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“Um dos autores se vê sendo levado até a Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro, sem que tenha tido tempo de pensar. 
Toda a sua linguagem exala um apaixonado foucaultianismo, a 
veraz narração de sua experiência (realmente forte como texto) 
vem eivada de palavras-chave do pós-estruturalismo francês: o 
“corpo” nietzscheano retomado por Deleuze e pela “política do 
corpo”, que ecoa nos livros de Toni Negri. A impressão que dá é 
de que o autor carioca deslumbra-se por estar vivenciando tudo 
aquilo que ele amava na literatura desses filósofos. Mas não que 
isso destrua a força da reavaliação dos atos ditos vândalos, pra-
ticados por aqueles encapuzados que vimos na TV, que seu tex-
to sugere. Não. A gente percebe que a violência da destruição 
direta das ferramentas concretas do poder instituído tem papel 
propriamente político importante – e não apenas o de ser pretex-
to arranjado para justificar golpes.”

Caetano Veloso, no Jornal O Globo, 22/6/2013

Os ventos de junho continuam 
soprando no Brasil. O outono 
virou primavera. Não um mo-
vimento efêmero, mas uma 
bifurcação. A partir de junho, 
é possível lutar contra o “lulis-
mo” sem cair nas armadilhas 
do partido da elite neoescra-
vagista, representada pela 
grande mídia. Os jovens que 
só conheceram o governo 
Lula e seus tímidos avanços 
decretaram: “queremos mais 
e melhor”! Amalgamando as 
lutas de índios e pobres na ri-
queza e persistência de suas 
diferenças, a multidão foi ca-
paz de também insurgir-se 
contra o terror que o estado 
instaura para tentar reduzir as 
favelas a senzalas. Os masca-
rados têm nome, são as Ama-
rildas e Amarildos, que hoje 
lutam nos morros, subúrbios, 
periferias e também no Leblon 
e na Cinelândia.
A multidão foi ao deserto, 
rumo à construção de um 
novo povo e de uma nova 
terra. Socorristas, advoga-
dos ativistas, coletivos de 
projetação, mídias indepen-
dentes, táticas de autodefe-
sa (black blocs) e professo-
res das redes municipais e 
estaduais: a multidão se faz 
renovando o sincretismo 
brasileiro, no devir-consti-
tuinte e metropolitano das 
greves da cidade, entre a 
política dos corpos belos e 
potentes e as poéticas das 
ruas. O que Bruno Cava 

reuniu aqui são potentíssi-
mos fragmentos poéticos 
dessa política dos corpos. 
Uma narrativa e uma elabo-
ração teórica escrita no rit-
mo dos acontecimentos, na 
fumaça dos lacrimogênios 
e no meio do barulho das 
balas de borracha e dos 
slogans e gritos de resis-
tência dos manifestantes, 
no devir do êxodo. O livro 
de Bruno Cava é um even-
to no evento, mais um belo 
momento de luta.

Giuseppe Cocco

Bruno Cava é gradua-
do em direito e engenha-
ria, mestre em direito pela 
UERJ, coeditor das revis-
tas Lugar Comum e Global  
Brasil, bloga no Quadrado 
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vários sites, tendo publica-
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urbanas.
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