
Jonh Zerzan; O Caso Contra a Arte

A Arte é sempre sobre “ algo escondido”. Mas ajuda-nos a conectar com esse algo escondido? 
Penso que nos afasta.
Durante o primeiro milénio ou por ai como sere reflexivo o ser humano parece não ter criado arte. 
Como Jameson  retrata, a arte não tinha lugar nessa “realidade social não decadente” porque não 
havia necessidade de arte. 
As ferramentas eram criadas com uma incrível economia de esforços e perfeição na forma, o velho 
cliche sobre impulso estético como um componente irredutível da mente humana é inválido.
O mais velho trabalho de arte são impressões de mão, produzido por pressão ou pigmentação – uma 
atitude tomada na impressão direta na natureza. Mais tarde na era final Paleolítica, cerca de 30,000 
anos atrás, iniciou-se a rápida aparição da arte de gruta associada a nomes como Altamira eLascaux.
Estas imagens de animais 
possuem uma vibração de cortar a 
respiração devido ao nível 
naturalista, mas a escultura, como 
a estátua de Venus da mulher, era 
estilizada.  Talvez isto indique que 
a domesticação de pessoas era um 
passo para a domesticação da 
natureza. Significativamente, a “ 
magia amiga” ou teoria da caça da 
arte inicial está agora à luz da evidencia que a natureza era abundante em vez de ameaçadora.
A explosão da arte nesse tempo  mostra uma ansiedade nunca sentida: nas palavras de Worringer's:
“a criação para submeter o tormento da perceção”. Aqui aparece o simbólico, como momento de 
descontentamento. Era uma ansiedade social; as pessoas sentiam algo precioso a fugir. O rápido 
desenvolvimento de rituais ou cerimonias são paralelos ao aparecimento da arte, e todos nos 
lembramos dos rituais para o momento do “inicio” o paraíso primordial do presente 
intemporal. A representação pigmentada roçava crença em controlar a perda, o acreditar na coação 
pessoal. 
E vemos nas provas primárias de divisão simbólica, como o meio-homem meio-animal a olhar de 
frente para El Juyo. O mundo é dividido em forças opostas, pela qual distinções binárias separam 
cultura e seres naturais e uma sociedade produtiva, hierárquica é talvez pré-figurada. 
A ordem percetiva em si, como uma unidade, começa a quebrar em reflexão numa ordem social 
complexa que aumenta. Uma hierarquia de sentidos, com o visualmente estável mais separado dos 
outros e procurando complemento em imagens artificiais como pinturas nas cavernas, muda para 
substituir a total simultânea gratificação sensual.  
Lavi-Strauss descobriu, para seu espanto, uma tribo que conseguia ver Vénus de dia; mas não só as 
nossas faculdades eram mais aguçadas, eram também não separadas e ordenadas.   Parte do treino 
para apreciar objetos de cultura era acompanhado com repressão imediata no sentido intelectual : a 
realidade foi removida a favor de meras experiências estéticas. A arte anestesia os órgãos sensoriais 
e retira o mundo natural do seu lugar. Isto reproduz cultura, que nunca pode compensar a sua 
deficiência.

