
NETOS DA DEPRESSÃO INDUSTRIAL
Momentos de conflito da humanidade parecem
surgir na necessidade de reconhecimento que 
exigimos uns dos outros. Em circunstâncias 
históricas, as crises são eminentes presságios de 
mudança.
Porém, para termos consciência delas, talvez seja 
necessário entender mais profundamente nosso 
passado e momento atual. O trabalho, por 
exemplo, é um fazer humano ligado as suas 
necessidades, que se consolidou como a 
materialização concreta de nossas urgências 
básicas, simbólicas e ideológicas. Em muitos 
momentos da civilização, gastamos uma grande 
porção de energia focados em conquistar a 
subsistência básica pelo trabalho. Apesar de 
tantas constatações políticas, filosóficas e sociais, 
o ofício ainda permanece muito próximo do
lugar de conquistas materiais. Ao longo dos anos, 
este fazer oscilou pelas formas de conquista e
poder, como um mecanismo de controle,
exploração, crescimento social e
desenvolvimento civilizatório. Nos últimos
tempos, porém, o trabalho (associado a palavra
Tripalium) tem sido um mecanismo de
estruturação social desgastante, voltado ao
cumprimento de tarefas mecanizadas e
inconscientes.
Hoje, como netos e filhos da revolução industrial, 
ainda vivemos a penosidade do tripalium;
vivendo (ou sobrevivendo) torturados por um
fazer que paga nossas necessidades. Com o
agravante da dependência material, nosso ciclo
consumista, que aparentemente financiava a
economia mundial, tem entrado em colapso pela 
apatia (depressão) da humanidade. É uma
espécie de perda de sentido generalizada, como
projetado no filme Matrix, e que apenas continua 
a abastecer o sistema com sua energia. 
COMO ENTÃO, EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TANTA 
POLARIZAÇÃO IDEOLÓGICA E MATERIALISMO
EXACERBADO, PODEREMOS TRANSFORMAR
OS FAZERES HUMANOS EM BENEFÍCIO À
HUMANIDADE? 
ONDE ENTRAM AS NOVAS VISÕES 
SOCIOECONÔMICAS NA DINÂMICA DO
TRABALHO? 
COMO APRENDER A PARTIR DO PONTO DE
VISTA DE UM PASSADO ANCESTRAL?

NOTA DO EDITOR
O clima dessa segunda edição está bem 
diferente da anterior. Claro que não vamos te dar 
um banho de água fria logo no começo, mas é 
preciso encarar a realidade. Cada um de nós têm 
uma dor. Às vezes ela fica tão intensa que 
precisamos tomar algo para aliviar a angústia da 
rotina, e continuar nossa jornada rumo ao 
autoral. 

Acredito que temos algumas questões de fim de 
ano para refletir, traçando novas metas para a 
próxima década. Afinal, é um novo ciclo que se 
inicia e nada melhor que uma virada de página 
para tomar consciência sobre o que estamos 
fazendo como profissionais e indivíduos na 
nossa sociedade. 

