editor, autor de Transporte

(poesia, 1988), A lebre dói como faca de ouvido (novela, 1994), Trilogia da Angústia
(teatro, 1999) e Fabulário dos Ilustres Desconhecidos (contos, 2002), entre outros livros.
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Pensar que quem não
trabalha, sejam índios
ou artistas, não merece
ganhar nada, é um traço
cultural do catarinense

Fábio Brüggemann
Proponho aqui algumas pequenas teses
e um debate sobre a gênese e a permanência de uma suposta e aludida “cultura catarinense”.
Não há consenso, unidade ou pensamento único a respeito da ideia, notadamente
difundida por gestores públicos e políticos,
de uma “identidade cultural do catarinense”. Não é nem mesmo certo que essa coisa
chamada “identidade cultural catarinense”
exista. É algo de que não há comprovação.
Ao contrário.
O “catarinensismo” é uma invenção geopolítica. Digo isso tendo em conta seja a formação histórica, seja o variado traço étnico
da população — imigrantes portugueses, alemães, italianos, poloneses, japoneses, além
de negros trazidos a fórceps e escravizados
e dos primeiros habitantes indígenas. Estes
últimos, apesar de pertenceram a um tronco
comum, também são múltiplos: xoclengues,
carijós etc. Vale mencionar ainda a presença
até hoje marcante do gaucho (pronuncio gáucho), que veio do pampa cisplatino e instalou-se no planalto serrano.
Os imigrantes europeus, a maioria italianos e alemães, trouxeram consigo a moral do
trabalho. Com a ajuda de seu deus judaico-cristão, de seus braços fortes e de uma terra fértil, o paraíso brasileiro tudo lhes daria.
Mas existia um entrave: os indígenas. A so-
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lução, que também contou com o amém de
seu deus (já que os habitantes eram “outros”
e sem “alma”), foi combatê-los do mesmo
modo como espanhóis e portugueses já haviam feito antes. O mandamento cristão de
não matar foi interpretado por uma parte
desses imigrantes como sendo válido apenas
aos seus pares.
Não foram poucas as vezes em que,
quando criança (e aviso que sou descendente de imigrantes europeus e nasci em Santa
Catarina), ouvi de vizinhos o orgulho de ser
bugreiro, de matar essa gente “sem deus” (o
deles, é claro), que não “gostava de trabalhar”. Esse mesmo lema, adaptado ao campo político, consagra o catarinense como o
mais avesso às políticas sociais e de distribuição de renda, pois “quem não trabalha
não merece ganhar nada”. O pensamento do
bugreiro — afinal, para o modelo de nossos
colonos, o índio não trabalhava — continua
valendo, uma vez que o imigrante e seus
descendentes não compreenderam, e não
quiseram compreender, pela força de sua
educação e cultura, que a ideia de trabalho
para si não serve para os índios.
O catarinense — e este é o único traço de
unidade que consigo perceber nele — é conservador, preconceituoso e ignorante face a
macroquestões humanitárias, sociais, geopolíticas e, principalmente, face àquilo que não
lhe pertence: a cultura exógena, a arte do
outro, o pensamento do outro, a vontade e o
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desejo do outro. Esse único traço (insisto que
é apenas a gênese de uma pequena tese a ser
debatida) é positivista e, não raro, promove
e promoveu movimentos neonazistas em colônias alemãs nos anos de 1930, o que está
fartamente documentado.
É curioso notar, na produção cultural do
estado, que os artistas mais conhecidos e que
mais se destacaram além das fronteiras estaduais vêm de fora desse caldo. Cruz e Sousa — que era negro mas teve acesso aos seus
contemporâneos, principalmente Baudelaire,
e citava com frequência filósofos como Schopenhauer, além de ter amigos com os quais
debatia o que acontecia no mundo naquele
momento em que não existia sequer telefone
e em que os livros vinham de navio — é um
criador quase apartado da produção que aqui
precedeu e sucedeu a sua obra, guardadas as
devidas contextualizações necessárias.
Nossos colonos não trouxeram livros em
sua bagagem. Vale lembrar que muito da produção cultural da Bahia veio do Recôncavo,
pouso de imigrantes árabes, e a presença dos
livros foi fundamental para sua formação. A
verve revolucionária de Wally Salomão, Glauber Rocha, Tom Zé e Caetano Veloso veio de
lá. Qual artista catarinense, com a formação
cultural colonial que nós tivemos, pretendeu
revolucionar algo?
O mais notório deles foi Rogério Sganzerla, descendente de imigrantes italianos,
empreendedores e com o perfil relatado
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antes, que se mudou muito jovem para São que seja da área, não o filho de um político
Paulo e lá teve condições de fazer seus fil- que nada entende do negócio (como é hoje),
mes. Em Joaçaba, não apenas pela falta de informar a toda população de que existe um
equipamento, mas por ausência de estímu- fundo, fazer com que esse fundo seja admilo, parceria e afinidade intelectual, ele nun- nistrado por um conselho paritário, e que ele
ca teria feito o cinema que fez. Em várias financie projetos por meio de editais públicos
entrevistas que deu, detonava o atraso, o lançados anualmente. Parece simples, e é.
provincianismo e o conservadorismo do es- Por que essas sugestões não são aplicadas?
Porque o ex-governador do Estado, Luiz Hentado e de sua cidade natal.
Isso não significa, no entanto, que a for- rique da Silveira, descobriu que os recursos
mação cultural do catarinense seja despre- dos fundos poderiam e deveriam ser usados
zível. Os catarinenses são conhecidos como para políticas de governo, e não de Estado, o
leais trabalhadores, honestos, cordiais, exce- que acontece até hoje.
Desde que, ainda que de forma espolentes anfitriões, empreendedores, mas não
são apenas essas virtudes que dão estofo ou rádica, os editais existem, várias obras, em
estímulo para que alguém produza arte ou todas as áreas, têm sido publicadas, vistas,
faça desafinar o coro dos contentes, largue o tocadas, apreciadas. Mas, se fosse por aval
preconceito de lado e, enfim, deixe o cordia- apenas dos governos, com certeza elas não
lismo conservador, a fim de propor algo es- existiriam. Ao contrário dos editais públicos
sencialmente novo. Tanto é que não há pro- para a construção de estradas, de escolas,
posição de vulto nesse sentido. É óbvio que pontes, que devem privilegiar a ergonomia,
o acerto, a lógica, os editais de apoio às arproposições há, mas não de vulto.
No campo das políticas públicas para a tes devem também investir na experimentaarte e a cultura, o resultado é quase a barbá- ção, no imaginário e, por que não, no erro,
rie. O atual governador, Raimundo Colombo, como bem esclareceu o modernista Oswald
por exemplo, fruto dessa formação, crê que de Andrade, quando disse que a poesia é a
se deve demolir um dos imóveis mais simbó- contribuição milionária de todos os erros. E é
licos da cidade onde nasceu, Lages: o Colégio por isso que não cabem políticas de governo.
Quem faz arte são pesAristiliano Ramos (por
soas, grupos, jamais gocoincidência, estudei
“Significa que sem leis
vernos. E é óbvio ainda
nessa escola), cuja
que as embasem e que
que os governos privilearquitetura dos anos
as garantam, governos
giam grandes artistas,
1930 é considerada
de cachês milionários,
patrimônio não apenas
podem achar que
eventos grandiloquenarquitetônico mas cul“incentivar a cultura”
tes (panem et circentural e paisagístico, por
é publicar o livro do
ses) que se vão num dia,
respeitar a linha do céu
sem que se pense em
sobrinho, bancar uma
do vasto planalto serrano. No dia da reaberescola de dança clássica, formação, preservação,
exibição, distribuição e
tura do teatro Ademir
trazer um balé da
produção de arte. A puRosa, o mesmo goverPolônia ou financiar
blicação de um jovem
nador, agora reeleito,
poeta, por mais precáchegou a comemorar
uma atriz global.”
rio que seja seu livro,
o fato de que “muitos
artistas se apresentaram aqui de graça, pelo através de editais públicos, é muito mais imamor ao aplauso”, ignorando que não há arte portante para a cultura de um povo do que
um evento milionário de uma dupla qualquer.
nem artista se estes não têm o que comer.
Há mais de duas décadas, artistas, in- E muito mais barato para os cofres públicos. E
telectuais, pensadores e produtores cultu- muito mais democrático.
Ainda sobre o conservadorismo cordial
rais solicitam uma política pública para que
a cultura seja de Estado. Isso significa que, por parte da sociedade civil, instituições
sem leis que a embasem e que a garantam, quase medievais resistem com seu pomposo
governos podem achar que “incentivar a cul- arcaísmo, quase sempre de acordo com os
tura” é publicar o livro do sobrinho, bancar governos, até porque sobrevivem deles, por
uma escola de dança clássica, trazer um balé força de lei. Apesar disso, de saberem que
da Polônia ou financiar uma atriz global. Para a lei os protege nesse sentido, tanto o Insque a política seja de Estado (porque todos os tituto Histórico e Geográfico, quanto a Acagovernos que quiseram eles mesmos produzir demia Catarinense de Letras, por exemplo,
cultura tiveram viés fascista), é preciso um refutam pensamentos radicais (no sentido
fundo (que já existe, porém é extremamente marxista, de ir às raízes), revolucionários,
mal gerido) e que esse fundo seja usado para rebeldes, erráticos. A pompa e a circunstância, as solenidades enfadonhas, o compadrio
a publicação anual de editais de incentivo.
Para construir tal política de Estado, já protocolar, os discursos de terno e gravata
foram realizadas inúmeros fóruns, seminários ainda são a tônica nessas instituições, que,
e conferências, dos quais resultaram docu- queiramos ou não, são reflexo do único tramentos e proposições. Apesar de toda diver- ço do “catarinense”: o conservadorismo que
sidade necessária, há uma receita básica con- nos coloca à margem da produção artística
sensual. É necessário criar uma Secretaria de e cultural brasileira desde que os colonizaCultura, realizar concurso para que técnicos dores do fim do século 19 e começo do 20
ocupem os cargos, escolher um secretário chegaram por aqui.
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Violências e Figuras Subjetivas:
Investigações Acerca do Mal
Incontrolável
organizadores: Mériti de Souza,
Francisco Martins e José Newton Garcia
de Araújo
A coletânea Violências e figuras subjetivas: investigações acerca do mal incontrolável dá continuidade a um projeto anterior bem-sucedido
no qual se constatou que uma visão multidisciplinar foi elucidativa do complexo fenômeno. A
obra aponta os cenários, reconhecendo existir
na mundanização da violência um espaço onde
cada episódio se desenrola. Mas o cenário traz
consigo o confinamento do tempo e dá um ar decisivo ao que moveu a escrita de cada capítulo.

