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RESUMO 

O tema dessa pesquisa incide sobre um elemento da vida social: a Festa. A festa 

será estudada a partir da instalação e do funcionamento de empresas dedicadas aos 

serviços de promoção de festas. Nestes estudos delimitamos o objeto escolhendo uma 

empresa em Araraquara, SP – Brasil que se dedica à organização de festas de aniversários 

para famílias no espaço urbano. A festa foi estudada sob a forma de uma mercadoria, 

disponibilizada na esfera dos serviços, porém, contemplada por a partir da noção de 

trabalho imaterial. Acrescentamos nesta compreensão sobre a festa enquanto trabalho 

imaterial as implicações sobre processos de subjetivação no meio urbano. Observamos 

como fenômeno imigratório, abarcando aspectos de ritos e símbolos, no fato das festas 

desta natureza se deslocarem do ambiente familiar e instalarem-se em locais um pouco 

mais protegidos dos abalos pelos quais passam o campo da intimidade. Confrontamos os 

esforços de criação dos indivíduos com a dinâmica de organização de festas na cidade com 

uma hipótese de regulação dos fluxos criativos. O destaque também é pelo fato da 

ingerência do mercado em desenvolver novas possibilidades em serviços para seu 

desempenho na administração dos movimentos afetivos. Assim foi possível desenvolver 

reflexões envolvendo as implicações entre o movimento do capital e processos de 

subjetivação na sociedade contemporânea. 
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ABSTRACT 

The subject of this research happens on an element of the social life: the Party. The 

party will be studied from the installation and the functioning of dedicated companies to the 

services of promotion of parties. In these studies we delimit the object choosing a company 

in Araraquara, SP - Brasil that dedicates to the organization of parties of anniversaries for 

families in the urban space. The party was studied under the form of merchandise, able in 

the sphere of the services, however, contemplated from the notion of immaterial work. We 

add in this understanding on the party while immaterial work the implications on processes of 
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subjetivity in the urban way. We observe as immigratory phenomenon, accumulating of 

stocks aspects of rites and symbols, in the fact of the parties of this nature dislocate from the 

familiar environment and more to install in places a little protected of the fidget for which 

passes the field of the intimity. We collate the efforts of creation of the individuals with the 

dynamics of organization of parties in the city with a hypothesis of regulation of the creative 

flows. The prominence also is for the fact of the mediation of the market in developing new 

possibilities in services for its performance in the administration of the affective movements. 

Thus it was possible to develop reflections involving the implications between the movement 

of the capital and processes of subjetivity in the society contemporary. 

KEY WORDS 

City: Party: process of subjetivity; regulation 

INTRODUÇÃO 

A preocupação básica deste trabalho foi desenvolver reflexões sobre o potencial 

criativo na sociedade contemporânea analisando um elemento que nos garante profunda 

relevância na vida social: a Festa. O objeto escolhido foi uma empresa em Araraquara, SP – 

Brasil que se dedica à organização de festas de aniversários para famílias no espaço 

urbano. A Festa no Buffet CatBalloo foi escolhida como processo prático de um fenômeno 

urbano atuante nos fluxos criativos e segundos algumas hipóteses, garante implicações na 

administração dos movimentos afetivos e nos modos de subjetividade serializados. Algumas 

práticas dentro das cidades se demonstram na tentativa de mecanismo regulatórios que vão 

extrapolar um equilíbrio, manter uma média, assegurar compensações, em suma: o 

desenrolar da vida. Trata-se de uma intervenção do saber e define-se um campo de 

aplicação de um poder, de uma vontade, de uma ordem... 

Na tentativa de transpor uma boa linearidade para o leitor, situarei primeiro o Buffet 

CatBalloo englobando os serviços oferecidos por essa modalidade de serviços e as suas 

principais características que o revelam como plano físico indispensável as observações. A 

partir de um profundo envolvimento do leitor procurarei desenvolver algumas hipóteses do 

tema em questão, e procuro desde já estabelecer que as observações realizadas não dizem 

respeito a observação exata, absoluta e palpável do uso das Festa em Araraquara, uma vez 

que os conceitos utilizados se revelam pelo seu caráter subjetivo, silencioso e abstrato. 

Utilizaremos a prática de promoção de Festas para tornar objetivas algumas reflexões que 

não implicam necessariamente em uma preocupação na dissolução/formulação de 

estatísticas, patamares e gráficos diante do potencial que o uso da festa tem na procura em 

brecar os modos de subjetivação e os estados criativos. 

