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1.  

EXPLORAÇÕES  

SOBRE A CATÁSTROFE 

  



1.1. Contorcionismo 
 

 

  



No limiar 

 

Ele fechou a caixinha branca de plástico com tanto cuidado que parecia 

tratar-se de uma flor. 

Me perguntei se ele não estaria de fato segurando, delicadamente, uma 

flor. Me perguntei se não haveria, dentro daquela caixinha, uma flor, 

propriamente dita, pedindo guarde-me e proteja-me, num apelo à 

continuidade. Talvez, para aquela flor, continuar implicasse preservação 

e cuidado. Talvez.  

Me perguntei qual processo meticuloso seria responsável pelo controle 

das mãos, cuja força era praticada em uma proporção calculada — o 

contrário exato do pé que haveria pisado naquela abelha ali no chão, que 

se contorcia, bem abaixo de meu rosto fixo, bem ao lado das mãos 

cuidadosas do homem. Contorcendo-se, bem no limiar da vida.  

Me perguntei se as abelhas careceriam de mãos delicadas que as 

tocassem e cuidassem. Aparentemente, as abelhas aprenderam a 

defender-se, a carregar zangões, instrumento anti-pele, anti-toque…  

Me perguntei, no entanto, se, um dia, as abelhas desenvolveriam modos 

de defender-se da borracha do sapato e do peso do humano. Ainda não 

puderam... 

Quem, afinal, aprendeu a defender-se do peso do humano? Nem os 

próprios humanos.  

Me perguntei se, um dia, os humanos aprenderiam, não a defender-se, 

mas a controlar a força de seus movimentos. 

 

Ao que parece, o humano segue, ainda, entre a continuidade e o 

contorcionismo.  

Entre a delicadeza do toque e a causa da morte. 

  



 



Como driblar o fim? 

 

Lembre-se, a cada dia, que a morte é uma ameaça: enquanto única 

verdade indubitável, você deve esforçar-se para produzir formulações 

que suporá inquestionáveis, mentiras às quais seus seguidores, tão 

corajosamente quanto você, poderão agarrar-se como puras verdades.  

Seus genes, seus privilégios, seus sonhos, suas visões de mundo, seus 

negócios, seu senso de humor, são valiosos demais para serem perdidos. 

Não pense no medo, que por vezes lhe ocorre, de que a transmissão seja 

interrompida. Não pense, até que possa se esquecer desse medo. Até que 

possa abafar tudo que já escutou sobre o fim.  

Não se iluda com a aparência impositiva do fim: você deve considerar, ao 

contrário, que o fim é uma fraqueza. O fim é só para aqueles incapazes de 

conquistar mais forças, mais territórios, mais dinheiro, mais mãos, mais 

obras, mais mulheres, mais fiéis, mais... O que importa, no aniquilamento 

do fim, é você: você que é capaz de acreditar no seu gene, de irromper 

sobre o estrangeiro, de expandir sobre o além-mar.  

Ancore sobre novas terras, pois, assim, terá maiores possibilidades de 

transmitir sua importância. Você, que se valoriza incondicionalmente, 

terá onde espalhar sua força, sua virilidade, seu brilhantismo. Colonize-

os, sem medo, pois eles devem ter a oportunidade de também negar o 

fim. Nada deveria acabar.  

Algumas coisas, entretanto, terão de acabar para que outras 

permaneçam. Compreenda: só há espaço para Um nessas terras e, caso 

esteja realmente engajado, você poderá encontrar seu espaço nesse 

mundo, nessas terras alheias. Chame-as suas. Ignore o desconforto e a 

hesitação que ora darão as caras: meu caro, não questione a sua ética. 

Basta lembrar: o fim deve ter fim. E continue transmitindo, a rodo, a torto, 

e sem direito, a falta de garantia, o caos, a dor e a violência, a fim de evitar 

o inevitável. 