Não surpreendentemente, o primeiro passo para se afastar dos princípios igualitários que 
caracterizavam  os caçadores coletores aparecem de novo hoje.
A origem xamanica da arte visual e musica tem sido remarcada, sendo o ponto aqui que o 
xamã-artista foi o primeiro especialista. Parece provável que as ideias de luxo e comodidade 
apareceu com o xamã, que com a orquestração de símbolos ativos atraia alienação e 
estratificação.
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A arte , como a 
linguagem, é um 
sistema de troca 
simbólica que introduz a 
troca por si.  Também é 
um instrumento 
necessário para manter 
unida uma comunidade 
baseada no primeiro 
sintoma de vida 
desigual. 
Tolstoy disse que “ arte é um meio de união entre homens, juntando-os no mesmo sentimento”, 
elucida sobre a contribuição da arte para a coesão social na aurora da cultura. Rituais sociais 
requerem arte; os trabalhos de arte originaram-se nos serviços rituais.; a produção do ritual de arte e 
produção artística do ritual é o mesmo. “Musica” escreveu Seu-ma-tsen, “é o que nos une”.
Com a necessidade de solidariedade acelerada, também a necessidade de cerimónias; a arte também 
um papel na sua função   mnemônica  . A arte com o mito como sombra, serviu como  aparência  de 
memória real. Nas cavernas, e doutrinação procedida via pinturas e outros símbolos, pretendiam  
inscrever regras na memória coletiva despersonalizada. Nietzsche viu o treino da memória, a 
memória  das obrigações, como o inicio da moralidade civilizada. Depois do processo simbólico de  
arte desenvolveu-se em memória dominada como percetiva, pondo o seu selo em todas as funções 
mentais. Memória cultural significa que a ação de uma pessoa pode ser comparada com a ação de 
outra, incluindo antepassados, e comportamento futuro controlado e antecipado. As memórias 
tornam-se exteriorizadas, sem ser propriedade do indevido.
A arte torna o sujeito em objeto, em símbolo. O papel do xamã  é objetivar a realidade; isto 
acontece tanto na natureza esotérica e na subjetividade porque a vida alienada o exige. A arte 
oferece o medium de transformação conceptual  pela qual o indevido se separa da natureza e 
dominado, no baixo nível, socialmente. A habilidade da arte para  para simbolizar e dirigir emoção 
humana conseguiu ambos. O que somos levados a aceitar como necessidade, para nos mantermos 
orientados na natureza e na sociedade, esteve na base da invenção do mundo simbólico, a Queda do 
Homem.

O mundo deve ser 
mediado pela arte (e a 
comunicação humana 
pela linguagem, e ser pelo 
tempo) devido a divisões 
de trabalho, como na 
natureza do ritual. O 
objeto real, a sua 
particularidade, não 
aparece no ritual; em vez 
disso, um abstrato é 
utilizado, para que os 
termos da expressão 
cerimonial esteja aberta a substituição. O necessário para a divisão de trabalho, com a sua 
estandardização e perda do único, e aqueles do ritual, de simbolização. O processo é na base 
idêntico, baseado na equivalência.  A produção de bens, como o modo dos coletores caçadores é 
gradualmente liquidado em favor da agricultura (produção pré histórica) e religião 
( produção totalmente simbólica), é também produção de um ritual.
O agente, novamente, é o artista xamã, no caminho para padre, líder pela razão ao trabalhar o seu 
desejo imediato por símbolos. Todo isto é espontâneo, orgânico e instintivo e é para ser neutralizado 
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pela arte e mito. 
Recentemente o pintor Eric Fischl apresentou no Whitney Museum um casal no ato sexual. Foi 
gravado por uma câmara e projetou-as numa TV  perante os dois. Os olhos do homem estavam 
fixados no ecrã, que era mais excitante que o acto em si. As pinturas, nas cavernas volátil no 
dramático, iniciou a transferência exemplificada na tabela de Fischl, na qual  mesmo o mais 
primário ato torna-se secundário para a sua representação. Auto-distância condicionada da 
existência real tem sido um objetivo para a arte desde o inicio. Igualmente, a categoria da audiência, 
de consumo supervisionado, não é nada novo, pôr a arte fazer da vida em si um objeto de 
contemplação. 
Como na idade do Paleolítico deu lugar à chegada da agricultura do Neolítico  e civilização – 
produção, propriedade privada, linguagem escrita, governo e religião – a cultura pode ser 
vista mais como um declínio espiritual com a divisão de trabalho, através de especialização 
global e mecanismo tecnológicos mas não prevaleceu até à Idade do Ferro. 
A representação viva da arte dos últimos caçadores coletores foi substituída por estilos geométricos 
e formais, reduzindo imagens de animais e humanos em formas simbólicas.
Este estilo revela o artista que se fecha em si da força da realidade impirica criando o universo 
simbólico. A esterilidade desta perceção linear é uma das marcas deste ponto de viragem, trazendo à 
mente Yoruba, que  associa a civilização: “este país tornou-se civilizado”, literalmente significa, em 
Yoruba, “esta terra tem linhas na sua crosta” . A forma inflexível de uma sociedade realmente 
alienada está patente em todo o lado; Gordon Childe, por exemplo, referindo-se a este espírito, 
aponta que os potes de uma aldeia do Neolítico são todas parecidas. Relacionando, guerra na forma 
de senas de combate aparece na arte.
O trabalho da arte não era autónoma; servia a sociedade no sentido direto, um instrumento de 
utilidade na coletividade. Não existiram cultos de trabalho no paleolítico, mas agora a religião pode 
abrir caminho, e vale a pena lembrar que por centenas de anos a função da arte será retratar os 
deuses. Entretanto, o que Gluck disse sobre arquitetura tribal africana era verdade nas outras 
culturas também: edifícios sagrados apareceram no modelo daqueles das leis seculares. E o primeiro 
trabalho assinado apareceu antes do período tardio grego, não é apropriado virar-nos para a 
realização artística, alguns dos seus feitos gerais.