DESENVOLVIMENTO 
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DESCRIÇÃO DO OBJETO ESCOLHIDO 

O Buffet Infantil "CatBalloo" é localizado na região central de Araraquara, no Estado 

de São Paulo, Brasil e foi inaugurado em agosto de 1999. Com a presença de mais de 

51.000 convidados, o Buffet já fez mais de 1.250 festas, o que comprova a sua aceitação 

pela qualidade dos serviços e produtos oferecidos, bem como a variedade de equipamentos 

e brinquedos, tornado as Festas inesquecíveis. A Festa é tão marcante quanto a alegria e o 

prazer de receber confortavelmente os convidados. 

O Buffet CatBalloo tem como público alvo principal às crianças. As boas instalações 

do Buffet garantem aos convidados um ótimo conforto durante a Festa. O Buffet possui 3 

salões : O Salão Adulto , o Salão Infantil e a Discoteca. O salão destinado ao público adulto 

recebe vários enfeites durante a Festa inclusive os enfeites referentes ao tema escolhido 

pelo responsável. As mesas 

 

Foto 1 – Fachada do Buffet CatBallo em Araraquara/SP. 

oferecidas também recebem toda atenção no charme da decoração. Da mesma forma, as 

paredes são sempre muito enfeitadas com muitas bexigas e adereços ilustrativos do tema 

da ocasião. O Salão Infantil é um dos mais queridos pelas crianças. Nesse salão os 

brinquedos ficam disponíveis e é nele onde os momentos mágicos da Festa se multiplicam. 

Os múltiplos brinquedos garantem a opção de escolha entre as crianças, são eles: cama 

elástica, a piscina de bolinhas coloridas, o castelo pula pula, a ponte do rio que cai, tobogã 

gigante, videokê, escorregadores, fliperamas, parece de escalar e até um pebolim. 

E se a fome chegar, por perto estão os carrinhos de pipoca e algodão doce e as 

barracas de Hot Dog e Mini Pizza. Por fim a discoteca alia um brilho inovador as Festas. Ela 

conta com uma grande quantidade de som e até uma máquina de fazer espuma e, é claro, 

fantásticos globos de luzes capazes de transformar a sua Festa. 
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Para uma melhor organização do evento, todas as festas já possuem horários 

delimitados pelo próprio Buffet, esperando sua escolha. A fim de possibilitar uma maior 

comodidade aos pais, o Buffet é responsável pela produção das comidas da ocasião – 

docinhos, deliciosos salgadinhos, e até oito tipos de bolo para serem escolhidos. Para os 

mais animados o local conta também com uma churrasqueira. E se der sede o Buffet dispõe 

de água e refrigerante para os convidados. O Buffet conta ainda com a presença dos 

monitores, garçons, funcionários para a limpeza constante da ambiente, recepcionistas, 

nutricionistas, copeiras, cozinheiras, e a supervisão da gerência durante a Festa. No Buffet 

CatBalloo a recreação é dirigida e 

 

Foto 2 – Foto tirada na Discoteca das instalações do Buffet CatBallo. 

tudo parece mais completo com a organização do Buffet em gerar as Festas. Tem até as 

caixas para por os presentes e não faltaria, evidentemente, as bexigas, os convites 

coloridos, os brindes surpresas e o bexigão. Tudo fornecido pelo Buffet. O CatBalloo mostra 

ainda toda sua qualidade na cidade de São Carlos, aproximadamente 40 km de Araraquara, 

onde outra filial também exerce suas atividades. O Buffet CatBalloo facilita ainda o 

pagamento e aceita o cartão de crédito. As Festas de janeiro e julho possuem 10% de 

desconto e para pagamento à vista 5% de desconto. Essas promoções não são 

acumulativas. 

Na Internet o Buffet possui um site bem colorido e agradável. Além de exibir o 

conteúdo dos serviços oferecidos aliando simplicidade e sofisticação, o site abre a 

possibilidade de abertura de franquias e se diz líder do mercado nas duas cidades revelando 

ser um bom investimento a aquisição de tal franquia. (www.catballoo.com.br). 
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Foto 3 – Foto retirada do Salão Adulto do Buffet CatBalloo. 

PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 

As questões levantadas neste trabalho necessitam um devido cuidado, uma vez 

que, se trata de um objeto de estudo que garante uma gama de pensamentos difusos, 

visões aprofundadas e muitas vezes insatisfatórias. Assim, uso de uma clareza para afirmar 

que a abordagem aqui estabelecida dispensa uma autenticidade humana em postular um 

ideal como meta, uma vez que, diante dos movimentos cotidianos, dos fenômenos coletivos 

e da cultura urbana seria uma pretensão dispensável estipular uma forma social que 

englobe uma razão única para as Festas. Mas o que é estudado aqui sob a ótica dos 

múltiplos modos de vida, do aspecto mutante que a forma urbana possui, bem como o 

desejo sempre renovado no exercício da experiência, é a forma com a qual a Festa no 

Buffet CatBallo vem sendo contemplada como mercadoria, e analisaremos os seus sinais de 

linguagem e seus símbolos de associação implícito na subjetividade. Buscaremos analisar 

como produto de um saber no campo da aplicação de poder, a constituição política e de 

subjetivação que elas implicam. 

Os serviços prestados pela empresa responsável pelas Festas abarcam a 

dimensão de serviços que passam pela dimensão afetiva. Essa modalidade é conhecida 

através da desmaterialização do trabalho: trabalho imaterial1. Segundo Negri, esse conceito 

nos fala dos conjuntos das atividades intelectuais, comunicativas, afetivas, expressa pelo 

sujeito e pelos movimentos sociais. É um trabalho vivo cada vez mais intelectualizado e 

comunicativo, se diz até em ‘intelectualidade de massas”; tal definição junto com o 

surgimento de uma nova subjetividade e as relações de poder constitui a base das novas 

perspectivas de análise que aparece como uma releitura daquilo que Marx chama General 

Intellect (habilidade da força produtiva em produzir trabalho vivo baseado na cooperação). 
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O trabalho imaterial ativa a produção do consumo e é materializada dentro e 

através do processo comunicativo; é o trabalho imaterial que inova continuamente as formas 

e as condições de comunicação. Ele da forma e materializa as necessidades, o imaginário e 

os gostos do consumidor. E os produtos, como a Festa do Buffet em Araraquara, devem , 

por hipótese, ser potentes produtores de necessidade, do imaginário, de gostos, até dos 

territórios dos desejos – ela alarga, transforma, cria o ambiente ideológico e cultural do 

consumidor. Essas práticas cessam a produção da subjetividade, estalecendo um 

instrumento de controle social através da reprodução das relações mercantis. O ponto 

indispensável ao entendimento deste trabalho na sua condição política é que se enxerga na 

subjetividade uma “relação para si” enquanto dimensão distinta das relações de poder e de 

saber, interno a produção de potência absoluta. 

O poder do capital engloba todos os elementos da vida, inclusive a Festa. A 

sociedade de controle e o contexto biopolítico da Festa, em que a submissão real do 

trabalho ao capital é levada a produção de indíviduos com a inata habilidade de criar, é aqui 

contextualizada. Michel Foucault se movimentou diante de uma constatação histórica do fato 

de que a partir da idade clássica da clássica da monarquia absolutista francesa, o poder 

começou a interessar-se pelas populações, no sentido de ocupar-se de sua reprodução em 

geral, reprodução que concerne à saúde, à higiene, à alimentação, etc. Foucault 2 procurou 

de forma ampla reconhecer os elementos de controle e regulamentação na sociedade. Ele 

nos revela como uma grande contribuição, sobretudo em visualizar mecanismos regulatórios 

dentro do espaço urbano, em que se vislumbra uma regulamentação cada vez mais no 

direiro de intervir na vida, e na maneira de viver, no “como da vida”, no “fazer viver”. Nessa 

perspectiva, a população é um 

______________________ 

1 Ver LAZZARATO, M. & NEGRI, A. Trabalho Imaterial Rio de Janeiro: DP&A, 

2001. 

conjunto de seres vivos coexistentes que apresentam traços ontológicos/biológicos 

particulares e cuja vida é suscetível de ser controlada a fim de assegurar, com uma melhor 

gestão da força-trabalho, um crescimento ordenado e estipulado na sociedade. Por 

“controle” entende-se o governo das populações, dos grupos coletivos, dos indivíduos e dos 

fenômenos dentro do tecido urbano, por meio de dispositivos que abarcam coletivamente o 

trabalho, o imaginário, a mente, a vida, seria um grande remédio social que se ministra à 

população objetivando govenar-lhe os modos de vida na cidade. 
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Foto 4 – Vista parcial do Salão Infantil do Buffet. 

