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A tensão que edifica é a mesma que faz desabar. 
 

Observando os processos vividos durante a pandemia da COVID19, e 
observando principalmente o caso brasileiro, entre negacionismos e isolamentos 
sociais baseados em condições socioeconômicas, uma coisa é fato: essa pandemia 
é apenas uma das várias comorbidades que acometem o povo brasileiro. 

Formado por uma sociedade desigual desde seu pretenso descobrimento, o 
Brasil foi construído - e segue sendo - com algumas finalidades, mas dentre elas 
uma pode ser tida como das principais: a serventia aos interesses Europeus e 
posteriormente aos interesses estadunidense e chineses. 

Eis que temos a oitava potência econômica mundial em conjunto ao posto de 
quinta maior extensão territorial. Um cenário no mínimo impressionante quando se 
analisa sem conhecimento de causa algum sobre nossa realidade. O Brasil 
senhoras e senhores, como já disse o poeta, não é para iniciantes. 

Como se já não tivéssemos problemas suficientes, enraizados em nossa 
estrutura social e cultural, apareceu esse novo vírus, cujo objetivo - biologicamente 
falando - não é nada além do objetivo de toda forma viva sobre a crosta terrestre, 
viver e multiplicar-se. 

Ao se multiplicar, de hospedeiro em hospedeiro, o vírus espalhou-se por todo 
o planeta, levando até o momento atual a um cenário de mais de 44 milhões de 
pessoas infectadas e 1.177.077 de mortos. 

Porém, como dissemos acima, o Brasil segue não sendo para iniciantes. Ao 
chegar aqui o vírus encontrou um ambiente perfeito: uma gestão negacionista e sem 
alguma linearidade de atuação. Mas para além disso, por mais que tivéssemos a 
melhor gestão possível para buscar metodologias efetivas para a prevenção do 
contágio ao vírus, nós ainda tínhamos - e seguimos tendo - um problema muito 
maior, o qual já foi responsável por muitos mais óbitos e a muito mais tempo: a 
desigualdade social. 

Banhado por sangue, o Brasil constituiu-se enquanto nação através de um 
dos maiores genocídios já presenciado na história humana, o genocídio indígena - 
que a mais de 5 séculos segue avançando a cada mata desmatada por tratores 
gigantes, invadindo solo sagrado ancestral e vestidos com roupagens simbólicas de 
“conflitos entre fazendeiros e indígenas”, segue vitimando dia após dia os 
verdadeiros donos desta terra. 

Completando-se ao cenário sanguinário, não bastasse os 3 séculos de 
escravidão dos povos negros trazidos da África até o Brasil, e que, mesmo após a 
abolição da escravatura em 1888, seguem compondo os dados estatísticos e 



noticiários como o povo que ao mesmo tempo mais mata e mais morre em nosso 
país. 

Sendo breve nas apresentações normais a praticamente qualquer brasileiro, 
esse é apenas uma primeira visualização da complexa pintura deste quadro 
estranho chamado Brasil. 

Agora imagine, em um cenário complexo como o exposto, somado a 500 
anos de construção política desigual, mantendo-se aristocratas e novos esporões da 
riqueza tupinikim em constante revezamento nos cargos de poder, o Brasil 
simplesmente foi incapaz de ao menos tentar evitar uma série de colapsos sociais. 
Não que fosse a intenção. 

Por isso, a obra escolhida para que servisse de inspiração para a produção 
deste breve ensaio foi a produção e exposição de uma Mesa de Tensegridade. 
 

“Em mecânica e em biomecânica, tensegridade ou integridade tensional é 
uma propriedade presente em objetos cujos componentes usam a tracção e a 
compressão de forma combinada, de forma a proporcionar-lhes estabilidade e 
resistência. 

Os animais, bem como outras estruturas biológicas, devem muito da sua 
resistência à tracção e compressão das partes que os constituem. Músculos e ossos 
trabalham simultaneamente com o intuito de se fortalecer mutuamente. Este género 
de resistência, que se reconhece agora a nível das células, aparece igualmente 
como uma nova forma de explicação das estruturas biológicas.1” 

 
E é justamente nisso que me baseio neste ensaio, na formatação tensa entre 

uma estrutura, neste caso de análise, a social, que gera invariavelmente uma 
pretensa estabilidade dependente, na qual, retirando-se qualquer uma das partes 
envolvidas, o que se tem é um completo desabamento da estrutura edificada. 

A resistência então aparece não enquanto adjetivo com interesse de elevar 
qualidades de indivíduos que o fazem, pelo simples fato de seguirem de pé. A 
resistência não pode ser romantizada, assim como o sofrimento e as tensões 
vividas pelas populações que ficam - historicamente - nos lados de maior tensão de 
cada corda.  

Resistência neste caso físico e em nossa analogia social, se mostra como 
condição básica para a edificação da estrutura - seja ela física, seja ela social. 

A mesa de tensegridade é um estudo simples acerca de física, 
impressionante aos olhos leigos, como provavelmente será o efeito gerado à seus 
primeiros observadores, porém ao olharmos mais de perto, identificando a 
interdependência de fatores, poderemos ver que o ponto mais tenso e ao mesmo 
tempo mais estável, é justamente o centro da construção. 

Em uma análise possível, esse centro pode ser avaliado como a centralidade 
do poder, o Estado, que sendo o mesmo dependente de todas as outras partes da 
edificação, é ao mesmo tempo regulador e refém das tensões presentes nos demais 

1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Tensegridade 



lados da construção. 
Retira-se qualquer um dos lados, ou simplesmente aumenta-se ou diminui-se 

a tensão, e toda a estrutura desaba. 
Em uma outra análise possível, esse centro de poder, fonte da maior tensão, 

tração e resistência da obra, pode ser simbolizado pela atuação dos povos 
originários indígenas e populações negras no Brasil. 

São eles o centro, um por ser o original desta terra, e o outro por constituir 
sua maioria popuacional. São eles o ponto central a qual em qualquer lado de 
observação devem ser vistos. Suas resistências são a mais pura constituição da 
obra e seu maior motivo de seguir até hoje de pé. 

Sendo arte, diversas interpretações são possíveis ao estabelecer a analogia 
entre um estudo de tensões e resistências do campo da física, com a estrutura 
histórica e social do Brasil, mas sendo arte, talvez seja uma das formas de explicar 
para nós, brasileiros, logo “não-iniciantes no quesito Brasil”, um pouco mais de 
nossa estrutura edificada, e dos pontos de divergência e convergência que nos 
mantém de pé. 

A pergunta que fica é: Até quando sustentaremos essa estrutura? 
 

 


