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RESUMO 
 

Em 1988, John Cage inventou Anarchy, livro em que, a partir de escritos 

experimentais, valorizou as vidas de mulheres e homens anarquistas que marcaram seu 

percurso ético-estético libertário desde meados dos anos 1940 até a década de 1990, 

quando em seus últimos trabalhos, “number pieces” (1987-1992), apresentou o que 

denominou “harmonia anárquica”. Foi a partir da coexistência com artistas e militantes 

na Black Mountain College, no final da década de 1940, assim como em Nova York 

com o The Living Theatre (TLT), que o artista já conhecido por seu corajoso “piano 

preparado” passou a elaborar o anarquismo como prática de vida. “4’33” (1952), ação 

direta contra a representação musical dos sons e em favor da incorporação dos ruídos 

excluídos pelas salas de concerto, irrompeu empolgada por essa aproximação 

libertária. Nas décadas seguintes, vivendo ao lado de artistas e anarquistas, afastado da 

cidade, em Stonypoint, iniciou a publicação de how to improve the world (you only 

make matters worse) (1965-1982), diário mantido por mais de quinze anos e no qual 

apresentou a lida com os escritos de Henry David Thoreau, preocupações antimilitares 

e ecológicas. Apesar de quase ausente das biografias e estudos sobre o trabalho do 

artista, John Cage experimentou o anarquismo como o que Edson Passetti definiu 

heterotopias de percurso. Assim, para além de Anarchy e de obras nitidamente 

antiautoritárias, o artista realizou a anarquia na maneira própria de levar adiante a 

existência, fazendo da vida também uma invenção, afirmando um caminho outro, 

noção valorizada pelos filósofos cínicos, segundo Michel Foucault, para diferenciar o 

traço de vidas escandalosas daquelas que reiteram convenções e valores usuais. Foi 

este o caminho que esta tese acompanhou, estabelecendo reverberações de John Cage 

em atitudes anarquistas contemporâneas.  
 

Palavras chave: John Cage; heterotopias libertárias; anarquismos; artistas 

anarquistas  
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ABSTRACT 
 

In 1988, John Cage invented Anarchy, an experimental-writing book in which he 

praised the lives of anarchist women and men who had influence his anarchist ethical-

aesthetical trajectory from mid-1940s to the 1990s.  This influence was explicit until 

the last of his works, entitled “number pieces” (1987-1990), in which he presented 

what he called the “anarchical harmony”. During the 1940s, John Cage, by then an 

already famous artist after his “prepared piano”, started experiencing anarchism as a 

life practice in contact with artists and militants in the Black Mountain College and 

with The Living Theatre troupe in New York. In 1952, his piece 4’33” appeared as an 

anarchist-oriented direct action against the musical representations of sounds and in 

favour of the incorporation of noises excluded from the concert rooms. The following 

decades, living alongside artists and anarchists in the country side location of 

Stonypoint, Cage started publishing ‘how to improve the world (you only make 

matters worse), a diary kept from 1965 to 1982 in which he engaged with Henry David 

Thoreau’s writings, and antimilitary and ecological concerns. Although absent of 

almost all biographies and studies on Cage’s work, the artist experimented the 

anarchism in a fashion Edson Passetti calls “pathway heterotopies”.  Beyond the book 

Anarchy and other explicit antiauthoritarian works, Cage lively experienced anarchy in 

the singular way he faced his existence, making out of the everyday life an invention in 

which he affirmed an otherwise path. According to Foucault, the cynical philosophers 

valued that notion to distinguish their scandalous lives from the other ones that reify 

regular values and conventions. This dissertation followed this path by establishing the 

reverberations between John Cage and the contemporary anarchist attitudes.   
 

Keywords: John Cage; anarchist heterotopies; anarchisms; anarchist artists  
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a vida como escrita anarquista 

A recusa incisiva da autoridade é o que situa a anarquia, título de um dos livros 

de John Cage. AN significa não e ARKHÉ, autoridade. No início do século XX, no 

Brasil, Edgar Leuenroth indicou anarquia como “não governo, não autoridade (...) 

organização social que se rege sem a necessidade da existência de governo, de chefe, 

de poder” (Leuenroth, 1963: 30). Tanto Cage como Leuenroth prosseguiram as 

reflexões instauradoras de Pierre Joseph-Proudhon, reconhecendo, como fazem os 

anarquistas, que a recusa da autoridade não se confunde com liberdade absoluta. 