A arte não só cria símbolos de e para a sociedade, é parte do matrix simbólico da vida social 
alienada. Oscar Wilde disse que a arte não imita a vida, mas vice versa; o que é hoje a arte segue o 
simbolismo, não esquecendo que é vida (deformada) que produz os símbolos. Toda a forma de arte, 
de acordo com T.S. Eliot, é “um ataque ao inarticulado”.  
Tanto o pintor como o poeta sempre quiseram alcançar o silencio  por detrás e o contido na arte e na 
linguagem, deixando a questão se o indevido, ao adotar estes modos de expressão, não podia ir mais 
longe. Bergson tentou aproximar o objetivo do pensamento através de símbolos, parecia impossível 
fora da ruína ativa de todas as camadas de alienação. Na extremidade de situações revolucionárias, 
a comunicação imediata cresceu, nem que seja brevemente. A primeira função da arte é objetivar 
sentimentos, pelos quais a motivação pessoal e identidade são transformadas em  símbolos e 
metáforas. Toda a arte, como simbolismo, tem raiz na criação de substitutos, procurando outra 
coisa; pela sua própria natureza, é uma falsificação. Sob o lema “enriquecer  a qualidade da 
experiência humana”, aceitamos, descrições simbólicas de como nos devemos sentir, treinados 
para necessitar de tais imagens publicas de sentimentos que a arte ritual e o mito oferecem à 
nossa segurança psíquica. 
A vida na civilização é levada quase toda numa mistura de símbolos. Não só a atividade cientifica e 
tecnológica, mas a forma estética são cânones de simbolização, que muitas vezes são expressadas 
sem espírito.  È de conhecimento geral, por exemplo, que um numero limitado de figuras 
matemáticas contam para a eficácia da arte.. Como diz a citação de Cezanne's “ trata a natureza pelo 
cilindro, a esfera e o cone”, e o julgamento de Kandinsky's “ o impacto do ângulo dum triângulo 
num circulo produz um efeito não menos poderoso que o dedo de Deus a tocar o de Adam no 
Michelangelo”. O sentido de um símbolo, como concluiu Charles Pierce, é a tradução em outro 
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símbolo, uma reprodução sem fim, com o real sempre deslocado. 
A arte não é fundamentalmente preocupada com beleza, a sua incapacidade para rivalizar com a 
sensualidade da natureza provoca muitas comparações desfavoráveis. “ O luar é uma escultura”, 
escreveu Hawthorne; Shelley disse a “arte premeditada” do skylark ; Verlaine pronunciou o mar 
como mais bonito que todas as catedrais. E por ai adiante, com pôr do sol, neve, flores, etc, por 
detrás do produto simbólico da arte. Jean Arp, de fato, determinou “a pintura mais perfeita” nada 
mais que “uma aproximação esfarrapada”.
Então porque respondemos tão positivamente à arte? Como compensação, porque a nossa 
relação com a natureza e a vida é tão deficiente e desautoriza a autêntica.  Como disse Motherlant; “ 
um dá à arte do outro o que um conseguiu ser capaz de dar à existência do outro”. È verdade para o 
artista e audiência; arte , como a religião, nasce de um desejo insatisfeito. 
A arte deveria ser considerada uma atividade religiosa e categórica no sentido do aforismo de 
Nietzsche's, “Temos arte para não morrer da verdade”. A sua consolação explica a preferência 
espalhada por metáforas e não com uma relação direta com o artigo genuíno.  Se o prazer fosse de 
alguma maneira libertado de qualquer restrição, o resultado seria a antítese da arte. Ao dominar as 
formas de vida, não existe arte exterior, no entanto, nem que por pouco, fração deformada da 
riqueza de ser é bem vinda”. “Eu criei para não chorar” Klee. Este reino separado da vida artificial é 
importante  em cumplicidade com o pesadelo real que prevalece. Na sua separação institucional 