Epistemologia da Geografia
autor: Paul Claval
Epistemologia da geografia é o coroamento
de uma vastíssima obra através da qual o autor aborda os mais diversos temas geográficos,
situando-os em seus contextos históricos e culturais. Intelectual criativo e inovador, Paul Claval, além de ter percorrido diversas temáticas
ligads à geografia humana, vem se dedicando,
desde os anos 1960, à epistemologia e à história
da geografia. Traduzido por Margareth de Castro
Afeche Pimenta e Joana Afeche Pimenta, Epistemologia da geografia traça com desenvoltura
a evolução do pensar geográfico, relacionando
as transformações que vão se sucedendo após
as grandes descobertas científicas e territoriais
com as diversas formas de elaborar as concepções de mundo.

Metodologia Científica
e Educação
autor: Agripa Faria Alexandre
Neste livro, a metodologia científica é apresentada e estudada fundamentalmente como uma
disciplina orientadora do saber científico. A obra
entende a metodologia científica como uma disciplina nuclear, a qual dispõe de uma pluralidade de feixes educacionais de ciência. Parte daí
a concepção de que o conceito de metodologia
científica é consubstancial ao conceito de educação.

notas universitárias
w A EdUFSC lançou neste mês o edital do Concurso de Contos
Silveira de Souza, voltado a autores catarinenses ou aqui residentes.
w As inscrições acontecem entre 10 de novembro e 12 de dezembro. O livro ganhador será publicado pela Editora da UFSC
em 2015. Mais informações no site http://www.editora.ufsc.br
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Manoel Ricardo de Lima (Parnaíba, 1970) é poeta e professor da Escola de Letras da UNIRIO. Publicou Geografia

Aérea (7Letras), A forma-formante — ensaios com Joaquim Cardozo (EdUFSC), As mãos (7Letras), Jogo de Varetas (7Letras)
e Falas Inacabadas (com a artista visual Elida Tessler) entre outros. Texto publicado originalmente na revista PESSOA.

divulgação

Entre moscas,
o homem
Livro de contos
de Everardo Norões
se apropria da infâmia,
numa cartografia
aberta por um
campo de forças com
correntes e explosões
destruidoras onde
está constantemente
o frágil e minúsculo
corpo humano
Manoel Ricardo de Lima
Mario Perniola escreve que estamos o
tempo inteiro, agora, diante de um processo de liquidação dos mundos simbólicos. E
que é importante ficar atento, de alguma
maneira, a essa ideia de que a transgressão
constitui por si própria um modo de operação eficaz. Toda transgressão, de fato, não
é nada. O que Walter Benjamin já apontava
em outros sentidos, mas que podemos ler
nessa circunstância inoportuna em que normalmente se lança o fazer como burocracia: primeiro, como “mero instrumento de
recriação” sem diferimento e, depois, como
um “espetáculo edificante”.
A questão é, politicamente, parece perguntar-se Perniola, como intervir num mundo demasiado confuso, no qual uma mistura
de cinismo, de interesses comerciais e de
rivalidades subjetivas se impõe anulando
todo fazer como engendramento e invenção. Por isso, procura dizer que, nessa “hi-