 A prática das Festas abarca a dimensão da mente, do imaginário, dos desejos, do 

sonho e da afetividade. Numa perspectiva molecular, o capital possuia capacidade de se 

instalar numa dimensão nunca antes vista – a dimensão da vida. É neste ponto que a 

produção e a reprodução da vida, plantou-se firmemente como um alicerce necessário para 

a acumulação capitalista e a ordem patriarcal. Acima de tudo, O conceito de trabalho 

imaterial implica toda uma nova “metafísica” dos poderes e dos sujeitos. Os focos de 

resistência e de revolta são “múltiplos”, “heterogêneos”, “transversais” em relação à 

organização do trabalho, as divisões sociais e o movimento do capital; a definição da 

relação com o poder é subordinada à “constituição de si” como sujeito social na atual 

________________________ 

2 FOUCAULT, M. Em defesa da Sociedade. Martins Fontes São Paulo, 1999. 

forma pós-fordista. 

A abertura para o novo que a Festa possui não envolve necessariamente abertura 

ao estranho nem tolerância ao desassossego que isto mobiliza e menos ainda disposição 

para criar figuras singulares orientadas pela cartografia desses ventos na ajuda à tomada de 

conciência de novas possibilidades de vida. As estratégias utilizadas durante as Festas, 

inclusive com a presença de uma discoteca, visam a volta às identidades locais, quanto a 

sustentação das identidades globais, e possuem uma mesma meta: “domesticar as forças”. 

Em todas elas, tal tentativa malogra necessariamente. Mas o estrago está feito: neutraliza-

se a tensão contínua entre figura e forças; despotencializa-se o poder desruptivo e criador 

de tensão, brecam-se os processos de subjetivação. Muitas vezes nos parece mais 

confortável a adesão a uma subjetividade serializada inibidora do potêncial criativo e dentro 

do fenômeno urbano a Festa é, a partir de uma hipótese, um ponto que figura nesta direção. 
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A questão que se coloca é a do abandono da referência identitária e sua substituição pela 

própria processualidade e isso passa por criar condições para que as subjetividades 

enfrentem os vazios de sentido provocados pela dissolução das figuras em que se 

reconhecem a cada momento. Só assim poderão investir a rica densidade de universos que 

as povoam na atualidade, de modo a pensar o impensável e inventar novos modos de 

existência. A produção de afetos de subjetividades, e de formas de vida, apresentam 

enorme potencial para circuitos autônomos de valorização e , talvez, libertação. 

A subjetividade como revela Leila Domingues Machado 3 em Subjetividades 

Contemporâneas, vem questionar a presença de uma interioridade em separado de uma 

exterioridade, não se refere às concepções de identidade ou personalidade. Isso permite o 

trabalho se referir dentro de um imaginário de libertação do ser; após assumir a expulsão de 

qualquer transcendência, de qualquer lado de fora, deste cenário do mundo, reencontre na 

própria humanidade a capacidade de produzir, de construir o mundo de modo autônomo, e 

projetar dentro dele valores para os quais a gente vive e produz. 

“A subjetividade nos fala de territórios existenciais que podem tornar-se 

________________________ 

3 MACHADO, Leila Domingues. “Subjetividade contemporâneas”. 

herméticos as transformações possíveis, como mapas, ou podem tornar-se aberto as novas 

formas de ser como nas cartografias. Os modos de subjetivação referem-se à própria força 

das transformações, ao devir, ao intempestivo, aos processos de dissolução das formas 

dadas e cristalizadas, um espécie de movimento “instituinte” que, ao se instituir, no 

configurar um território, assumiria um dada forma-subjetividade”. (MACHADO, 1999 p.212) 

O ESPAÇO CRIATIVO 

Como apresentado na descrição do objeto, o Buffet apresenta aos seus convidados 

fliperamas para serem utilizados nos horários das Festas. Procuro a partir daqui tecer 

reflexos aprofundando os fluxos criativos e sua relação com o consumo dirigido, neste caso, 

através do uso dos fliperamas. Para situar o espaço das discussões amplio o campo das 

visões e passo a falar em um sistema técnico-comunicativo orientando uma nova condição 

cognitiva global. 