corresponde à religião e ideologia em geral, onde os elementos não são, e não podem, atualizados; o 
trabalho na arte é uma seleção de possibilidades não realizadas exceto em termos simbólicos. 
Aparecendo do sentido de perda acima referido, assemelhasse a religião não só pela razão do 
seus limites a um ideal esférico e a ausência de quaisquer consequências dissidentes, mas não 
pode querer alcançar mais do que a crítica neutralizada completamente na melhor das 
hipóteses.
Frequentemente comparada com brincar, arte e cultura – como religião – tem muitas vezes 
trabalhado como geradores de culpa e opressão. Talvez a função lúdica da arte, como também a 
comum palavra para a transcendência, deve ser estimada como vemos o significado de Verssailles: 
pelo contemplar da miséria dos trabalhadores que morreram drenando o marshes.
Clive Bell chamou a atenção para a intenção da arte de nos transportar do plano da vida diária “a 
um mundo e exaltação estética”, pondo-se paralelamente à religião. Malraux oferece outro tributo 
ao escritório conservador da arte quando escreve que sem arte a civilização cairia “dentro de 50 
anos”... tornando-se “escrava de instintos e de sonhos elementares.”
Hegel determinou que a arte e a religião também tem “ isto em comum, nomeadamente, tendo como 
conteúdo matéria universal” Esta forma de generalidade, de significado sem referencia concreta, 
serve para introduzir a noção que ambiguidade é um símbolo distinto de arte.  
Normalmente, positivamente, como revelação da verdade livre de contingências de tempo e espaço, 
a impossibilidade de tal formulação só ilumina outro momento de falsidade sobre arte. Kierkegaar 
descobriu que o traço definidor da perspectiva estética para ser a sua reconciliação hospitaleira de 
todos os pontos de vista e sua evasão de escolha. Isto pode ser visto no compromisso perpétuo que 
valoriza a arte só para repudiar a sua intenção e conteúdo com “ bem, afinal, é só arte”.
A cultura de hoje é comodidade e arte talvez a estrela da comodidade. A situação é entendida 
inadequadamente como produto de uma industria cultural centralizada, a la Horkheimer e Adorno. 
Testemunhamos, uma difusão massiva de cultura dependente de participações pela sua força, não 
esquecendo que a critica deve ser da cultura em si, não do seu alegado controlo. 
A vida diária tornou-se estetizada pela saturação de imagens e musica, largamente devido à 
eletrónica, a representação da representação. Imagem  e som, na sua omnipresença, tornou-se 
vazia, mais sem sentido para o indevido. Entretanto, a distância  entre artista e espetador 
diminuiu, uma fronteira que só realça a distancia absoluta entre experiência e a realidade. 
Isto duplica perfeitamente o espetáculo ao longe:  Separado e manipulado, experiência 
estética perpétua e uma demonstração de poder político.
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Reagir contra o aumento da mecanização da vida, movimentos 
avantgarde não conseguiram, no entanto, resistir à natureza espetacular 
mais do que a tendência ortodoxa. De facto, podemos argumentar que 
Estetismo, ou “arte para o bem da arte”, é mais radical que uma 
tentativa de ter uma alienação com os seus próprios aparelhos. No sec 
XIX o desenvolvimento da art pour lárt foi uma auto rejeição do 
mundo, oposto ao esforço da arte avantgarde de alguma maneira 
organizar a vida em volta da arte. Um momento válido de dúvida fica 
por detrás do movimento astético, a realização de que a divisão de 
trabalho diminuiu a experiência e tornou a arte em outra especialização: 
a arte espelha as suas ambições ilusórias e torna-se o seu próprio 
conteúdo. 
O avant garde geralmente  demarcado de reivindicações mais amplas, 
projetando um papel de líder