perbólica valorização econômica” de tudo, a
assinatura de alguns “artistas” é mitificada
através de uma estratégia que pertence definitivamente ao mercado da informação e
não ao “mundo da arte”. Algo como: quanto mais nega a transgressão, mais a torna
inoperante, porque se apropria dela para
compor apenas toda obtenção de vantagem.
Ou seja, de fato mesmo, estamos o tempo
inteiro, agora, diante de um só gerador de
violência: o dinheiro.
A partir disso, é possível pensar numa
imagem aparentemente comum: entre as
moscas, o homem. É exatamente dessa
imagem, tratada como um “partilha do incomum” (para usar uma outra, de Carolina
Fenati via Maria Gabriela Llansol), que Everardo Norões parte, a fim de montar o conjunto do seu livro demasiadamente forte:
Entre Moscas [Confraria do Vento, 2013]. E
nada tão sofisticado, severo e armado como
este pequeno livro de capa branca com uma
mosca no canto direito, abaixo, entre pouso
e voo, no meio dessa barafunda incessante
montada para a liquidação. A mosca é um
inseto e, como tal e como um Gregor Samsa monstruoso, é um animal inadequado ao
sacrifício. Logo, diante da mosca nada pode
ser profanado. Por isso, é quase estarrecedor (mas muito bom e muito importante)
que um livro assim — escrito por alguém que
aponta para um de seus personagens como
aquele que sonha com “fábricas de borracha” e “gramáticas inaceitáveis ao círculo”
— tenha ido parar entre os indicados aos
prêmios X ou Y, porque normalmente o que
se vê nesse jogo é a encomenda da circularidade para a duplicação do mesmo.
Por isso também, é pouco pensar que
Entre Moscas é apenas um livro de contos. A
tabulação bibliográfica se interrompe diante
de algo um pouco mais projetado, o que se

apresenta como texto tem a ver com uma
constituição rigorosa: pensamento. E é o que
ainda tem uma aposição de pensamento, me
parece, que se difere e que desmonta esse
desenho do que é só palavra e plano visível.
Assim, Everardo traça uma observação
anotada através de personagens vulgares, os
estúpidos, como aqueles por que Dostoiévski
(de outro modo, claro) tinha predileção e
que Melville e Musil radicalizaram e que Cortázar, docemente, fez questão de salientar
em seu Os prêmios. Mas a infâmia da qual
Everardo se apropria tem a ver com uma cartografia aberta por um campo de forças com
correntes e explosões destruidoras onde está
constantemente o frágil e minúsculo corpo
humano (como indica Benjamin). E nessa
compressão esférica moram um Chino surdo
por causa da tortura constante conhecida
por “telefone”, um matador preciso e convicto que reage a Deus, um cego espremido
pela lógica matemática, um arquivista de
histórias errantes e outro de notícias oficiais,
um gêmeo desolado pela morte do irmão ou
de si mesmo, uma criança que costura num
fabrico de roupas e delira entre Mozart e
Bach, um vizinho amolador de textos e um
humilhador de Aristóteles, entre tantos outros. Todos espalhados por vários cantos do
mundo, de Paris a Argel, da Bolívia ao Recife,
do Rio de Janeiro ao México etc.
Mas a biblioteca de Everardo Norões não
é óbvia, ela tem margem, dobradura e, principalmente, seriação, deslocamento e vida.
“Sempre apreciei o vivo”, diz o narrador de
Encontros enquanto se indaga sobre a nudez do envelhecimento. Uma série que se
inscreve com a imaginação e que vem com
B. Traven ou Ret Marut, Hal Croves, Traven
Torsvan, Solano Ventura etc; com Joaquim
Cardozo, Jabir Ibn Hayyân, Ibn Khalaf al-Muradi (“sábio da andaluzia, que viveu mais
de quatro séculos antes de Leonardo da Vinci”), Frantz Fanon, Karl Marx, a Ave Maria
de Gounod etc. Junto a tudo isso, nascer no
Crato tem lá suas vantagens, depois que se
vive também muitos anos em outros lugares,
porque esse movimento alarga toda ideia
de lugar. E só com um princípio alargado de
toda ideia de lugar — quando o corpo é o
que mais se desloca — que um pensamento
se engendra também alargado e se reabre
como potência.
E é Drummond quem diz, num contraponto aos seus próprios movimentos mecânicos e aos de um garçom: “No café semideserto / a mosca tenta / pousar no torrão de
açúcar sobre o mármore. / Enxoto-a. Insiste.
Enxoto-a.” E depois, mais adiante: “A mosca
volta. / Já não a espanto. Queda entre nós,
/ partícipe de mútuo entendimento. / Então, é este o mesmo homem / de antes de
eu nascer / e de amanhã e sempre? / Curvado. / Seu olhar é cansaço de existência, /
ou sinto já (nem pensar) a sua morte?” Se a
mosca é o que nos irrita, em tudo, porque
invalida toda salvação, o livro de Everardo
Norões cumpre precisamente esse sentido
errado e errante para inscrever alguma sobrevivência: entre moscas, o homem.

Kelvin Falcão Klein
O que é um símbolo? Está ligado àquilo
que o mundo oferece aos sentidos ou àquilo
que a mente desenvolve por si só, de forma
abstrata? Depende de quem pergunta e quem
responde — Aristóteles, no quarto século antes de Cristo; Santo Agostinho, no quarto século depois de Cristo; Sigmund Freud, na passagem do século 19 para o 20. Esses autores
e muitos outros entram na equação armada
por Tzvetan Todorov em seu livro Teorias do
símbolo (tradução de Roberto Leal Ferreira,
Editora UNESP, 2014, 520 p.), lançado originalmente em 1977 e que agora ganha reedição depois de anos esgotado.
A história contada por Todorov é parcial, e ele é o primeiro a reconhecer isso,
desde a introdução. Isso porque a história
do símbolo se confunde com a história do
pensamento humano, com a história da
linguagem e da significação. E o símbolo,
por sua vez, se confunde com o signo, que
se confunde com a metáfora, que se confunde com a alegoria, e assim por diante,
indefinidamente. Por isso a necessidade da
escolha, e, a partir daí, a demarcação de
pontos de ancoragem na história, pontos
que, no caso da argumentação de Todorov,
se traduzem em nomes, datas e conceitos:
Schelling e sua noção de “mitologia” na Filosofia da arte, de 1802, por exemplo, ou
Du Marsais e sua noção de “figura” em Dos
Tropos, de 1818.
Quem ocupa o centro da argumentação
de Todorov em Teorias do símbolo é Santo
Agostinho, ou Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo que viveu entre 354 e 430. Tal
centralidade se justifica na medida em que
Agostinho realiza tanto uma atualização e

um confronto com teóricos anteriores a ele
(como Aristóteles e Clemente de Alexandria),
quanto a preparação de um pensamento que
será basilar para a configuração da Idade
Média. Além disso, a teoria do símbolo de
Agostinho faz parte de um projeto maior, um
projeto que se tornou majoritário e incontornável no Ocidente, a saber, o cristianismo.
Em paralelo a esse foco religioso restrito de
Agostinho — pois todo símbolo deve remeter
ao símbolo supremo que é Deus —, Todorov também salienta o aspecto literário da
questão: a partir desse momento histórico,
o símbolo estará irremediavelmente ligado a um paradigma que diz respeito tanto
à retórica (o exercício de falar bem) quanto
à hermenêutica (o exercício de ler bem), e,
consequentemente, à história da literatura,
da linguagem e da textualidade.
Mas essa dupla condensação proposta
por Agostinho e tomada por Todorov como
hegemônica não é, contudo, homogênea ou
mesmo historicamente predominante. Existem forças arcaicas operando também na
noção de símbolo que o ser humano pode ter
e desenvolver, forças que emergem de um

