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nota da edição: acerca do título

 
O título deste livro, um habitar mais forte 
que a metrópole, concebido originalmente pelo 
conselho noturno e também adotado por esta 
edição, assim como pela edição espanhola (La 
Rioja, Pepitas de Calabaza, 2018) e pela edição 
francesa (Paris, Éditions Divergences, 2019) – esta 
última com a exceção de ter suprimido o artigo 
indeterminado “um”–, faz referência ao conhecido 
slogan autonomista italiano da década de 1970 “un 
comunismo più forte della metropoli” [um comunismo 
mais forte que a metrópole].
 A expressão foi resgatada por Marcello Tarì 
em seu livro Autonomie!: Italie, les années 1970 (Paris,  
La Fabrique, 2011), que foi publicado na Itália como 
Il ghiaccio era sottile – Per una storia dell’Autonomia (Roma, 
DeriveApprodi, 2012), e no Brasil como Um piano 
nas barricadas: por uma história da autonomia, Itália 1970), 
pela GLAC edições em conjunto com a N-1 edições, 
em dezembro de 2019. A partir da sugestão do autor,  
a expressão chegou a ser utilizada na edição espanhola 
(Madri, Traficantes de Sueños, 2016), Un comunismo 
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más fuerte que la metrópoli: la autonomía italiana en la 
década de 1970, pois era a idealização de Tarì para o 
título do livro desde o momento de sua escrita.
 Neste texto, o conselho noturno então 
retoma o slogan autonomista e o título da edição em 
espanhol do livro de Tarì, apenas trocando “comu-
nismo” por “habitar”. Faz assim uma espécie de 
reconstituição histórica da autonomia, assim como 
certa proposição programática de atualização contem-
porânea do comunismo. Ambos os textos propõem, 
em suas perspectivas contextuais e políticas, a desti-
tuição do que se acostumou nomear por metrópole, 
por meio de uma organização difusa da sociedade.

 
*

No cabeçalho presente na paginação deste livro 
estão apresentadas as seguintes siglas: c. n., referente 
à abreviação da denominação do não-autor, conselho 
noturno; e h. × m., que sintetiza a perspectiva do 
título do texto, ao abreviar “habitar” (h.) e colocá-lo 
contra, com o uso do “×” (versus), a “metrópole” (m.).



prefácio à edição brasileira: 
tiqqun de las afueras

 

Com um intervalo exato de 32 anos, nos dias 19 
de setembro de 1985 e 19 de setembro de 2017, 
violentos terremotos atingiram a Cidade do 
México. Os sismos interromperam as comunica-
ções, interditaram vias, ilharam regiões. Prédios, 
casas e viadutos desabaram, causando mortes e 
ferimentos em uma conurbação de 21 milhões de 
pessoas, habitando a região que até o séc. XVI fora 
o antigo lago de Texcoco.
 Em 2017 ruiu como um castelo de cartas 
o engodo dos planejamentos governamentais ini-
ciados após o primeiro terremoto, principalmente 
no que diz respeito à fiscalização das novas cons-
truções de uma expansiva megalópole, situada 
em uma área reconhecidamente sísmica. Ao lado 
das ruínas, também ficaram expostos os cartéis 
estatais-financeiros-partidários que até então ges-
taram a política metropolitana no antigo Distrito 
Federal (DF), onde especulação imobiliária, gentri-
ficação dos antigos bairros e expulsão dos pobres 
para os arrabaldes longínquos estiveram sempre  



h. × m.