Em 1840, Pierre Joseph-Proudhon declararou-se anarquista, quando “ninguém 

naquela época, sonhava atacar a unidade e reivindicar a federação” (Proudhon, 1986: 

163); mostrou que desde a emergência da sociedade, a ordem, tenha ela a forma 

patriarcal ou hierárquica, baseou-se no princípio de autoridade que, segundo ele, nada 

mais é que o governo (Proudhon, 2011).  

Para Pierre Joseph-Proudhon: “ser governado significa ser vigiado, 

inspecionado, espiado, dirigido, valorado, pesado, censurado, por pessoas que não tem 

o título, nem a ciência, nem a virtude. Ser governado significa, por cada operação, cada 

movimento, cada transação, ser anotado, registrado, listado, tarifado, carimbado, 

apontado, coisificado, patenteado, licenciado, autorizado, apostrofado, castigado, 

impedido, reformado, alinhado, corrigido. Significa, sob o pretexto da autoridade 

pública, e sob o pretexto do interesse geral, ser amestrado, esquadrinhado, explorado, 

mistificado, roubado; ao menor sinal de resistência, ou a primeira palavra de protesto, 

ser preso, multado, mutilado, vilipendiado, humilhado, golpeado, reduzido ao mínimo 

sopro de vida, desarmado, encarcerado, fuzilado, metralhado, condenado, deportado, 

vendido, traído e como se isso não fosse suficiente, desarmado, ridicularizado, 
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ultrajado, burlado. Isto é o governo, esta é a sua justiça, esta é a sua moral” (Proudhon, 

2003: 10). 

Mais tarde, ainda sobre o combate a autoridade, Sébastien Faure, militante 

libertário responsável, no início dos anos 1890, pela retomada do jornal Le Libertaire, 

e, no começo do século XX, pela invenção da experiência educacional anarquista La 

Ruche, completou: “não há, nem pode haver, um credo ou catecismo libertário (...) Ao 

mesmo tempo, pode haver, e realmente há, muitos tipos de anarquistas, mas todos têm 

uma característica comum que os distingue do resto da humanidade[:] (...) a recusa da 

Autoridade nas organizações sociais e a [repulsa] a tudo que origina instituições 

baseadas nesse princípio” (Faure in Woodcock, 1981: 58).  

John Cage, bem como Proudhon, Faure, Leuenroth e tantos outros militantes, 

muitas mulheres e homens anônimos, não cessou de lutar contra a autoridade 

hierarquizada. Conta-se que no final da vida, nos anos 1990, após receber o convite 

para tornar-se professor convidado de poesia na universidade de Harvard, mesmo 

convite feito a e.e.cummings na década de 1950, perguntado sobre como se sentia com 

tamanha honraria, respondeu que não muito diferente do que antes. A resposta, distante 

de qualquer retórica, reafirma um percurso de décadas, pois, como expôs Richard 

Kostelanetz um ano após a morte do artista: “Ele nunca disse que uma posição anterior 

era agora inaceitavelmente radical (...) Sua arte, como eu observei antes, sempre 

explicitou as características anarquistas” (Kostelanetz, 1993: s/p).  

1938, Seatle. John Cage e Xenia Kashevaroff, então sua companheira, a convite 

de Bonnie Bird, chegaram a Cornish School, instituição dedicada ao ensino de artes. 

Na escola, durante a temporada de verão de 1939, aos 26 anos de idade, Cage propôs 

diferentes cursos, além de compor “Imaginary Landscape No.I”1, musicar poemas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ouvir/Ver “Imaginary Landscape NoI”. https://www.youtube.com/watch?v=GLDxqnksY80 
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e.e. cummings2 e acompanhar musicalmente as apresentações de bailarinos 

matriculados na escola.  