filosofia
substrato mítico que envolve, entre outros
elementos, a leitura e interpretação dos fenômenos da natureza (os raios, as estrelas,
o sol e a lua), as técnicas de adivinhação do
futuro (através das vísceras de animais sacrificados) e, é claro, o intenso trabalho de
decodificação das mensagens oníricas. Esse
cenário histórico heterogêneo — que Todorov capta com pinceladas amplas, dando
saltos temporais e investindo em analogias
bastante criativas, por vezes até audaciosas
— permite a ligação entre a Onirocrítica de
Artemidoro (do segundo século depois de
Cristo) e a Interpretação dos sonhos de Sigmund Freud, de 1899, por exemplo (Freud
que ocupará um amplo espaço na última
parte de Teorias do símbolo).
Qual a justificativa para essa liberdade
que Todorov toma diante da história? É ele
mesmo quem responde, na conclusão do
livro: “à variabilidade sincrônica das línguas se soma a variabilidade diacrônica dos
períodos (a sincronia não se opõe, é claro,
à diacronia; mas as duas juntas se opõem
à pancronia, ou até à acronia, implicada
pelas gramáticas gerais). Assim, no tempo
como no espaço, as diferenças são irredutíveis e, com isso, mais importantes que a
identidade”. Ou, ainda, a história não como
“exemplificação de uma essência eterna”,
mas como “um desenrolar-se irreversível e
irredutível”. Trata-se, portanto, da parte
de Todorov em Teorias do símbolo, de uma
dinâmica discursiva que investe no acúmulo de contradições e paradoxos, e não
na busca de “essências” ou “identidades”.
Todorov busca expor uma constelação de
momentos de intensidade e confronto em
torno do símbolo, suas possibilidades e suas
definições — um percurso que se resolve
não na progressão cronológica, teleológica,
mas na concatenação paciente de “tradições e terminologias divergentes”.

é crítico literário e doutor em Literatura pela UFSC.
Escreve em www.falcaoklein.blogspot.com

Teorias
do símbolo

KELVIN FALCÃO KLEIN (Ladário/MS, 1984)

Tzvetan Todorov parte
de Santo Agostinho
e vai até Freud para
expor uma constelação
de momentos de
intensidade e confronto
em torno do símbolo,
suas possibilidades
e suas definições
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Senhor dos jardins
Dorva Rezende

C

arioca, 72 anos, o arquiteto,
geógrafo e paisagista José

Tabacow tem uma história com a
Ilha e com Santa Catarina que vai
muito além dos quase 19 anos como
morador, primeiro no bairro Santa
Mônica, e há uns nove, dez anos, no
Cacupé, onde é acordado todas as
manhãs pelo barulhos de saracuras,
aracuãs e papagaios. Braço direito do
artista plástico, arquiteto e paisagista
Roberto Burle Marx (1909-1994),
Tabacow trabalhou, na década de 1970,
no projeto de paisagismo do Aterro
da Baía Sul, na Capital, hoje quase
que completamente descaracterizado.
Nesta entrevista, concedida na sede
da Editora da UFSC, um pouco antes
de um de seus ensaios no Coral da
Universidade, do qual participa,
Tabacow falou dos anos de convívio
com o mestre dos jardins, dos projetos
possíveis para os espaços urbanos da
Ilha e, também, do livro que sairá pela
EdUFSC com o relato de um parente
seu, sobrevivente do holocausto judeu
na 2.a Guerra Mundial.

Subtrópicos | Numa entrevista, o senhor
contou que o seu contato com Burle Marx
aconteceu bem no período do Golpe de
1964. Como foi esse encontro?
José Tabacow | Foi um pouquinho depois,
em 1965, porque eu entrei na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, no curso de Arquitetura, um mês antes do golpe. Quando começou a ditadura, a universidade não estava
preparada. Porque o Jango, acho que num
dos últimos decretos dele, duplicou o número de vagas nas federais. Foi um período difícil para aprender alguma coisa. As turmas
tinham 150 alunos, a gente as chamava de
Maracanã, e os professores acabavam afônicos tentando dar aula. A maioria dos colegas
começou a procurar trabalho fora, para ganhar prática. Um dia, voltando da faculdade
com o Haruyoshi Ono, meu colega no curso,
nós vimos uma placa da Burle Marx Companhia Ltda., no aterro do Parque do Flamengo,
cujo paisagismo estava praticamente sendo
concluído. E aí eu falei com o Haru: “Anota o
telefone, para gente ir lá e tentar fazer um
estágio”. Ele anotou e fomos com a cara e
a coragem. Batemos na porta e deu certo,
acabamos entrando como estagiários.
Subtrópicos | Quanto tempo o senhor trabalhou com ele?
Tabacow | Foram 17 anos no escritório. Depois, fiquei mais ou menos um ano fora, mas
em contato com ele, porque, por algumas circunstâncias, eu fui a interface do Burle Marx
com o governo federal, visando a doação do
sítio dele para o Ministério da Cultura. O sítio
Burle Marx fica na barra de Guaratiba, no Rio,
com uma coleção inavaliável de plantas. Há
outras coleções dele lá: as quase 400 cerâmicas pré-colombianas que ele foi trazendo
do Equador, da Colômbia, da Venezuela; a
coleção da imaginária barroca; a de cristais
nórdicos. Havia também vários acervos que
ele tinha, como uma biblioteca de cerca de 4
mil volumes, doada para o Patrimônio Histórico, o Iphan, e o Ministério da Cultura. Com o

falecimento do Burle Marx em 1994, era para
eu ficar, provisoriamente, lá no sítio, como
diretor por três meses. Acabei ficando um
ano. Logo depois eu vim para cá, em janeiro
de 1996, depois da enchente que teve naquele Natal anterior.
Subtrópicos | O senhor já conhecia a Ilha?
Tabacow | Eu tinha estado, rapidamente, a
trabalho. Quando vim a passeio, com a mulher e a filha — do segundo casamento, as do
primeiro já estavam criadas, cada uma em
um lugar —, a gente veio assim meio de férias
para cá, de passagem para a Serra gaúcha,
de carro. Saímos do Espírito Santo, onde morei nove anos, e viemos com calma, passeando. Então eu brinco que foi paixão à segunda
vista, porque a primeira foi quando vim trabalhar aqui. Eu trabalhei com o Burle Marx
na época do Aterro da Baía Sul. Também
trabalhamos na Universidade, na Companhia
Hering, em Blumenau, e lá em Laguna, onde
hoje tem o hotel Laguna Tourist.
Subtrópicos | Qual era o plano dele para
o Aterro e, na época, como é que foi a implantação?
Tabacow | Quando eu passei a vir com ele
para cá, nós encontramos aqui já um programa já estabelecido de uso do Aterro. O que
nós fizemos foi fazer o projeto para aquela
área incorporando tudo que foi pedido pelo
governo do estado. De tudo, eu diria que
foram implantados uns dois terços mais ou
menos do aterro. Depois começou essa retalhação do aterro, essa fragmentação toda,
com a implantação do Centrosul, Sambódromo, Direto do Campo, Camelódromo, essas
coisas foram desfigurando a área. O estacionamento foi a pá de cal.
Subtrópicos | Hoje da área pouco resta.
Tabacow | Muito pouco. Ficaram aquelas
alamedas de palmeiras. Tem um pouco de
piso com desenho, em frente à Alfândega. No
estacionamento da Aflov, tem um piso ali por
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Subtrópicos | Que outro trabalho como
paisagista o senhor fez aqui?
Tabacow | Junto com o arquiteto Ênio Martins, que faleceu recentemente, fiz um projeto para o Parque da Luz, que está engavetado lá no IPUF. Não foi implantado nada, e o
parque continua sofrendo também de plantio
arbitrário. É um espaço lindo, que poderia
ser bem aproveitado. Mas é um exemplo
bom, porque, se hoje em dia me fosse dado
fazer uma intervenção ali, eu recomendaria
muito mais retirar árvores do que plantar,
porque tem um excesso, elas estão em competição. O problema é que elas têm um valor
sentimental para o pessoal dali. Por exemplo, eu falei de uma árvore: “ah, não, aquela árvore a gente não pode mexer porque a
pessoa que plantou já morreu”. A comunidade que cuida, que toma conta e é zelosa daquele espaço — não estou dizendo que isso
seja ruim —, entende que aquele espaço é
dela. Eu sou arquiteto, para eles eu não sou
comunidade. Eles se sentem donos, mas espaço público é espaço público, é de todo
mundo. Não é de um grupo que diz: “Nós
vamos cuidar desse espaço e esse espaço
é nosso”. Isso foge da minha compreensão.

