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I
Os insetos sociais

Abelhas, vespas, cupins e formigas. Todas e todos fazem 
parte da categoria dos insetos sociais. Se organizam em 
grupos e interagem entre si numa relação ecológica har-
mônica, também conhecida como sociedade. Um grupo 
de pesquisadores ao longo de 6 000 horas monitorou os 
movimentos de 422 abelhas de 33 ninhos diferentes. O 
que eles descobriram derruba alguns estereótipos com 
relação aos hábitos dos insetos sociais. A verdade é que 
tanto os zoólogos universitários quanto um público leigo 
como eu (e acredito que alguns de vocês) compartilha-
ram a seguinte crença: a “sociabilidade” dos insetos é 
restrita ao ninho a que eles pertencem, restrita ao lugar 
onde eles nasceram. É pra lá que levam o alimento que 
vai ser dividido com os outros habitantes da colônia. A 
possibilidade de algumas abelhas trabalhadoras cruzarem 
os limites entre os ninhos, ou seja, abandonar a colmeia 
de nascimento e se juntar a uma outra, uma colmeia de 
sua escolha, era vista como algo impossível. Ou melhor, 
tinha-se como verdade que as abelhas nativas, as abe-
lhas naturais do local, as legítimas, membros do ninho, 
perseguiriam esses intrusos e expulsariam eles. Ou pior, 
podiam simplesmente resolver matar, matá-los, serem 
assassinas, por maldade ou por autodefesa, não importa.

Pois bem. Ao contrário de tudo que se sabia até então, 
uma razoável maioria de 56% de abelhas trabalhadoras 
muda de ninho ao longo da vida. Elas se deslocam para 
outras colônias não só como visitantes, invasoras, inde-



sejadas, marginalizadas, discriminadas criaturas; elas 
se mudam como membros plenos e legítimos da comu-
nidade adotiva, recolhendo nutrientes, alimentando e 
preparando as ninhadas nativas da mesma forma que as 
trabalhadoras locais. A conclusão é que os ninhos que 
foram visitados pelos pesquisadores eram compostos por 
populações mistas, onde abelhas nativas e imigrantes tra-
balhavam lado a lado, ombro a ombro. Além disso, eles 
descobriram	que	a	fluidez	nessa	adesão,	essa	perpétua	
mistura, é a norma entre os insetos sociais, aparentemen-
te implementada entre eles de maneira muito natural, 
sem a ajuda de comissões legislativas, projetos de lei, 
tribunais superiores ou campos de refugiados. 



II 
O espaço

Colônia também pode ser um grupo de compatriotas que 
se estabelecem fora do seu espaço.
Espaço governado por um Estado, com “E” maiúsculo, 
dito Metrópole, com “M” maiúsculo, fora das suas frontei-
ras	geográficas.
Domínio com “D” maiúsculo e Possessão, com “P” de 
Possessão.
Reunião de pessoas num determinado espaço para uma 
função ou um objetivo em comum.
Por exemplo, Colônia de Férias ou Colônia Penal.
Penal com “P”.
“P”	de	pornografia.

Essa é uma digressão imprópria. Nós chegaremos juntos 
a uma resposta, mesmo se não chegarmos a resposta 
nenhuma. Mas não se esqueçam, por enquanto, das 
abelhas, das vespas, dos cupins e das formigas. Eles 
nos entendem tão mal quanto nós os entendemos. Os 
insetos sociais se organizam em sociedades porque eles 
não sonham como nós, seres humanos. E a questão do 
sonho, é importante ressaltar, a questão do sonho não 
está associada à fantasia ou à construção onírica dos 
surrealistas ou dos poetas. Não. A questão do sonho é 
meramente química, como o desenvolvimento de uma 
tristeza profunda. A tristeza é uma questão de química. 
A felicidade é uma questão de química. As formigas não 
voltam aos seus formigueiros porque amam o seu espaço. 
As formigas voltam aos seus formigueiros porque preci-