10

mancomunados. Mostraram-se inoperantes, pa-
ralelamente, os serviços governamentais de apoio 
e emergência, incapazes de lidar com a intensi-
dade e a extensão dos estragos. 
 Nos relatos pós-apocalípticos imaginados 
pelos escribas do Império, situações-limite como 
os terremotos na Cidade do México são inevitavel-
mente associadas a imagens terroríficas de saques 
e guerra civil, hordas hobbesianas ou multidões 
de mortos-vivos famintos. O tão suposto caos decor-
rente da suspensão da lei. Nada mais distante. Como 
nos sismos de setembro de 1985, em 2017 milhares 
de pessoas saíram às ruas e começaram movi-
mentos espontâneos de retirada dos escombros 
e salvamento de soterrados, formando brigadas 
de emergência e alimentação, locais de apoio e 
cuidados ambulatoriais improvisados, redes infor-
mais de acolhida em imóveis que permaneceram 
intactos. O “desbordamento popular aos aparatos 
de governo” não significou aqui o aparecimento 
de uma quimérica “cidadania solidária”, mas o de 
práxis de auto-organização independentes e alheias 
aos aparatos governamentais que regiam o coti-
diano: outras linguagens, outras formas de relação 
com o espaço, outras maneiras de habitar.
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 Caos e lei desde sempre estão implicados 
numa mesma máquina metafísica e securitária, que é 
solapada em seus próprios fundamentos no instante 
de um grande sismo geológico ou insurrecional. 
Em pouco tempo, não apenas na Cidade do México, 
mas também nas demais regiões afetadas pelos 
terremotos, as Forças Armadas foram mobilizadas, 
formando cercos contrainsurrecionais: escombros 
foram interditados e uma operação midiático-espe-
tacular reuniu doações e mobilizou a reativação 
dos dispositivos e aparatos agregados em governos, 
construtoras, empresas e cartéis imobiliários, justa-
mente a rede de controles e gestão que havia sido 
neutralizada com o terremoto. Retorno, ainda que 
provisório e mantido sob situações de exceção, 
à metafísica da interdição das presenças.
 Apenas o “curso ainda não interrompido dos acon-
tecimentos” permitirá dar a vitória a um ou outro lado: 
é nesta pendência que este texto chega aos territórios 
mais ao sul, para ser lido em português brasileiro. 
É justamente na tradição da insurreição anônima e 
de uma ética imanente do habitar, telúrica e comunal, 
que este documento do consejo nocturno, un 
habitar más fuerte que la metrópoli, de março de 2018, 
ganha legibilidade e potência.
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 tiqqun de las afueras: não me refiro apenas ao 
movimento anônimo que engendrou a celebrada 
revista francesa do final dos anos 90 e início dos 
anos 2000. tiqqun não somente como a capturável 
divisa de um movimento singular ou identidade 
sibilina de um grupo anônimo de jovens, mas como 
potência de deriva, escrita e vida – todas em um mesmo 
plano de imanência – para articulação histórica e 
política de um passado negado, recalcado, desapare-
cido... em vista de sua redenção e reparação no agora.
 A escrita do conselho noturno não é apenas 
um gesto de retomada e releitura do movimento 
francês para o contexto mexicano e latino-americano 
mais amplos, mas a implosão dos confins acadêmicos 
e de patrulhamento que até então disciplinaram e 
ordenaram tiqqun como um estrito movimento filo-
sófico, geográfica-histórica e politicamente situado, 
ou seja, morto e neutralizado. tiqqun não confina 
somente uma intervenção intelectual específica 
que moveu as pás de editoras de esquerda como a 
La Fabrique no início dos anos 2000 (ou mesmo recen-
temente). tiqqun é uma potência anônima de deserção 
e secessão. Inconfundível com as coagulações do 
militantismo, entendido aqui como o progressismo, 
onde as práticas kairológicas de subversão, de uma  
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felicidade aqui e agora, são substituídas por “projetos 
de liberação”, negociações e inúmeros cronogramas. 
Incluindo também uma escrita docilmente bem-
-comportada, inofensiva, vendável e, principal-
mente, assimilável academicamente. 
 de las afueras: não pretendo me referir a uma 
entrada ou importação neocolonial – mesmo que de 
esquerda – dos conceitos da filosofia contemporânea 
francesa nas periferias e quebradas, nas universi-
dades e espaços de discussão estritamente intelec-
tual de um país como o México (“o movimento 
tiqqun aplicado ao sul”). Mas uma selvagem fala 
de fora, uma fala desde os escombros e arrabaldes 
mundiais, nesses lugares onde a gestão mostra-se o 
que ela é desde sempre: entroncamento de gangues 
que conseguiram territorializar e circunscrever as 
demais, violento poder necropolítico, não restrito 
ao governo de populações e à possibilidade de 
incutir a morte, mas também de produção disse-
minada de desaparecimentos.
 Em un habitar más fuerte que la metrópoli, ao lado 
das intensidades conceituais benjaminianas, deleu-