Subtrópicos | E dos outros trabalhos que
ele fez aqui em Santa Catarina, o que está
preservado?
Tabacow | Não tem nada preservado. Aqui
em Santa Catarina, eu acho que a única
coisa que a gente pode dizer que tem um
bom nível de preservação, que mantém as
características, é a Companhia Hering, a
costura do bairro da Velha, que tem aquele
teto-jardim preservado. A praça histórica da
Hering e os jardins no entorno estão conservados. Agora, o jardim do hotel de Laguna
está abandonado. Não seria, inclusive, uma
obra de restauração difícil, dá para se fazer
facilmente, sabe? É só haver vontade de fazer. Do aterro da Baía Sul não ficou muita
coisa. O processo de uso dele foi historicamente ruim. Algo que estamos repetindo
agora no aterro da Via Expressa Sul. Não
existe um plano geral. Há uma ocupação
arbitrária de espaço, um plantio de árvores
totalmente desconectado de qualquer coisa.
A Floram vai lá e planta 500, mil árvores.
Eu não estou dizendo que sou contra árvore, mas sem um estudo geral, do que será,
do que aquilo ali é, do que pode ser aquele
aterro, não tem sentido ir plantando, porque
essas árvores vão se desenvolver e, daqui a
pouco, elas vão significar um impedimento
a qualquer outra coisa que se queira fazer.
E, provavelmente, não estarão nos melhores
lugares quando você começar a tentar pla-

Subtrópicos | Vive-se hoje uma crise de
mobilidade na cidade. O que fazer para
solucionar isso?
Tabacow | Os problemas na cidade ocorrem
numa velocidade muito maior do que a das
soluções. Enquanto nós estamos discutindo
aqui, ou num evento, ou numa oficina, as coisas tão acontecendo. Saturação de sistema
viário, de privilégio para automóvel particular, coisas desse tipo. A gente precisa parar
e dar uma solução, principalmente no Centro, para essa questão de mobilidade urbana, privilegiando o pedestre. Isso na Europa
já se faz há muito tempo. Nós temos muito
mais carros do que a Europa jamais teve em
qualquer de suas cidades. Lá, as prioridades
são todas dos outros modais: ônibus, táxi,
bicicleta, pedestre, tudo vai na frente. O automóvel tem que esperar. Aí você consegue,
por exemplo, ter centros históricos nas cidades. É mais digna a vida na cidade, porque
está preservada essa importância da pessoa
humana. E não do carro.
Subtrópicos | O senhor está com um projeto de edição de um livro aqui pela Editora
da universidade?
Tabacow | São as memórias de um tio-avô. Um ucraniano chamado Ludwig Winograd, que viveu duas guerras mundiais:
a primeira como soldado convocado e a
segunda, confinado num campo de concentração. Ele deixou um livro de memórias,
muito interessante, porque ele tinha uma
preocupação documental muito forte. Não
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Subtrópicos | A que o senhor acha que se
deve isso, a destruição desse patrimônio
paisagístico?
Tabacow | Eu acho que foram vários fatores. Era uma área que tinha um caráter, uma
dignidade, trazia uma identidade forte para
cidade. Mas eu imagino que, na época em
que a gente fez, não havia uma demanda
forte por áreas livres urbanas, como no Rio
de Janeiro, por exemplo. No Parque do Flamengo, até hoje as pessoas usam o espaço.
Nos fins de semana, quase 500 mil pessoas
o frequentam. As pessoas pegam o metrô
na Tijuca ou em Copacabana e vão para o
Aterro, para jogar futebol, para percorrer,
para jogar vôlei, para se distrair. O Rio carece de áreas livres na cidade. Aqui não era
esse o caso. Não tinha necessidade. A cidade
é cheia de espaços vazios, tem todas essas
praias. Outra coisa que contribuiu é que a
vizinhança do Aterro, o Centro de Florianópolis, é área de trabalho, não é área de
lazer. As pessoas que estão lá passam o dia
no escritório, vão para o comércio. Se fosse
um bairro só de apartamentos, por exemplo, poderia ter um uso mais intenso, mais
de acordo com o tipo de ocupação urbana.
Mas a ocupação ali é de comércio e serviços.
Então, não se trata de um público indicado,
um cliente potencial.

é uma denúncia ou um lamento do que
sofreram os judeus na guerra. É mais um
registro de fatos importantes durante esse
período difícil.
Subtrópicos | E ele conta numa espécie de
diário?
Tabacow | É uma autobiografia. Ele não respeita muito a cronologia, vai e volta, mas
ele explica tudo. A estrutura que ele usou
é muito interessante. Escreveu em iídiche,
e depois ele e a filha traduziram para o espanhol. Eu traduzi para o português. Acho
uma obra fundamental, porque não existe
tanta informação concentrada num trabalho
só a respeito da vida do gueto numa cidade
polonesa, no caso, Lodz. Ele registra a vida
social, a vida econômica dentro do gueto,
questões de comércio, todas essas coisas que
os outros que deixaram testemunhos passam
um pouco por cima. Inclusive o Fábio (Lopes,
diretor da EdUFSC) mandou esse manuscrito
de 340 páginas para Márcio Seligmann-Silva,
da Unicamp, que ficou muito impressionado
com o conteúdo. Diz ele que não conhece livro algum de sobrevivente de campo de concentração que dedique apenas um terço da

“A gente precisa parar
e dar uma solução,
principalmente no Centro,
para essa questão de
mobilidade urbana,
privilegiando o pedestre.
Isso na Europa já se faz há
muito tempo. Nós temos
muito mais carros do que
a Europa jamais teve em
qualquer cidade dela.”
obra à vida no campo, que é o que ele faz.
Os outros dois terços são a vida na Europa no
começo do século 20, a 1.a Guerra, o entreguerras e a 2.a Guerra. Depois ele foi para a
Suécia um pouquinho, e daí para a Argentina. Muitos judeus foram para lá, ele foi meio
clandestino, primeiro para o Paraguai, até
regularizar a documentação. Depois ficou na
Argentina, onde deixou descendentes.
Subtrópicos | E como é que esse livro caiu
em suas mãos?
Tabacow | Ele fez esse livro datilografado e
depois copiou, acho que 6 ou 7 vezes, mandou encadernar tudo e deu um para cada
ramo da família. Como a segunda esposa
dele era irmã da minha avó materna, o nosso lado recebeu um livro desses. E aí eu li,
fiquei entusiasmado na época, procurei muitas editoras, mas nenhum editor se interessou. Eu cheguei a falar com a filha dele, em
Buenos Aires, mandei uma carta, ela autorizou a fazer a publicação e tudo, mas aí morreu o assunto, porque não consegui, passou.
Até que um dia, eu estava conversando com
o Fábio, esse assunto veio. A gente passou a
examinar a possibilidade, e aí foi feito.