Hoje, na produção pós-fordista, a linguagem tornou-se, ela mesma uma força 

produtiva. Todo o aparato de signos foi confiado à criatividade do trabalho vivo 

(intelectualizado). Trabalha-se com linguagens e constrói-se com signos. Neste ponto, nota-

se a atuação de um trabalho incessante e invasivo na programação, criação de interfaces e 

conexões, num circuito de uma produção digital dos macros e micros estruturas de modelos 

 13840 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de sensibilidade e cognificação. A máquina digital incorpora um certo número de 

automatismosemocionais que são inoculados no organismo humano. Através do controle 

dos sentidos e significado dos signos, linguagens e dos sistemas digitais se vê a criação de 

interfaces digitais de imersão, onde a emoção passa a ser provocada por mecanismos de 

automatismo tecnológicos. 

Segundo Negri, “fala que se estamos na idade do capitalismo cognitivo. Fala-se 

propriamente de uma terceira transição, depois da saída da manufatura e do 

desenvolvimento da grande indústria. Nesta época cognitiva, a produção do valor depende 

sempre mais de uma atividade intelectual criadora que não só se situa além de qualquer 

valorização ligada à raridade, como se situa além da acumulação de massa, de fábrica, etc. 

A originalidade do capitalismo cognitivo consiste em captar, em atividade social 

generalizada, os elementos inovadores que produzem valor”.(NEGRI, A. Cinco Lições sobre 

o Império). 

O conjunto das condições reflexivas acima permite pensar que o mundo do tempo 

real, o mundo da criação dos sentidos, busca uma homogeneização empobrecedora e 

limitada, enquanto o universo do cotidiano, das mutações, das multidões, é o mundo da 

heterogeneidade criadora, múltipla. Um destaque importante a ressaltar é uma das 

engenhosidades das sociedades de controle - dessa vontade limitada. Seria operar por um 

tipo de controle que nunca destrói as coisas completamente, mas, ao contrário, não as deixa 

jamais terminar. É o que Deleuze passa a chamar de um poder de modulação contínua. Em 

outras palavras, os moldes nunca chegam a se constituir totalmente. Transforman-se 

contínua e rapidamente em outros moldes, impedindo a identificação dos moldes de 

moldagem. Ela se inseri através da produção de subjetividades mass-midiáticas e valores 

máximos de mercadoria e prestígio, a informação, o conhecimento. Seria, mais ou menos, o 

espetáculo, da produção de imagens efêmeras, para o público em geral, através da 

valorização de imagens estáveis, modelos fetichistas e irrisórios cercadas de autoridade e 

poder. 

A atuação do capital , no caso de Festas desta natureza no espaço urbano, vem 

preencher a idéia de produzir significado e idealismo sob a noção Festa-mercadoria. Uma 

mercadoria que busca preencher os espaços de sentido, baseado numa Festa ideal, 

configurando uma determinada ordem, perspectivas únicas e moduladas. Bifo relata em seu 

livro La fabrica de la Infelicidad a atuação do capital em proporcionar modelos imaginários, 

neste caso sobre a felicidade, para serem consumidos pela sociedade, e suas palavras 

ajudam a compreensão do ideal e do sentido atribuído a noção de mercadoria da Festa em 

Araraquara. 

 13841



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

“Es cosa archisabida que el discurso publicitário se funda sobre la creación de 

modelos imaginarios de felicidade com los que los consumidores son invitados a 

conformarse. La publicidad es producción sistemática de ilusión y por lo tanto también de 

desilusión, de competencia y, por tanto, también de fracaso de euforia y, por tanto, también 

de depresión. El mecanismo comunicativo de la publicidad se funda sobre la producción de 

un sentido de inadecuación y funda sobre la producción de un sentido de inadecuación y 

sobre la llamada a un consumo que permitirá volverse adecuados y hacer real por fin 

aquella felicidad que se escapa.” 

ANTIPODER: A MULTIDÃO 

A noção de antipoder se estabelece contra as autoridades que regulam e controlam 

a vida, diante dos fluxos de valores e dos sistemas que fecham as experiências e as 

linguagens diante da ausência e repetição de sentidos, formas. O antipoder nos fala de 

novas formas de vida e novos esquemas de gozo da vida e para isso remete ao conceito, 

baseado em Negri4, de Multidão: ela é uma rede de indivíduos. O termo designa um 

conjunto de singularidades contingentes. Ela é plural, foge da unidade política, não firma 

pactos com o soberano, não porque não lhe relegue direitos, mas porque é reativa à 

obediência, porque tem inclinação para certas formas de democracia não-representativa. 