zianas, agambenianas, tão presentes nos escritos do 
tiqqun e do comitê invisível, veremos aparecer uma 
série de tópicos que falam muito às lutas de secessão 
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travadas no contexto brasileiro, como a colonização, 
a territorialidade comunal, a fuga ao paradigma 
metropolitano e seu regime policial de subjetivação.
 Sair da metrópole, nos termos do conselho 
noturno, não significa ir para o campo, ou escolher 
de forma inofensiva um dos polos do dispositivo 
governamental. O Walmart está tanto nas lojas físicas, 
com seus estacionamentos e câmeras de segurança, 
quanto nos campos de monocultura. Concomitante-
mente à arquitetônica de um aeroporto está o mundo 
que ela implica. A metrópole é um diagrama gestional 
e proliferante, é a própria organização dos espaços e 
dos tempos sob a lógica do capital cibernético-finan-
ceiro, dirigida para o máximo rendimento, controle 
e eficiência, ao tempo da simultaneidade dos sinais 
digitais e da retroalimentação contínua de dados.
 A metrópole é inseparável de “tecnologias e 
ciências de governo” e da “formação de um mercado 
e de uma esfera particular de produção”, absorvendo 
e reagrupando os processos fordistas e toyotistas em 
uma gestão imperial de novos escravos. Em termos 
concretos: o modelo de economia no qual motoristas 
de Uber na cidade de São Paulo passam a usar fraldas 
para não interromper as corridas, ou a dinâmica de 
concorrência onde morrem os kamikazes motoboys 
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do Ifood sem seguro de vida ou previdência. 
E diariamente, além de produtos e serviços, cada 
um destes novos escravos municia a gestão ciber-
nética com novas informações, com vistas à criação 
da mercadoria integral e do mercado total, que não 
mais necessitará de intermediários ou de inscrições 
mundanas (o motorista de Uber ou o entregador de 
aplicativo como sendo também os coletores contí-
nuos de dados e informações que no futuro engen-
drarão os carros autônomos ou drones de entrega 
movidos por inteligência artificial). 
 Entre os novos escravos e os dejetos 
humanos inservíveis, uma série de fantasmagóricas 
identidades sem pessoa: o instagrammer, o youtuber, 
o empreendedor, o coach – os “predicados contrainsur-
recionais” que cada cidadão metropolitano veicula 
ou delira a fim de “demonstrar sua fidelidade fulmi-
nante aos estados de coisas presente”.                           
 Em tempos de capitalismo imperial, o colo-
nialismo não é algo que ocorreu e deva somente 
ser lembrado, ainda como um monumento de 
vítimas. O conselho noturno entende-o como 
uma governamentalização constante e contínua, 
presentificada, colonizando todos os espaços-tempo 
e as regiões mais remotas da vida e do mundo. 
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A metrópole global integrada confunde-se hoje com 
os próprios ambientes: confusão sintomática nos 
megaprojetos infraestruturais e nos planos urbanís-
ticos, como a transformação de cidades inteiras em 
parques temáticos, as smart cities, em que cada huma-
noide se torna um usuário de sua cidade-dispositivo, 
um turista desarraigado contemplando sua própria 
impotência e morte cronometradas.
 Mas o que significa este habitar mais forte 
que a metrópole? Tratá-lo nesse espaço será ante-
cipar e talvez limitar a força deste gritoescrito lançado 
pelos camaradas do partido imaginário radicados 
neste imenso território conflagrado que convencio-
namos, por mera limitação, a chamar de México. 
 Que ontologia espraiada ou plano de consistência 
sustenta um caracol zapatista? Ou uma ZAD [zona a 
ser defendida]? Ou uma aldeia ianomâmi, warlpiri ou 
purépecha? Se os tsotsis em Chiapas ou os korubos na 
Amazônia defendem seus territórios com suas armas 
e com a própria vida, não é porque estes sejam suas 
propriedades (como insiste a psicose bolsonarista), 
mas porque seus territórios são parte inseparável de 
suas formas-de-vida. Quando um povo é expulso de 
suas terras, um mundo é destruído. Uma oca indígena 
é a continuação por outros meios da própria floresta, 
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que devém habitação humana, assim como o “iglu 
não é nada mais que a continuação por outros meios 
do vento glacial, mas tornado habitável”. Conceitos 
como a anarquitetura, a construção vernacular, a 
intercomunalidade (não uma internacional, mas uma 
intercomunal!) passam a abrir brechas sobre como 
desativar o colonialismo que atravessa nossos corpos 
e maneiras de viver. Se o capitalismo imperial é o 
próprio meio onde nos movemos, se todos os espaços 
pretendem ser capturados pelos dispositivos ciber-
néticos-gestionais, os gestos de deserção só podem 
ter consistência se acompanhados de outras formas 
de habitar e de uma defesa sem tréguas dos territó-
rios que, em seu uso, podem tornar-se barricadas e, 
oxalá, quilombos ou comunas. 