Leopoldo, 1965) é jornalista,
mestre em Letras pela UFSC.

nejar alguma coisa. Afora isso, o aterro está
sendo comido como mingau, pelas beiradas,
faz uma quadra de futebol em uma parte,
uma creche na outra parte, uma escola na
outra parte. Tudo sem nenhum critério, sem
nenhuma discussão anterior.

Dorva Rezende (São

baixo, o piso que foi feito originalmente e
que foi aterrado. Como diz o César Floriano,
professor daqui, seria necessário um trabalho de arqueologia paisagística para recuperar esse piso do Burle Marx, que está numa
camada abaixo do nível do solo.

A escritora Hebe Uhart na varanda de seu apartamento no Almagro, Buenos Aires

HERON MOURA (Recife, 1963) é professor de Linguística na UFSC e poeta,

autor de Pergaminho (EdUFSC, 1987), Vendedores de Sonho (Nankin, 1999, Prêmio
Minas Cultura) e O respirante (Editora 7Letras, 2006, Prêmio Goyaz de Poesia).

Na coletânea Contos em Trânsito,
de escritores argentinos, cada
detalhe fica à mostra, como um
vidro quebrado mostra as pontas
Heron Moura
“Quando Leonor era menina, sua mãe fazia almôndegas de farinha de mandioca”. Assim começa o conto Leonor, de Hebe Uhart,
que abre a coletânea Contos em Trânsito (Alfaguara, 2014), de escritores argentinos.
Contos são objetos muito frágeis, quebradiços, translúcidos. A matéria volátil
de que são feitos equivale à textura de almôndegas de farinha de mandioca. São os
pequenos eventos da vida humana, percebidos de relance, como um grito abafado na
casa de um vizinho que nunca fala.
Um conto é feito de ninharias. O eixo
de um conto é uma fofoca não contada por
inteiro. No conto Cabine Dupla, de Manuel
Soriano, um casal de argentinos pega carona até Santa Catarina, e a mulher sente
uma atração física pelo motorista brasileiro grosseirão, o antípoda do companheiro
dela, um médico argentino bem educado
e insípido. Esse tesão mal resolvido da argentina é o arcabouço do conto. Mas podia
muito bem ser o de uma fofoca. Não acontece nada de especial na viagem, a não ser
uma mão brasileira pousada com vigor nas
costas nuas da argentina, durante uma rápida dança num bar de beira de estrada.

Um conto é isso: a ponta de um iceberg.
Mas o iceberg submerso é a imensa coleção de bobagens e pequenos eventos que
formam uma vida. Um conto não esconde
uma realidade intangível e imensurável: um
conto oculta a banalidade da vida.
Quem espera da literatura a transcendência ou a magnificência não deve ler os
contos, nem os romances. Se você espreme
um conto na mão, como se fosse uma laranja, o sumo é um detalhe de uma vida qualquer. O conto Nadar nas profundezas, de
Pablo Ramos, começa dessa maneira: “Papai voltou de uma cobrança de velhas dívidas que uns clientes de Quilmes e Lomas de
Zamora tinham com o escritório e disse que
íamos à praia.” Essa ida à praia é a essência da história. Note o detalhe vívido dessa
introdução: não é uma dívida qualquer que
o pai foi cobrar, mas velhas dívidas. Não é
dívida de qualquer cliente, mas daqueles
de Quilmes e Lomas de Zamora.
Assim como o almoço que você comeu hoje é aquele que estava um pouco
frio no bufê a quilo perto da UFSC. Disso
se compõe a sua vida, e disso se compõe
um conto.
Claro que há a emoção que acompanha
o fato. Essa ida à praia é muito significati-

Sol Santariero/Efecto Kuleshov
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O escritor Pablo Ramos em sua biblioteca
com guitarra no bairro La Paternal

va para o narrador do conto, o menino que
acompanha o pai agitado e espavorido. A
emoção é o invólucro da anedota, como a
transparência é a fina cobertura do vidro.
Alguns contistas tentaram radicalizar
e extirpar até mesmo esta fina camada de
emoção. Hemingway é um caso exemplar.
O conto ideal desse machão norte-americano só conteria acontecimentos, e nenhum
sentimento visível. Se possível, até mesmo
o acontecimento principal estaria oculto.
Essa técnica banal não está presente nos
contistas argentinos. Nessa coletânea, cada
detalhe fica à mostra, como um vidro quebrado mostra as pontas.
Mesmo um conto fortemente metafórico, como Aspectos da vida de Enzatti, de
Marcelo Cohen, se baseia num acontecimento central banal e identificável: um homem gordo grita soturno no meio da noite,
depois de cair num buraco. O narrador vê
sua vida ficar suspensa no fio de navalha
desse grito. Como diz o narrador, o grito
fratura o silêncio. No fundo, era um grito
de um homem comum, assim como a noite. Às vezes, um conto faz um desvio, para
voltar ao centro banal do acontecimento.
No conto Lixo para as galinhas, de
Héctor Tizón, uma mãe pobre coloca um
saco na rua, para o caminhão de lixo levar. Dentro do saco, vai o feto extraído do
útero de sua filha, que abortou com o uso
de uma agulha. No conto, o dramático se
encontra com o banal. Talvez o dramático
seja outra face da banalidade. Não procuremos na literatura a grandeza. Esse é o
seu mistério.

Comunicação pública
e militância política
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MOACIR LOTH
Só uma política pública de comunicação
digna do nome, isto é, formulada e implementada a partir da vontade coletiva da
sociedade, pode mudar o cenário político,
social e cultural do Brasil. É o que pensa
o professor e pesquisador Itamar Aguiar ao
lançar obra que desnuda e desmistifica os
interesses que estiveram em jogo na 1.a Conferência Nacional de Comunicação.
Militante político e engajado nas lutas sociais, o autor recupera os debates locais e nacionais, apresentando um
raio-x da comunicação pública, estatal e
privada do Estado, da região e do País.
De quebra, brinda os leitores com uma
análise das políticas de comunicação dos
governos de Santa Catarina, São Paulo e
do Governo Federal durante os mandatos
de FHC, Lula e Dilma. Denuncia os gastos
exagerados com publicidade e propaganda em detrimento dos investimentos em
áreas sociais, e mostra que a desconcentração das verbas públicas, no caso catarinense, não passa de uma falácia.
Coerente com a sua militância e as
suas pesquisas e livros publicados, o cientista político faz o favor de mostrar aos
leitores quem está por trás dos meios de