sam voltar. As abelhas não se organizam tão perfeitamen-
te porque amam umas às outras. As abelhas se organizam 
tão perfeitamente porque elas precisam se organizar. Se 
não se organizassem, estariam mortas. Se houvesse um 
ser superior dos insetos e esse ser superior dissesse a elas 
que	a	organização	não	é	suficiente,	então	todas	elas	se	
questionariam. Amar. Matar. Amar e matar são palavras 
parecidas. Está fora de mim poder associar sentimentos 
aos	insetos,	quero	que	isso	fique	claro.	Mas	não	parece	
revolucionário emprestar sentimentos às coisas? Não 
sugiro isso como um apelo poético ou um convite ao 
romantismo. Não cabe a mim reavaliar a literatura ou a 
política. Percebam como a política humana, de alguma 
forma, guarda a poesia que é a base de todas as poesias 
do mundo. Percebam como a política humana, de algu-
ma forma, guarda a poesia da qual todas as poesias do 
mundo derivam. Talvez algum desavisado me acusasse 
de louco1. Aliás, tampouco isso seria uma acusação. Mas, 
repito: não parece revolucionário emprestar sentimentos 
às coisas? As reações elétricas, por exemplo, podemos 
dizer que compartilham os mesmos sentimentos de 
uma pessoa em estado de apreensão. Percebam como a 
nossa	medida	do	mundo	é	ineficaz.	O	ser	humano	é	uma	
medida	ineficaz.	Nós	somos	uma	medida	ineficaz. Não 
há doses saudáveis de eletricidade ao corpo humano. Um 
choque no chuveiro não me faz desistir dos meus sonhos. 
Um soco no estômago, um chute violento na nuca não faz 
ninguém aqui presente parar de sonhar. Sonhar é uma 
questão de química. A simplicidade do organismo huma-
no não esconde o fato de que somos feitos de matéria. A 

1  Guardem bem essa palavra.



matéria humana não sofre o mesmo desgaste do asfalto 
nem tampouco o mesmo estrago que sofre uma plantinha 
frágil embaixo da chuva. Um dia desses eu estava andan-
do na rua, voltando pra casa, e de repente eu caí. Então 
eu me vi ali deitado no chão e não imaginei que aquela 
superfície grosseira e atrevida fosse a minha cama. Mas 
isso não impede a matéria humana de achar, por exem-
plo, que ali, o asfalto daquela rua, poderia ser um ponto 
de repouso. O meu primeiro impulso foi me levantar com 
algum tipo de sensação entre o nojo e a vergonha. E essa 
mistura de sentimentos me instiga. Há sensações para as 
quais ainda não demos nome. E eu, nós, especialistas dos 
nomes, sinto que há algo de fracasso nesse sentimento. 
Porque se o ser humano foi designado a nomear, eu sinto, 
com o perdão do pessimismo, que executamos essa tarefa 
muito mal. E ainda me recuso a entrar, hoje, diante de 
vocês, nos labirintos dos adjetivos. Um “louco”, por exem-
plo, não é aquele que está fora dos padrões de compor-
tamento social. Um “louco” tampouco é aquele que não 
se restringe às leis de causa e consequência do mundo. 
Um “louco” é um adjetivo inventado pelos “não-loucos” 
para separar o medo social da política humana. E vejam 
como há poesia nisso. A matéria “louca” sofre o mesmo 
impacto das chuvas e dos terremotos. Não há espaço para 
a matéria “louca” produzir loucura. Na natureza, não 
há espaços vazios. Um oceano. O fundo de um oceano. 
Um deserto não é um espaço vazio. Falar sobre o deserto 
é habitá-lo. E habitar um deserto é provar que ele não 
está e nunca esteve vazio. Um prédio abandonado, por 
exemplo, não está abandonado. O espaço que ele ocupa 
dentro	de	uma	cidade	é	o	suficiente	pra	eu	poder	provar	



que ele existe. Nós ocupamos espaço na cidade assim 
como as abelhas, as vespas, os cupins e as formigas. Sim, 
voltamos a eles, mesmo que brevemente. O abandono é 
um	conceito	humano	baseado	na	indisposição	ficcional	
que temos ao relacionar existência e morte. Morrer não é 
abandonar. Isso porque a vida não prescinde da morte. A 
vida não prescinde da morte porque a morte não se vive. 
Abandonar algo não é rejeitar sua existência. Abandonar 
algo é, me perdoem. Mas abandonar algo é salvá-lo da 
existência.