Essa edição foi preparada para dar um ponta pé 
inicial em questões que cada vez mais fazem 
parte do nosso cotidiano, seja como autoria, 
autonomia, rotina, trabalho saudável, meio 
ambiente e bons hábitos. Desejamos a vocês um 
2020 de muita transformação e com o complexo 
vitamínico certo para te manter bem vivo para ver 
o que nos espera depois do carnaval.
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É COMO ESTAR PRESO NA BARRIGA DA BALEIA. 
SE PUDÉSSEMOS FAZER QUALQUER OUTRA 
COISA PARA SAIR, FARÍAMOS. AH. SE. 
PUDÉSSEMOS. JÁ TENTAMOS USAR GRAVATA, 
RESPONDER A TERCEIRA CHAMADA DA 
FACULDADE E DECORAR A GESTALT. MAS O 
ZUMBIDO NUNCA VAI EMBORA, VAI? O TREMOR 
POR BAIXO DA PELE. MESMO SEM QUERER, 
VOLTAMOS A ACREDITAR, ATÉ QUE A PRÓXIMA 
MANHÃ NOS PUXE PELA GARGANTA E LEVE PARA 
A MESA DE ESCRITÓRIO MAIS PRÓXIMA. VOCÊ 
TAMBÉM SENTE, É COMO AR. DESIGN, POESIA, 
CONTOS: TODOS OS NOMES QUE AS PESSOAS 
NORMAIS BATIZAM AQUILO QUE MOVIMENTA 
NOSSOS PULMÕES. AO FINAL DO DIA, AINDA 
TENTAMOS APRENDER A RESPIRAR. FAZEMOS O 
QUE FAZEMOS PORQUE É PARTE DO QUE 
SOMOS. CONVIDAMOS VOCÊ A FAZER 
CONOSCO.
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NÃO SABE O QUE FAZER? PERGUNTE A UMA 
PLANTA
medium.com/@carol_nous Eu só queria que 
alguém me dissesse o que fazer. Essa era uma das 
frases que mais repetia no início dos vinte anos, 
onde a turbulência da economia e sociedade 
tornavam instáveis todas as coisas que podiam 
ser projetadas para o futuro. Era um lamento 
aparentemente simples, mas quando puxo o fio 
que conduz à origem desse pensamento me 
assusto.
No fundo, não queria me responsabilizar pelas 
escolhas ruins, mas me beneficiar de todas as 
escolhas certas. Esse medo foi construído em 
mim, assim como é construído em você e tantas 
outras pessoas. E muitas vezes paralisou 
decisões que mudariam o jogo. Se eu pudesse 
voltar no tempo, eu diria a mim mesma “não 
ouça pessoas, elas também tem medo de crescer 
e enfrentar a vida, se você quer aprender 
coragem, pergunte às plantas!”
Você não precisa passar por essa dúvida 
também. Pergunte às plantas primeiro. Plantas 
nascem com tudo que elas precisam em um 
invólucro com todas as ferramentas que vão 
precisar ao longo da jornada delas. A semente 
guarda não só o propósito dela, mas também 
tudo que vai nutrir seus primeiros testes. Uma 
semente de carvalho sabe que no final da vida ela 
será um carvalho. A semente de uva não tem 
dúvidas se vai ser uva, mesmo que no início 
pareça muito com uma erva qualquer. Além 
disso, a semente não impõe nada além do que 
está estabelecido: “Seja um carvalho”. A posição 
do galho, folhas, tempo da flora, polinizadores 
serão escritos conforme o contexto e sem 
padronização, afinal mesmo tendo o mesmo 
propósito, cada uma acha sua maneira de 
expressar e gerar o que precisa.
Quando plantas começam a nascer, elas contam 
com ajuda de toda ancestralidade da terra. Sem 

exageros aqui. O solo, matéria fértil para a 
semente começar a se desenvolver, já foi vivo em 
algum momento da história. Eram plantas, 
animais, frutos que caíram na terra, se 
decompuseram e estão lá para doar o que já 
foram um dia. Se a semente não vinga, tudo bem, 
ela só teve um ciclo mais curto já que em algum 
momento ela se tornaria solo. Além da terra, 
plantas pioneiras fazem uma forragem dando 
condições melhores de temperatura e umidade, 
insetos, pássaros e até mamíferos fazem a parte 
deles revirando a terra ou jogando lá seu 
adubinho particular.
A planta cresce, crescem as raízes que se 
associam a raízes de plantas mais maduras que 
ajudam com nutrientes ou com comunicação do 
tipo “predador novo na área”. Ela começa a 
diferenciar luz e sombra, liberar sinais químicos 
quando não está bem ou em alguns casos para 
atrair aquela abelha que vai levar uma mensagem 
dela para bem longe dali. Se ela se tornar uma 
árvore a jornada é mais bonita ainda. Ela começa 
a gerar ecossistemas e serviços. Milhares de 
insetos, plantas, liquens começam a usar sua 
estrutura para suas atividades diárias. Ela se 
associa a micélios que vão potencializar o solo 

A VIDA É LÁ FORA, ZÉ
A vida é corrida. Poça de lama e vira-lata no 
verão. Que porra a gente tá fazendo aqui, 
digitando números no computador, Zé? Não tô 
dizendo que tu tenha que sair direto pra uma 
cachoeira no Chile, mas poderia começar 
fingindo algo melhor.
Tudo bem Zé, eu não vou te julgar, alguns tem 
que fazer a barba rala e outros podem deixar 
crescer, mas olha aqui, não é esse o ponto: é que 
enquanto ficamos nos bajulando e nos achando 
incríveis criativos, os celulares estão cheios de 
ideias presunçosas em aplicativos de recados. E 
enquanto algumas pessoas realmente estão lá 
fora, embaixo do sol, dividindo osso com 