As palavras de VIRNO5 ajudam a acompanhar nosso pensamentos: “O povo tende 

para o Uno, a multidão derivam-se do Uno. Para o povo a “universalidade” é uma promessa; 

para a multidão é uma premissa.” O Uno que a multidão tem atrás de si e a linguagem, o 

intelecto como recurso público e interpsíquico, as faculdades genéricas da espécie.” 

 O intelecto da multidão é a dependência efetiva com a criatividade, com o desejo 

de despejar sobre o velho a necessidade do novo, do efêmero, de novos mundos possíveis 

de condições mais intensas de estar na vida. As outras formas de vida contemporâneas 

implicam em um novo direcionamento para as Festas, pois remetem ao espaço criativo a 

necessidade de atribuir os desejos livres de condicionantes durante o evento. Trata-se de 

um (re) direcionamento à atenção dada aos micro-poderes dos sujeitos, ao território do 

poder diante da imaginação alternativa. 

Trata-se de um modo de ser, diferente do modo de ser “popular” é certo, mas, em si 

não desprovido de ambivalência, com uma dose de venenos específicos, e releva o papel 

da singularidade dos sujeitos. A trindade , atribuída 

___________________________ 

4 NEGRI, A. Cinco Lições sobre o Império. Rio de Janeiro, 2003 AD&P. 

 13842 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

5 VIRNO, P. Multitude et principe d’indiiduation. Tradução Leonardo Retamoso 

Palma. In <_www.sindominio.net/arkitzean/multitudes/multitudes5_>. 

por Negri, que representa a essência única do antipoder é a resistência, a insurreição e o 

poder constituinte6. A resistência se encontra na sociedade uma vez que uma grande 

maioria dos sujeitos se encontram exercendo-a, seja nas atividades produtivas, contra um 

patrão, seja também nas autoridades que regulam e controlam a vida (família, 

partenalismo). “A insurreição é a forma de um movimento de massa resistente, quando se 

torna ativa em pouco tempo, ou seja, quando se concentra em alguns objetivos 

determinados e determinantes: isso representa a inovação de massa de um discurso político 

comum. A insurreição aperta as diversas formas de resistências em um único nó, as 

homologa, as dispõe como flecha que atravessa de modo original o limite da organização 

social dada, do poder constituído. É um evento”. 

O poder constituinte é a potência de configurar a inovação que resistência e 

insurreição produzida, e de dar-lhe uma forma histórica adequada, nova, teleologicamente 

eficaz.”(Negri. Cinco lições. P. 198)”. 

Um exemplo do pensamento criativo contemporâneo na constituição de horizontes 

singulares capazes de mostrar os passos de outras formas deexistências, significados, 

formas de estar na vida, são trazidos por dois autores: O primeiro é Thiago Adão Lara 7 com 

algumas palavras que trazem a temática da Festa abordado com o cunho literal, chama-se 

“Convite para a Festa” e o segundo através de palavras ensaiadas por Renan Gauthier 

Cardoso dos Santos 8 palavras que seguem na direção de extrair do sujeito o 

reconhecimento da potência individual criativa, chama-se “Nunca me disseram...”. 

CONVITE PARA A FESTA 

Por Thiago Adão Lara 

Amiga, convida-te para a festa do acontecer. Deves vir vestida com a veste mais 

simples e leve. Esforça-te, pois, por te despires de todos os 

___________________________ 

6 Ver também NEGRI, A. O Poder Constituinte: Ensaio Sobre as Alternativas da 

Modernidade. 

7 Thiago Adão Lara é filosófo e professor e essa poema foi retirado de uma 

produção independete que possui o título “Versões” 

8 Renan Gauthier C. Santos é o mesmo autor desse trabalho. 
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preconceitos. Daqueles da caverna, decorrentes da tua “situação” (idola specus); daqueles 

da tua tribo ou do teu povo (idola tribus); daqueles da praça ou do mercado, que adquirimos, 

no troca troca espontâneo, e se tece como senso comum (idola fori); e também daqueles 

que construímos , no palco das competências intelectuais (idola theatri). Não tragas, peço-

te, esquemas a priori ou a posteriori, empíricas ou transcendentais, por mais sólidos e 

queridos que sejam eles. Faz esse esforço ascético. 