 negado pelo capitalismo moderno. È entendido que como instituição social  peculiar apara a 
sociedade tecnológica que tão fortemente valoriza a novidade; é predicado na noção progressista 
que a realidade deve ser constantemente melhorada. 
Mas a cultura avant garde não pode competir com a capacidade do mundo moderno em chocar e 
transgredir (e não só simbolicamente). A sua morte é outro dado que o mito do progresso é, em si 
falência. 

Dada foi um dos dois maiores 
movimentos avant garde, a sua 
imagem negativa bastante 
reforçada pelo sentido do 
colapso histórico radiado pela I 
Grande Guerra. Os seus 
apoiantes diziam, em tempos, 
que eram, serem contra todos os 
“ismos”, incluindo a ideia de 
arte. Mas pintar não pode negar 
pintar, ou esculpir pode 
invalidar uma escultura, tendo 
em mente que todas as culturas simbólicas são a co-opção de perceção, expressão e comunicação. 
De facto Dada era uma procura de novos modos artísticos, ataca a rigidez e irrelevâncias  da arte 
burguesa um fator no avanço do arte; Hans Ritcher referindo-se à “regeneração da arte visual que 
Dada iniciou”. Se a primeira guerra quase matou a arte, os Dadaistas reformaram-na. 

O surrealismo é a ultima escola que esquematiza a missão política da arte. Antes de carrilarem no 
Trokismo e/ou fama no mundo da arte, os surrealistas mantiveram a chance e o primitivo como 
meio para desbloquear “O maravilhoso” que a sociedade aprisiona no subconsciente.  O falso 
julgamento que reintroduziu arte na vida moderna e portanto desfigurando-a atingiu certamente mal 
o relacionamento da arte com a sociedade repressiva. A barreira real não é entre arte e realidade 
social, que são uma, mas entre desejo e o mundo existente. Os surrealistas procuram inventar 
um novo simbolismo e metodologia. Preocupando-se com o  depois , Breton disse que “ 
prazer/gozo é uma ciência; o exercício de sentidos exige uma iniciação pessoal e portanto precisas 
de arte”.