 

 

 



 

Horizonte fora de foco 

 

 

EDIÇÃO E VOZ | Victória De Angelis 

CENAS | This is not America - Residente [music video] 

POEMA | "se chove..." - júlia bac   

https://www.youtube.com/embed/lyZqqWACSGk?feature=oembed


1.2.  Sobre fronteiras  

        e ultrapassagens 
 

  



 

 

  



Como é a vista daí de cima? 

 

 

EDIÇÃO | Victória De Angelis 

VOZ | Rafael Vitruvian 

POEMA | "arrumei as taças de champanhe..." - julia bac  

https://www.youtube.com/embed/RYPB06YWkG8?feature=oembed


fácil fácil 

 

Ela não sabia, mas um salmão não deve ficar mais de 6 dias  

na geladeira.  

Kaitlyn jogou o salmão no lixo.  

Aquele salmão havia nascido no Chile 

na Isla de Chiloé 

e passado pelas manos de Alberto y sus compañeros  

mapuches 

Ela não sabia, mas um salmão não deve ficar mais de 5 dias  

na geladeira.  

      Alberto y sus compañeros buscaram as salmoneiras  

      já que o mar já não é mais fonte da vida 

      apenas de salmão 

 

Ela não sabia, mas um salmão não deve ficar mais de 4 dias  

na geladeira.  

Embalado em um plástico,  

O salmão de Alberto y sus compañeros mapuches 

 havia voado já mais miles que 

ela própria 

e sido colocado na prateleira do Target por outro 

Alberto, esse, mexicano. 

Ela não sabia, mas um salmão não deve ficar mais de 3 dias  

na geladeira.  

O salmão posicionado por Alberto mexicano, 

Foi colocado de modo que ficasse visualmente easy de pegar 

o consumidor 

e profundamente easy de cozinhar 

e altamente mais valioso. 

Ela não sabia, mas um salmão não deve ficar mais de 2 dias  

na geladeira.  

Nesses 10 dias que o salmão acabou ficando,  

não no mar, nem na barriga mas 

na geladeira  

do apartamento em Westwood, 

Kaitlyn recorreu às sushi boxes 



de plástico 

de salmão 

do Sprouts 

E Declarou: oh my god, I have so much to do. 

Ela não sabia, mas um salmão não deve ficar mais de 1 dia 

na geladeira. 

To make it easier,  

ela tirava os sushis da caixa de plástico 

e colocava no prato de plástico 

De fato, ela não teria tempo de lavar todos os copos  

que usou em seus happy hours 

– acabou optando pelos vermelhos 

de papel.  

Ela não sabia, mas um salmão não deveria ficar 

na geladeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



quanto custa a regeneração? 

 

 

Foto de fundo: luiza midlej [@luizzas] 

 

  

https://www.instagram.com/luizzas/


 

 

 

 

2.   

COMPLEXIFICANDO 

 

  



 

 

  



  



não mensagear a catástrofe 

 

 

EDIÇÃO e VOZ | Victória De Angelis 

POEMA | "não olhar as rebarbas do caos..." - Viviane Nogueira 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/embed/CuTkxr4jirU?feature=oembed


 

 

 

 

3.  

FRUIÇÃO DE VIDA 

  



 

 

 

https://www.youtube.com/embed/VroBdkfMABM?feature=oembed


É na terra 

 

 

EDIÇÃO | Victória De Angelis 

VOZ | Rafael Vitruvian 

VIDEO | Maxime Causeret (Order from chaos, Max Cooper) 

POEMA | "é na terra..." - júlia bac   

https://www.youtube.com/watch?v=_7wKjTf_RlI
https://www.youtube.com/embed/3v-gbpLExf4?feature=oembed


para adiar o fim  

do mundo 
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Vídeos: 

This is not America – Residente [link] 

The order from chaos – Max Cooper [link] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GK87AKIPyZY
https://www.youtube.com/watch?v=_7wKjTf_RlI