jonnefer barbosa, 
18 de setembro de 2019  





telurismo ou metropolização

Muito difícil se tornou a guerra civil desde 
o descobrimento de novas armas de fogo e da 
abertura de avenidas retilíneas nas metrópoles.

Georges Sorel,  
Reflexões sobre a violência
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Fragmento por fragmento, a questão dos territórios, de 
como defendê-los, de como viver neles autonomamente, 
fora do e contra o poder, desponta em todos os hori-
zontes revolucionários de nossa época. Aflora assim a 
certeza de que seria justamente esta “propensão telúrica” 
a que inscreve os gestos políticos naquilo que é o mais 
radical do agora, a certeza que lhes proporciona em cada 
ocasião a sua contemporaneidade. Contemporaneidade 
não por alguma vontade de inovação ou originalidade – 
há séculos os povos indígenas fizeram dos territórios o 
epicentro de suas lutas –, mas porque rejeitam as mais 
falsas pretensões desta época e deixam entrever, através 
dela, uma outra. A nossa tradição – a dos oprimidos 
– partilha assim uma estratégia com as formas de vida 
que entram em contato com ela: estas entrelaçam-
-se com territórios muito determinados, nos quais 
podem crescer, fortalecer-se, organizar-se, cuidar de 
tudo aquilo que está ao alcance de suas mãos: habitar em 
comum. Nestes tempos, é frequente que formem parte 
de lutas heteróclitas que podemos associar a zonas 
de conflito e de disputa, algumas vezes para deter o 
projeto de construção de um aeroporto, outras para 
brecar uma plataforma extrativista, outras ainda para 
repelir a “gentrificação” de um bairro, ou a invasão e 
ocupação de suas terras por um inimigo.
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 A propagação dessas lutas em coordenadas 
tão distantes do mundo traz à luz uma problemá-
tica global que é crucial denunciar e pôr coletiva-
mente em discussão para, minando a impotência e o 
apaziguamento isolados que os poderes deste mundo 
administram com as suas ciências de governo e a 
sua polícia, construir os saberes, os mantimentos e 
as armas para a insurreição que vem, para o cumpri-
mento desse movimento real que destitui o estado de 
coisas presente. O processo a que nos referimos não 
é outro senão a configuração da infraestrutura de todos os 
espaços e tempos do mundo para a constituição de 
um megadispositivo metropolitano que anule por fim 
toda a perturbação, todo o desvio, toda a negatividade 
que interrompa o avanço in infinitum da economia. 
Em heterogeneidade com este Império que se quer 
positivamente incontestável, existe uma constelação de 
mundos autônomos erguidos combativamente e em cujo 
interior se afirma sempre, de mil maneiras diferentes, 
uma ferrenha indisponibilidade para com qualquer 
governo dos homens e das coisas, para com o planning 
como projeção e rentabilização totais da realidade.
 No final do século passado, um teólogo 
cristão assim descreveu a situação em que nos 
encontramos hoje: “Para onde quer que se viaje a 
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paisagem é reconhecível: todos os lugares do mundo 
estão abarrotados de torres de refrigeração e esta-
cionamentos, de indústrias agrárias e megalópoles. 
Mas, agora que o desenvolvimento está chegando ao 
seu estágio final – a Terra não era o planeta adequado 
para esse tipo de construção –, os projetos de cres-
cimento estão se transformando rapidamente em 
ruínas e em desperdícios, entre os quais temos de 
aprender a viver. Há vinte anos, as consequências 
do culto ao crescimento já pareciam “contraintui-
tivas”; hoje em dia, são anunciadas pela revista Time 
com manchetes apocalípticas. E ninguém sabe como 
viver junto a estes novos e aterradores Cavaleiros 
do Apocalipse, que são muito mais do que quatro: 
alterações climáticas, esgotamento genético, conta-
minação, colapso das diversas proteções imunitárias, 
aumento do nível do mar e, a cada ano, milhões 
de refugiados em êxodo. Para além disso, quando 
se trata de abordar essas questões, ficamos presos 
no dilema impossível de promover o pânico ou o 
“cinismo”. Chegamos finalmente ao ponto em que, à 
custa de crises “econômicas”, “ambientais”, “sociais” 
e existenciais, acabou por desabar qualquer cortina 
que impedisse observar em todo o seu esplendor a 
catástrofe que é o Ocidente na sua expansão em escala 
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mundial. A partir dessa perspectiva, compreende-se 
a virada histórica que demos, que consiste, por um 
lado, em abandonar toda a credulidade para com 
as fachadas e rituais de uma política que já se foi, 
com as suas bandeiras, as suas instituições e os seus 
incautos girando em torno de uma atividade morta 
por inanição ontológica, e, por outro, em começar 
a povoar, aqui e agora, os horizontes geográficos 
que tornem possível a elaboração autônoma de um 
tecido de realidade em secessão, bastante mais rico 
que esse outro, endurecido, que administra a nova 
cibernética metropolitana. Ruptura, portanto, com 
qualquer avatar do paradigma de governo, em favor 
de um paradigma do habitar, durante muito tempo ponto 
cego dos revolucionários, que por miséria, covardia 
ou indecisão se limitaram a refugiar-se nas pocilgas 
do inimigo: desde a procura militante de garantias 
até o reformismo armado de distintas guerrilhas, 
passando por qualquer outro programa constituinte 
da política que procura modelos “alternativos” de 
produção, em vez de retirar-se de toda a rede de 
produção. Lembrando que a felicidade não é o prêmio 
da virtude, senão a virtude ela mesma, a política que 
vem está completamente inclinada para o princípio 
das formas de vida e para o seu cuidado autônomo, 
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e não para qualquer reivindicação de “abstrações 
jurídicas (os direitos humanos) ou econômicas 
(a força de trabalho, a produção)” (Agamben, 
“A Europa tem de colapsar”).
 A atual recomposição imperial da ordem 
capitalista não só impede que continuemos à 
procura de um grande centro de “Poder”, como 
também anula todas as tentativas de continuarmos 
a “localizar” a nós mesmos à margem da catástrofe 
mundial, uma vez que nos inscrevemos num campo 
de batalha sem linha de frente definida, um campo 
de batalha que coincide com todas as camadas da 
Terra. A multiplicação e a proliferação de lutas 
como a da ZAD1, no bocage de Notre-Dame-des-
Landes, a do NO TAV2, no Vale de Susa, ou a da 
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra3, 