comunicação de massa. Quando radiografa os oligopólios e monopólios da área,
Itamar Aguiar não só escancara o jogo de
interesses, mas aponta como entrave da
democracia o poder de manipulação da
ditadura midiática. A Conferência, que
é uma exigência constitucional, também
explicitou os interesses bilionários dos
Fundos Setoriais das Telecomunicações,
cujas verbas, por exemplo, não retornam
aos cidadãos que pagam os impostos,
muito menos financiam a comunicação
pública do país.
A composição da mídia e a estruturação do mercado deixam a população
distante de uma comunicação livre, plural
e democrática. Independentemente do
nível de participação popular da Conferência, a maioria dos brasileiros continua
desconhecendo “o direito humano à informação e à comunicação por qualquer
meio de expressão”.
Fruto de projeto de pesquisa aprovado pelo Departamento de Sociologia Política da UFSC, a publicação oferece farta
e preciosa matéria-prima para os desafios
que ainda afligem o sonho da plenitude
democrática, enterrando, definitivamente, os entulhos e as viúvas da ditadura
militar de 1964. Ao dar voz aos atores

presentes, o livro retrata e reflete o pensamento da sociedade e prepara a pauta
para a 2.a Conferência Nacional de Comunicação. A participação efetiva do povo
definirá a política pública digna do nome,
democratizando não só a comunicação,
mas o próprio país.
A história pessoal, profissional, acadêmica e política de Itamar Aguiar sempre esteve
ligada às lutas pela informação livre e plural.
Foi assim como estudante no Curso de Jornalismo da UFSC, no movimento do Sindicato
dos Jornalistas, na reportagem política e na
Universidade. Em 1995, escreveu o clássico
Violência e golpe eleitoral e recentemente
publicou TV Brasil — Algo novo no ar. Participou também do livro Saber militante: teoria e crítica nas políticas de comunicação do
Brasil, editado pela Intercom.
No livro Confecom — Os interesses em
jogo, o pesquisador vai além da comunicação. Mostra como a participação direta pode
melhorar a vida das pessoas e aperfeiçoar o
regime democrático.

MOACIR LOTH (Blumenau, 1958) é jornalista, ex-diretor da
Fenaj, ABJC e Agecom/UFSC. Presidiu o Fórum Nacional de
Comunicação das IFES. Integra a Comissão de Ética dos Jornalistas.

Livro de Itamar Aguiar recupera os debates locais
e nacionais que norteaream a 1.a Confecom e faz
uma análise de como estrutura do mercado e
composição da mídia deixam a população distante
de uma comunicação livre, plural e democrática
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Depois do jornal
e da universidade
Jornalistas e acadêmicos devem se unir
para criticar de modo radical os traços
fascistas do presente que se reproduzem
tanto na estrutura tradicional das
páginas de jornal quanto na academia
Márcio Seligmann-Silva
A relação entre jornalismo cultural e
a universidade teria tudo para ser relativamente harmônica. Afinal, jornalismo e
universidade, em seu modelo iluminista universal, são crias do século 19 e de um mesmo modelo de conhecimento. Ambos pressupõem o indivíduo moderno, urbano, que
precisa se formar para poder se valorizar e
melhor vender-se como força de trabalho.
Ambos, além disso, são instâncias de afirmação de certos elementos fundamentais da
modernidade: a esfera pública — que, para
existir de modo democrático, exige os jornais como meio de acompanhamento crítico
da política — e a criação de conhecimento
como base do progresso tecnológico e como
meio de informar os políticos sobre a melhor
maneira de administrar, tarefa que a univer-

sidade assumiu. Universidade e jornal fazem
parte da gestão da vida moderna.
Antes de tratar mais especificamente do
jornalismo cultural, devemos olhar o jornalismo como um todo. O jornalismo é até hoje
centrado na cultura escrita, tanto quanto a
academia o é. Existem, é claro, diferenças
fundamentais também: o jornalismo está
voltado para o grande público, e o jornal é
um texto efêmero, já que não existe nada
mais velho do que o jornal do dia anterior.
O presentismo e o informacionismo, que estão no coração do jornal, são rejeitados pela
academia, que os combate como se fossem
parte de uma visão superficial da realidade.
O jornalismo tende ao bidimensionalismo do
aqui e agora, enquanto a academia exige o
multidimensional, explorando diversas temporalidades, culturas e locais — mas resistindo ao seu presente. A informação vive

da dialética do “quanto mais próximo, mais
importante”; já a academia tende a superar
esse localismo, que considera tacanho, sendo vítima, no entanto, de um complexo de
“torre de marfim”. Como escreveu Walter
Benjamin, que nos anos 1930 contrapunha
ainda a informação jornalística ao saber que
se deixava decantar na narrativa tradicional: “Villemessant, o fundador do Figaro,
caracterizou a essência da informação com
uma fórmula famosa. ‘Para meus leitores’,
costumava dizer, ‘o incêndio num sótão do
Quartier Latin é mais importante que uma
revolução em Madri.’ Essa fórmula lapidar
mostra claramente que o saber que vem de
longe encontra hoje menos ouvintes que a
informação sobre acontecimentos próximos.” Hoje, essa dialética detectada por
Benjamin não foi superada, mas deixou de
ser tão central. O que enfrentamos agora
como questão é a diferença entre, por um
lado, o culto à informação e, por outro, um
saber acadêmico que exige mais nuances e
a superação do localismo. Não se trata mais
de ter nostalgia da magia romântica da distância, como em Benjamin, que envolvia o
marinheiro e outros narradores tradicionais,
todos cultores dos antepassados. Tudo isso
foi felizmente superado e revelado como
metafísica nostálgica e conservadora. A sociedade da informação tende a transformar
tudo em arquivo. Somos menos narradores
do que colecionadores de dados, sejam eles
construídos por letras, sejam eles construídos por imagens. Mas é também verdade
que, mesmo com toda a globalização atual,
o informacionismo do jornal não deixou de
reproduzir o mote do antigo diretor do Figa-

ocupam em parte a função informativa do
jornal. Também existem órgãos de imprensa
que já nascem na web. Estamos em uma fase
de redesenhamento do jornalismo, que só
vai se intensificar. Apenas alguns jornais vão
conseguir manter suas vendagens em papel.
A passagem para a web, por outro lado, é o
início de uma nova era do jornalismo.
Nesse ponto nevrálgico, podemos perceber a possibilidade de uma cooperação mútua, de diálogo entre essas esferas. O jornalismo cultural, justamente, deve permitir
esse encontro dialógico, ou seja, as páginas
dos jornais abertas a um gesto mais autorreflexivo permitem aos acadêmicos apresentar para um público mais amplo suas ideias.
Esse espaço pode ser visto tanto como um
meio para o jornal questionar sua cultura da
informação avessa a pensamentos mais complexos quanto como espaço para o acadêmico aprender a desconstruir sua tendência a
reproduzir discursos que muitas vezes parecem esotéricos e opacos ao público não acadêmico. Essa ida ao jornal permite também
que o acadêmico saia da campânula que o
separa e o protege da sociedade. Ele deve se
misturar mais ao público não acadêmico e se
abrir não só para criticar o seu presente mas
também para receber críticas da sociedade.
Não devemos mais pensar a relação entre a universidade e o jornalismo apenas do
ponto de vista da necessidade de o jornal se
abrir mais para colaboradores acadêmicos e
também permitir a eles exercitar sua escrita acadêmica com seus hábitos arraigados
meramente transplantados para o jornal.
Esse ponto de vista é conservador. Antes,
devemos pensar nessa colaboração entre
universidade e jornalismo cultural como
parte de um processo de imersão crítica
na cibercultura. Jornalistas e acadêmicos
devem se unir para problematizar de modo
radical os traços fascistas de seu presente, que se reproduzem tanto na estrutura
tradicional das páginas de jornal quanto na
academia. Eles também devem ocupar —
palavra-chave hoje — a web para evitar sua
wikipediação, ou seja, sua redução a ser
mero apêndice acrítico da era de Gutemberg. O acadêmico pode e deve trazer para
o jornalismo cultural sua visada mais diferenciada, seu saber matizado. Literatura,