Abstração modernista que resumiu a tendência começou com o  Estetismo, ai exprimiu a convicção 
que só pela restrição drástica dos seus campos de visão podia a arte sobreviver. Com a ultima 
tendência  de embelezamento possível numa linguagem formal, a arte torna-se cada vez mais auto 
referencial, na sua procura por uma “pureza” que era hostil à narrativa. Garantidamente não 
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representa nada, a pintura moderna não é conscientemente mais do que que uma suprefice plana 
com tinta.
Mas a estratégia de tentar esvaziar arte de valor simbólico, a insistência no trabalho artístico como 
um objeto no seu direito no mundo dos objetos, provou ser um método auto aniquilador. Esta 
“Fisicalidade radical” baseada na aversão pela autoridade , nunca ascendeu a mais, em sua 
objetividade, do que simples condição de mercadoria. . As grelhas esterilizadas  de Mondrian e a 
repetição de quadrados negros de Reinhartd ecoa  esta concordância nada menos do que hedionda 
arquitetura do sec XX em geral. A auto liquidificação dos modernistas foi enlouquecida por 
Rauschenberg; Erased Drawing, exibido depois e um mês a apagar um desenho Kooning.
O conceito de arte, da exibição em 71 de Duchamp a mostrar um urinol, tornou-se uma questão 
aberta nos anos 50 e tem crescido estavelmente e mais indefinível.
Pop Art demonstra que as fronteiras entre arte e mass media (bd e anúncios) estão a dissolver-se. O 
seu visual massivamente produzido é o da sociedade e do destacado, qualidade branca de um 
Warhol e seus produtos. Banal, imagens despersonalizadas, cinicamente manipuladas por um 
mercado consciente de moda: o nada da arte moderna e o seu mundo revelado.
A proliferação de estilos de arte e aproximações nos anos 60 – Conceptual, minimalista, 
performance, etc – e a acelerada obsolescência da maioria da arte trazida pela era  “postmodern” , 
um deslocar do “purismo” formal por uma mistura de acontecimentos de estilo passados. 
Basicamente uma tira, reciclada de fragmentos utilizados, anunciando que o desenvolvimento 
da arte está no fim. Contra o desenvolvimento global do simbolismo, é incapaz de degenerar 
novos símbolos e raramente se vê um esforço para o fazer. 
Ocasionalmente críticos, como Thomas Lawson, lamenta o estado atual da arte  “ para estimular o 
crescimento de uma importante duvida”, sem notar que um movimento de duvidas ameaça derrubar 
a arte por si. Tais “críticos” não podem dizer que arte tem de ser alienada e portanto deve ser 
multiplicado que a arte está a desaparecer  porque a separação imemorial entre natureza e arte é 
uma sentença de morte para o mundo que deve ser vazio. 
Desconstrução, por sua parte, anuncia o projeto de descodificar a Literatura e textos, ou sistemas de 
significado, por toda a cultura. Mas esta tentativa para revelar ideologias escondidas está estetizada 
pela recusa em considerar origens ou causas históricas, uma aversão que herdou do 
estruturalismo/post estruturalismo. Derrida, figura seminal desconstruindo, lida com linguagem 
como solipsismo, consignado à auto interpretação; ele não entra numa atividade critica mas sim na 
escrita sobre a escrita. Em vez de desconstruir da realidade de impacto, esta aproximação é 
meramente um academismo auto contido, na qual a literatura, como a pintura moderna antes, nunca 
se separa da preocupação com a sua própria supreficie.  
Entretanto, desde Piero Manzoni usou as suas fezes e vendeu-as numa galeria e Cris Burden deu um 
tiro no próprio braço, e crucificou-se a um Volksvagen, vimos na arte muito mais paralelos que 
anunciam o fim, como os auto retratos de Anastasi – com os olhos fechados. “A Sério” a musica 
está à muito morta e a musica popular deteriora-se ; a poesia está no colapso e longe do publico; 
drama, que passou do absurdo ao silencio, está a morrer; e a novela é eclipsada pela não ficção 
como o único caminho para escrever seriamente. 
Hoje a arte é menor, onde parece ser tanta. Baudelaire foi obrigado a declamar a dignidade de 
um poeta numa sociedade que não tem mais dignidade para dar. Um século mais tarde, a verdade 
dessa condição está à vista e quanto mais a consolidação ou a o tempo da arte “intemporal”.
Adorno começa no seu livro: “hoje vai sem dizer nada a ver com arte sem dizer nada, muito sem 
pensar. Todo sobre arte tornou-se problemático; a sua vida, a sua relação com a sociedade, mesmo o 
seu direito a existir”. Mas a teoria estética afirma a arte, como o ultimo trabalho de Marcuse, 
testemunhando o desespero e a dificuldade de atacar o selo hermético ideológico da cultura. E 
apesar de outros “radicais” como Habermas, que defendia que o desejo de abolir mediação 
simbólica é irracional, esta claro que quando a realidade  experimenta com o coração e as mãos a 
esfera da arte demonstra ser pouca. Na transfiguração  temos de decretar, o simbólico ficará para 
trás e a arte em recusa do real. Jogo, criatividade, auto expressão e experiências autenticas irão 
recomeçar nesse momento. 

http://afilosofia.no.sapo.pt/habermas1.htm
http://www.marcuse.org/herbert/
http://www.williamanastasi.net/Welcome.htm
http://www.youtube.com/watch?v=26R9KFdt5aY
http://www.pieromanzoni.org/EN/works_shit.htm
http://www.escribacafe.com/solipsismo-a-esquizofrenia-filosofica/
http://www.thomaslawson.com/Site-9-12-12/index.html
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1149
http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/25846
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm33/Mondrian.htm
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Uma Certa Quantidade 
Uma certa quantidade de gente à procura 
de gente à procura duma certa quantidade 

Soma: 
uma paisagem extremamente à procura 
o problema da luz (adrede ligado ao problema da vergonha) 
e o problema do quarto-atelier-avião 

Entretanto 
e justamente quando 
já não eram precisos 
apareceram os poetas à procura 
e a querer multiplicar tudo por dez 
má raça que eles têm 
ou muito inteligentes ou muito estúpidos 
pois uma e outra coisa eles são 
Jesus Aristóteles Platão 
abrem o mapa: 
dói aqui 
dói acolá 

E resulta que também estes andavam à procura 
duma certa quantidade de gente 
que saía à procura mas por outras bandas 
bandas que por seu turno também procuravam imenso 
um jeito certo de andar à procura deles 
visto todos buscarem quem andasse 
incautamente por ali a procurar 

Que susto se de repente alguém a sério encontrasse 
que certo se esse alguém fosse um adolescente 
como se é uma nuvem um atelier um astro 

Mário Cesariny, in "Pena Capital" 