Estás preocupada com o lugar e o horário da festa? Não tragas mapa nem relógio. 

Não carece. O acontecer irrompe, no território da presença e é presente, sempre. É êxodo, 

desterritorialização, temporalidade absoluta, presença novidadeira, criação substancial. 

Revela-se a toda aquela que se dessitua, se destribaliza, silencia. Então, a Palavra se faz. 

Ecoa. Atua. Envolve. Não é esquema nem forma ou figura. É símbolo, transformação, 

transfiguração. Não normatiza, convoca. Não funda sistema, abre horizontes. Ela te joga 

para o descampado do deserto, desnorteia-te, desorienta-te, desintala-te. Não te engana, 

com soluções fáceis, promessas futuras, utopias reconciliadoras, paz da mesmice, certezas. 

O acontecer é vórtice, vertigem, dança dos diferentes, da diferença. Coragem do devir. 

Logos filosofante, Deus da sarça ardente.Espero, companheira, que aceites o convite e 

venhas comer comigo esse pão ázimo e embriagar-te com o vinho dessa caminhada. 

NUNCA ME DISSERAM... 

Por Renan Gauthier C. dos Santos 

Nunca me disseram que um dia eu iria ficar longe do meu irmão e encontrá-lo 

pouco, o bastante suficiente para ser simples, superficial e afastar dele o meu eu. Nunca me 

disseram como lidar com o vazio deixado pelas lembranças e nem que ele se afasta num 

movimento suave e se aproxima feito um furação deixando à revelia os estragos do seu 

próprio movimento. Nunca me disseram como compartilhar os pensamentos obtusos de 

uma vida deliciosamente explosiva que subjuga os erros e testa a todo vapor a 

concretissidade dos limites. Eu nunca tive muitas respostas de perguntas falsificadas de 

interesse pela verdade mesmo que ela corra numa velocidade muito maior que a minha. 

Nunca me disseram quando ser forte, nem quando demonstrar raiva e angústia 

sobre as minhas tristezas. Nunca, mais nunca mesmo, me disseram para falar alto ou ficar 

quieto nem me explicaram o valor das palavras, do meu silêncio pensante e da intensidade 

da minha voz. Eu nunca entendi muito bem dessas coisas e sequer alguém foi capaz de me 

dizer os rumos dessa minha desordem. Caminho com tanta arbitrariedade, mau juízo das 

diferenças, dos pensamentos difusos e incoerentes, diante de necessidades desfiguradas 

pelo compasso da moda comportamental. Eu figuro pela mutabilidade dos meus recomeços, 

das minhas virtudes mal descobertas e pouco iluminadas. Nunca me disseram do que sou 

capaz ou do que não sou capaz e dentro dessa vida simples dos meus nuncas, ela me 
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sugere a cristalidade dos meus pensamentos mesmo que seja por segundinhos sem 

importância; eu me viro, revivo, faça a alegria das descobertas, dos desafios, da 

necessidade eterna do recomeço. Nunca ninguém me disse sobre o recomeço como 

excelência, a mutabilidade dos eus como prática, o agir como mostro maior, a voz como 

amostra inacabável de um instrumento de eus potencializando as reviravoltas. Refiro aos 

recomeços como instância suprema das minhas polegadas e dos meus caminhos em que 

se viabilizam as representações como exercício indispensável aos meus jovens sorrisos. 

Nunca me disseram sobre a necessidade de se representar, esqueceram da importância de 

ser bobo, bocó e achavam praticar a inteligência somente sendo inteligentes. 

Nunca me disseram muita coisa, e eu sempre fui mau aluno... ficava pensando em 

tolices das mais absurdas. Eu sempre me colocava a pensar qual era a primeira coisa que 

essas pessoas adultas, importantes dentro das suas importâncias, fazem quando chegam 

em casa. Ah elas nunca me disseram muito sobre elas, dizem que são normais e também 

assistem novelas, choram nos finais de filmes melodramáticos e se apegam com facilidade 

as perpetuações das trivialidades. Acho que nunca me disseram muita coisa não! Eu sou o 

pior aprendiz das minhas necessidades, sequer sei quando mudar, quando sair de um lugar, 

dizer tchau. Nunca me disseram quem abraçar, nem quando dizer “seja feliz, intenso”, “seja 

o que você quiser...”. Pareço estar cercado por muros sem fim nem limites onde pessoas 