1 N. da E.: ZAD – “Zone à défendre” [Zona a ser defendida] – é 
um neologismo francês para zonas de militância anticapitalista 
que atravancam, fisicamente, projetos que tenham relevância 
ecológica ou agrícola para a população local.

2 N. da E.: NO TAV – “No Treno ad Alta Velocità” [Não aos 
Trens de Alta Velocidade] – é um movimento de luta italiano 
surgido no início dos anos 1990, que se caracteriza por se posi-
cionar contra a construção de infraestruturas para trens de alta 
capacidade e velocidade, por terem uma administração inade-
quada aos bens comuns, gastos públicos, e uso da terra.

3 N. da E.: Uma organização que se tornou conhecida em 2001 
por interromper a construção do novo aeroporto do Distrito  
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no Bosque Otomí-Mexica, manifestam, com as suas 
grandes distâncias, a natureza não exclusivamente 
local, senão global, da conflitualidade política do 
presente. Trata-se sempre de constatar que o poder 
não pode continuar a ser atribuído a este ou aquele 
lugar privilegiado, identificado homogeneamente 
com uma classe, uma instituição, um aparelho ou com 
o conjunto de tudo isso. Desprovido então de todo 
o centro que restrinja a sua compulsão a colonizar 
extensivamente cada canto da Terra, o poder acabou 
por se confundir com o próprio ambiente. Os megaprojetos 
infraestruturais, os planos urbanísticos de embele-
zamento, a expansão irreprimível de dispositivos de 
controle, sejam eles na faixa de Gaza ou no istmo 
de Tehuantepec, são alguns dos modos de aplicação 
de um mesmo programa global de metropolização. 
 Em todas as partes vemos repetir-se a política 
de destruição criativa praticada pelo capitalismo desde 
as suas origens coloniais, a qual, por um lado, acaba 
com os usos e costumes tradicionais, reprime esse 
“domínio vernáculo” dos cuidados que estão fora 