história, filosofia, artes, antropologia, psicologia — todas as áreas e suas novas faces
e interfaces — devem ser exploradas pelo
acadêmico no jornal. Ele deve de fato ser
um ator crucial no jornalismo aberto, que
se torna, nas palavras de Flusser, o parque
de diversões para colaboradores. O jornalismo cada vez mais pós-autoral incorpora,
fago-cita os acadêmicos; o jornalismo, por
sua vez, é engolido pela cibercultura. Mas
esse saber que o acadêmico traz deve ser
reinventado via jornalismo e via esse encontro com a web. O jornalismo cultural,
visto dessa maneira, ou seja, como parte
e não como apêndice da academia e do
jornalismo, e, por outro lado, como meio
de enervação na web, como aprendizado
e criação de novas línguas, escrituras e
sobretudo de novos hábitos de pensamento, passa a ser visto de um outro patamar
qualitativo. O jornalismo cultural tem tudo
para se tornar aquilo que sempre almejou,
mas não conseguia ser, por estar preso a
hábitos arcaicos, ou seja, ele pode vir a ser
um local privilegiado do debate sério sobre
as grandes questões que se nos impõem
hoje: a virada biológica, a sintetização da
vida, a web como uma tradução em rede da
cultura, nossos novos gestos e valores nascidos da cibercultura, como a gamicização
da educação.
Não só os jornais no modelo tradicional e
a academia fechada em si estão sucumbindo.
Os partidos políticos tradicionais, a separação entre a esfera pública e a privada e os
valores do que é a vida e de seus limites (abalados pela revolução biológica que obliterou
os limites do humano) precisam ser rediscutidos. Pensar o jornalismo cultural implica hoje
o desafio de transformar esse espaço herdado
da antiga cultura alfanumérica do jornal impresso em um novo carrefour do pensamento, um local de encontro de forças criativas
dispostas a refletir criticamente e a propor
novos jogos de linguagem para enfrentarmos
nossos atuais desafios. Nessa nova gramática,
podemos esperar que uma revolução em Madri, no Egito ou, quem dera, na Síria passe a
ser vista não só como mais importante do que
um incêndio em um sótão da esquina, mas
como a antecâmara de uma verdadeira revolução — aqui e agora.
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ro. Hoje, mais do que nunca, na era da digitalização do mundo, somos fascinados pela
proximidade. Queremos tudo ao alcance do
toque de nossos dedos. Temos uma relação
háptica, tátil, com as imagens do real.
A informação se tornou um alimento
ainda mais fundamental do homem moderno
na era da cibercultura. De certo modo, podemos dizer que o modelo jornalístico, por
ser mais dinâmico e se ver forçado a acompanhar o seu presente, teria aparentemente
mais chances de sobreviver na cibercultura
do que a academia. A tradução do jornalismo em redes pode até significar uma espécie de dissolução e superação do jornal tradicional, mas essa tradução se dá de modo
muito mais natural do que a aproximação da
academia com a web. Os acadêmicos prezam mais elementos pré-cibercultura, como
o culto ao direito autoral, ao segredo de
informações, à divisão estrita entre esfera
privada e pública. O jornal, como formulou
Vilém Flusser, tende para o lixo (o papel de
jornal do dia anterior vai para o lixo ou vira
embrulho de peixe no mercado), ao passo
que o texto acadêmico visa a biblioteca e,
hoje, os arquivos on line, venham eles em
forma de livro eletrônico, venham como artigos e revistas na web. Flusser também chamava jornalistas e leitores de jornal do século 19 de “primeiros homens ‘informáticos’”,
já que introduziram uma nova consciência,
que rompia com o modelo de “eternidade”
da cultura do livro tradicional. Ainda de
acordo Flusser, se, por um lado, o jornal ainda mantém uma estrutura autoritária e mesmo fascista, centralizada e logocêntrica,o
jornalismo, por outro, representa uma possibilidade de abertura para um novo tipo de
cultura imagética, que superaria a consciência histórica enredada ainda no código alfanumérico. Ou seja, o jornalismo seria uma
porta para o futuro que, por sua vez, traria
consigo a superação e o fim do próprio jornal. Essas ideias de Flusser, formuladas em
meados dos anos 1980, estão se concretizando. O profeta Flusser vislumbrou na cultura
informática o triunfo de aspectos importantes do jornal, como seu dinamismo, capacidade de pensar em rede e possibilidade de
se transformar em um parque de diversões
para colaboradores. Apenas superando seus
elementos fascistas, que o tornavam refém
do pensamento histórico, o pós-jornalismo
poderia se fundir à web.
De certa maneira, isso acontece aos
poucos, com toda a resistência que esse
processo enfrenta devido, antes de mais
nada, aos compromissos amplamente comerciais do jornalismo. Mas como fica a academia diante dessa webificação da cultura?
Ela caminha de modo ainda mais lento. Sua
tendência a se manter presa a seus antigos
e mofados prédios e a reproduzir estruturas
políticas internas e externas a ela dificulta sua imersão na cibercultura. Jornalismo
e academia, com velocidades diferentes,
negociam sua tradução para a web. É evidente que temos hoje outros dispositivos na
internet, como blogues e redes sociais, que
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Ricardo

(Novo Hamburgo, 1975) é formado em Fotografia na Universidade de Caxias do Sul e, há
22 anos, se dedica ao fotojornalismo. É editor de fotografia do Diário Catarinense desde
2012. Tem fotos publicadas em algumas coletâneas de fotojornalismo e, em 2012, lançou o
livro Forqueta LTDA tempo, rito, lugar,
pela editora Belas Letras. “Comecei na
fotografia e, mais especificamente, no
fotojornalismo influenciado por um tio,
o jornalista e escritor Fausto Wolff. Na
época, eu tinha 15 para 16 anos, e ele me
deu de presente uma máquina fotográfica,
dizendo: ‘Essa coisa é uma arma muito
poderosa, aponta ela sempre com o
coração e aperta com a razão’. Depois
disso larguei o emprego de office-boy e fui
pedir uma vaga no jornal da cidade.”

Wolffenbüttel

“Todas as cidades rendem boas fotos, mas
poucas rendem imagens de encher os olhos
e a alma, diariamente, como Florianópolis.
Isso, para um fotógrafo, pode ser um bom
problema. Essa foto eu fiz em um final de
tarde na praia da Daniela, no Norte da Ilha.
Um menino praticava saltos mortais em um
domingo quente de agosto, com temperatura
chegando aos 30 graus.”