circulam como formigas trazendo em suas costas a capacidade de esquecer o vazio embora 

o carregam em seus leves corações. Vazio de significado, de forma, de sentido, tão delicado 

quanto um vulto daqueles filmes de terror inibidores do anseio pela pipoca. É uma carência 

de sentido instalada nas lacunas deixada pela carência de um Deus, de um super-herói de 

roupas coloridas trazendo em suas mãos verdades estáticas e milagrosas. O vazio é a 

instabilidade pura ganhando forma na incompletude dos pensamentos e nas idéias nunca 

terminadas e mal resumidas. Ele é a propulsão tardia dos amantes incondicionados do bate-

papo interiorizado na cabeça de um sujeito honesto que conhece a condição inóspita do 

tédio. Tédio daquilo que pode ser eternamente cristalino, trágico e imutável. É a minha 

condição comigo mesmo que nunca me disseram, é ela que tentaram manter distante da 

minha prudência como garoto, menino e pensador. Eu sei as pessoas que nunca me 

disseram esqueceram de ouvir o vazio por medo talvez, por não saber lidar com essa 

condição branda e terrível. Pessoas incapazes de lembrar a voz ativa do vazio dentro dos 

seus próprios condicionantes sem abstrações, puro de pensamentos impuros capazes de 

nunca dizerem nada. Trazem nos seus movimentos a carga fraudulenta barrando a 

constituição de si, os saberes sem raízes e as vivências nômades. 

Por instantes esse meu vazio parece ficar iluminado, clareado com a certeza de 

que acompanham as cores dos fogos de artifício sem possuir aquela fugacidade 

indescritível, talvez alguém diga: são luzes fortes de um caos tênue e colorido dentro de 
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uma bagunça cerebral! É diante de luz que consigo enxergar o clarão deixando pelo seu 

rosto como se fosse uma árvore de natal e a certeza da presença das suas contradições. 

Por outros instantes ele parece sair de cena deixando as imagens e as figuras pretas numa 

ausência efetiva de luz e adiante, significados distorcidos, errôneos e confusos - um apagão, 

uma falta de energia, na hora do banho. Na escuridão, sua presença é sorrateira em meio 

aos seus passos desmedidos. Como uma criança esperançosa pela alegria, pela surpresa, 

por aquilo que possa ser inédito e inesquecível, eu também espero pelas cores brilhantes 

das luzes, pra min, uma parte de um estágio com um exclusivo ritmo em que o próximo 

passo será o black-out e o envolvimento com a dissolução das figuras, dos moldes e do 

protecionismo que impede a intensidade de alcançar corpos desnudos. Um ritmo que passa, 

ou melhor, que caminha sem roteiro, sem discriminação e torce para que seja, um dia, 

reconhecido como vazio, mas isso também nunca me disseram e eu não sei nem como 

proceder. 

A fim de estabelecer conexões diante desses pensamentos e da perspectiva 

criativa indivual, cito Negri em Cinco Lições sobre o Império : “ Para dizê-lo em termo ainda 

mais claros, é necessário que atividade de antipoder não tenha como finalidade a 

substituição do poder existente. Ela deve propor, pelo contrário, formas e expressões de 

liberdade de massa. Se quisermos definir antipoder, dentro das e contra as atuais forma 

pós-modernas de poder, precisamos insistir continuada e fortemente no fato de que, através 

do antipoder, não queremos conquistar e nos apropriar do velho poder, mas desenvolver um 

nova potência de vida, de organização e de produção... Ele não produz desenvolvimento de 

essências preconcebidas, mas simplesmente vive e produz vida”. (NEGRI, Cinco Lições 

sobre o Império p. 203). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho se revela pela sua preocupação com a habilidade criativa na 

sociedade contemporânea e vem acima de tudo procurar revelar condições que inibem o 

reconhecimento da potência individual na reprodução da vida. O que se constata sob a 

hipótese de regulação é uma atenção direcionada aos micro-poderes na administração de 

práticas que caminham no sentido de produzir novas formas de existência, de vida, de gozo, 

de Festas, etc. São micro-poderes atribuídos através da subjetividade e com a prática 

efetiva do trabalho vivo, intelectualizado. O que se busca aqui na verdade é o 

reconhecimento, baseado na criatividade ilimitada, de novas potências de vida, de festas, de 

modos de estar na cidade. 
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