AS LENTES DA ARTE
@matheush.camilo As imagens sempre 
estiveram presente em minha vida, sempre uma 
espécie de companhia, de presença. Eu gostava 
de cortar figuras de revistas em quadrinho, 
mangás, livros e colar todas em folhas em 
branco, porém eu sentia que elas haviam 
morrido, num universo que não 
compartilhavam, não conversavam, foi a primeira 
vez que me deparei com certo padrão de 
comunicação das imagens, por mais que fossem 
feitas do mesmo material e semelhantes de 
alguma forma em seu mundo bidimensional ou 
na ilusão da perspectiva, quando uma figura era 
retirada de sua página natal e rearranjada com 
outra figura de outra página natal, elas nada 
tinham a dizer, era apenas silêncio visual.
Esse texto que escrevi ano passado como uma 
forma de desabafar as experiências de infância e 
tentar justificar a escolha dos meus interesses 
como adulto vem como suporte de um texto que 
li já quando estudante de design e história da 
arte, que merece vir como citação na íntegra: 
“CADA OBRA DE ARTE É UMA CRIATURA DE 
SEU TEMPO, MUITAS VEZES É A MÃE DOS 
NOSSOS SENTIMENTOS. Cada época de cultura 
realiza uma arte própria que não pode ser 
repetida. Um esforço para chamar a vida modos 
artísticos passados pode, no máximo, ter como 
consequência obras de arte que se assemelham 
a uma criatura nascida morta. É impossível, por 
exemplo, sentirmos e vivermos intimamente 
como os antigos gregos. Assim, os esforços para 
aplicar os princípios gregos na plástica podem 
produzir somente formas símiles gregas, ao 
passo que a obra permanece sem alma”
O texto de Kandinsky pode soar um pouco 
radical, mas como artista ele possuía suas 
próprias filosofias, mas mesmo assim, não deixa 
de ter uma verdade ali, a de que certas 
linguagens só funcionam em certos momentos e 
tempos, e isso é a história da arte, uma lente 
sobre cada tempo, uma lente sobre a mente e 
mais ainda uma lente sobre o olho, sobre aquilo 
que queremos ver no mundo.

O papo continua. Faça parte da rede 
Vitaminico no slack e entre em contato com 
outros criativos da região. O link 
não-clicável é bit.ly/slackvitaminico (ou 
nos procure no insta @vitamini.co).

UM POUCO DE HUMOR

ancestral, geram umidade a partir de toneladas 
de vapor de água transpirada pelas folhas 
diariamente. Ah é! E tem o oxigênio também, que 
é só um detalhe dessa história toda.
As plantas têm uma jornada complexa de vida, 
mas a morte delas também é intrigante. Pouco 
antes do fim elas são altamente produtivas, 
soltam as flores mais belas e fortes, resultado de 
muito trabalho se estruturando e se 
relacionando com tantas espécies durante todo 
esse tempo. Ao longo da vida, elas se tornaram 
alimento para outros seres vivos, e na jornada 
final, elas se quebram e lentamente se 
decompõem abrindo espaço para uma relação 
ainda muito promissora para bactérias, insetos e 
fungos terem alimentos por décadas. Sem rancor 
ou remorso. Elas doam tudo que foram, criaram 
e poderiam ser, para alimentar a próxima 
semente. E esse é um processo sem fim.
Você certamente está passando por algum 
desses estágios de uma planta. Minha dica é, a 
parte toda a confusão do crescer, alcançar 
recursos e se relacionar com tanta coisa, lembre 
que, no fundo, está escrito na sua semente que 
você nasceu para ser humano. O RESTO É 
JORNADA.

cachorro. E ganhando.
Zé, me escuta, tô tentando falar contigo um papo 
sério. Tu acha mesmo que vai mudar o mundo 
com essas planilhas de tons do ano? Fazendo 
piada política em 140 pontinhos? Cada humano 
nascido nesse mundo acha que é especial.
EU NÃO SOU ESPECIAL, ZÉ. TU TAMBÉM NÃO É. 
O que mais dói depois dos vinte é isso: descobrir 
que a gente é uma cópia torta de algo que já 
existiu. Que não é o filho preferido, que não vai 
pra lua. Mas continua aí, anota na próxima linha 
meia dois noventa. Noventa? Não foi em noventa 
que o Cazuza morreu? Maldito. Tu vê, bota 
Cazuza pra tocar, vai. Me deu vontade. Zé, presta 
atenção. A vida é lá fora.

O Perito - Honoré Daumier