 
Federal, no México. Ela é composta por um grupo de 
comunidades, cientistas, acadêmicos, camponeses, organiza-
ções e cidadãos em geral, interessados em defender o ambiente 
natural, bem como os direitos dos povos indígenas.
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do mercado, neutraliza os tecidos éticos e a memória 
coletiva, e, por outro, formata e projeta a sua própria 
sociedade segundo os modelos da produtividade, faz da 
valorização e da gestão a única relação imaginável com 
o mundo, transforma a ação autônoma numa série de 
condutas governáveis, conquista as mentes e os cora-
ções à base de economia, direito e polícia. A contínua 
hostilidade das metrópoles de hoje mostra-nos que não 
podemos continuar a entender o colonialismo como 
um evento que ocorreu de maneira pontual, como um 
“fato” depositado nas prateleiras da História, mas sim 
como uma progressão contínua de exploração e dominação 
que requer um ordenamento ainda mais permanente 
dos espaços-tempo para continuar a colonizar tudo, 
desde as placas tectônicas mais profundas até regiões 
mais remotas da atmosfera. A metrópole global integrada 
é o projeto e o resultado da histórica colonização 
ocidental que entregou nas mãos do capital no mínimo 
um planeta. Numa época em que todo e qualquer lugar 
sobre a Terra se tornou “colônia”, toda colônia tende 
a converter-se em “metrópole”, revelando-se ambos 
os momentos na sua correlação lógica, como confirma 
qualquer um dos discursos da governança imperial, nos 
quais a metropolização de espaços-tempo é celebrada 
como o principal eixo tecnológico de atuação.
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 “Mais de metade da população do mundo 
vive em condições próximas à miséria. Sua alimen-
tação é inadequada. São vítimas de doenças. Sua vida 
econômica é primitiva e está estagnada. Sua pobreza 
constitui um obstáculo e uma ameaça tanto para si 
como para as áreas mais prósperas. Pela primeira vez 
na história, a humanidade possui o conhecimento e 
o talento para aliviar o sofrimento dessas pessoas. 
[...] Acredito que deveríamos pôr à disposição dos 
amantes da paz os benefícios do nosso acervo de 
conhecimento tecnológico, de modo a ajudá-los a 
realizar as suas aspirações de uma vida melhor. [...] 
O que temos em mente é um programa de desenvol-
vimento baseado nos conceitos do tratamento justo e 
democrático. [...] Uma maior produção é a chave para 
a paz e a prosperidade. E a chave para uma maior 
produção é uma aplicação mais ampla e vigorosa 
do conhecimento técnico e científico moderno”. 
Fica bem patente, com tal afirmação, que aqueles 
que se propõem a libertar os escravos à margem de si 
mesmos experimentam um prazer em nada distinto 
do daqueles que impõem a escravidão a outros seres 
humanos. Esta citação corresponde ao discurso da 
posse presidencial de Harry S. Truman em 1949, 
para muitos a primeira declaração diplomática daquilo 
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que será a ofensiva desenvolvimentista no assim 
chamado “Terceiro Mundo”. Trata-se em primeiro 
lugar da postulação de uma ideia de civilidade à qual 
devem submeter-se todos os grupos humanos sobre 
a Terra, a qual toma como modelo os traços mais 
característicos das sociedades “avançadas”, desde 
a sua centralização em grandes urbes industriali-
zadas até a introdução de tecnologias otimizantes 
na agricultura, passando pela adoção generalizada 
da escolarização obrigatória e dos valores culturais 
modernos. Paralelamente à inauguração dos tribunais 
supranacionais, a doutrina Truman também abriu as 
portas dos países “subdesenvolvidos” a inumeráveis 
concessões sobre minérios e florestas, a megaprojetos 
energéticos, a complexos de turismo, ao cultivo de 
biocombustíveis e a muitos outros tipos de inves-
timentos que sempre omitem qualquer menção à 
pilhagem de terras e à destruição de alguma forma 
de vida na região. No conturbado marco de uma 
Guerra Fria, a falta de apreço de certos povos “sem 
fé, sem lei e sem rei” às complicações modernas 
tornou-se intolerável, na medida em que as suas 
raízes punham freio ao avanço do trem da economia 
global e, quem sabe, talvez os inclinasse a incorrer 
numa tentação comunista qualquer.