Para realizar com Sylvila Fort “Bachanalle”3, em 1940, o compositor solicitou 

uma orquestra de gamelão, reunião de instrumentos indonésios. Diante da resposta 

negativa — Bird replicou ao compositor que além do palco do teatro não comportar 

tantos instrumentos, a Cornish não destinava nenhum centavo para as apresentações 

dos alunos — e insatisfeito tanto com o piano como com seus próprios instrumentos de 

percussão, decidiu intensificar algumas experiências do compositor Henry Cowell, 

ocorridas nos anos 1920. Porém, diferente de Cowell, em vez de mexer nas cordas do 

piano, o jovem compositor incorporou ao instrumento objetos não convencionais à 

prática da música, na ocasião, um prato de torta e um livro: “eu achei fascinante 

preparar um piano (...) Foi como caminhar pela praia apanhando conchas. Convidei 

Mark Tobbey e Morris Graves para ouvirem e eles ficaram extasiados. Syvila, Xenia e 

eu também” (Cage in Kostelanetz, 2003: 63).  

Mais de dois séculos depois da sua criação, financiada pela nobreza de 

Florença, na Itália, o piano foi decisivamente alterado por um compositor. Em pleno 

século XX, a atitude vital redimensionou o uso do sabot, calçado que certos 

trabalhadores atiraram em máquinas visando emperrá-las no século anterior, 

contestando seus patrões contra o desemprego regular de operários. Todavia, 

diferenciou-se da sabotagem, a ação direta diante da imposição de novas tecnologias 

por proprietários: John Cage atacou precisamente o velho uso de um instrumento com 

o objetivo de desvelar possibilidades inéditas capazes de produzir outros sons, livres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Ouvir/ Ver John Cage a partir da poesia de e.e. cummings  
https://www.youtube.com/watch?v=nxZyxRSjMOI 

3 Ouvir/Ver “Bachanale” em https://www.youtube.com/watch?v=E8fRMKv7r54 
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no espaço. Com o “piano preparado”, uma tecnologia pode ser modificada, 

metamorfoseada, mesmo que produzida para determinados efeitos produtivos. Trata-se 

do uso que se faz, no uso do piano que não é mais piano. Trata-se de tomar a 

tecnologia pelo seu ponto terminal e obter uso livre. De certo modo, mesmo 

desconhecendo, mas coerente com o uso anarquista, Cage acompanhava Proudhon no 

final de Filosofia da miséria ou Sistema das contradições econômicas (Proudhon, 

2003b).  

1936, Los Angeles. “[Arnold] Schoenberg disse: ‘para escrever música, você 

precisa ter sensibilidade para a harmonia’. Então ele disse que eu sempre encontraria 

um obstáculo, que seria como se eu chegasse a um muro pelo qual eu não podia passar. 

Eu disse: ‘nesse caso, vou dedicar minha vida a bater com a cabeça contra o muro’” 

(Cage, 1986: 114). Assim rompeu com o criador do dodecafonismo, autor de “Pierrot 

Lunaire”, entre outras obras, artista valorizado, nos anos 1930, como um dos mais 

importantes do planeta.  

Para se candidatar às aulas com Schoenberg, no início de 1934, com 22 anos, 

Cage cruzou os Estados Unidos e recebeu aulas preparatórias, em Nova York, com 

Adolph Weiss. Visando se manter financeiramente na cidade enquanto duravam as 

lições, foi entregador para uma farmácia e lavador de paredes no Brooklyn. Weiss, ao 

notar a dedicação do estudante, depois de uma visita à quitinete que ele alugava, sem 

eletricidade e com roupas penduradas com pregos na parede, ofereceu-lhe um emprego 

como copista de partituras. Quando viajava, deixava as chaves do apartamento para 

que o jovem, enfim, praticasse ilimitadamente ao piano para apresentar-se a 

Schoenberg.  

Após a temporada de aulas com Weiss, no mesmo ano, Cage retornou de carro 

com Henry Cowell a Los Angeles, na costa oeste. Durante dois anos, além de 
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frequentar os cursos que Schoenberg ministrava em sua própria residência, matriculou-

se em aulas oferecidas por ele na University of Southern Califórnia (UCLA). Muitas 

vezes, levava o professor de carro para diversas atividades e o acompanhava como 

convidado em importantes premières, como as de “Four String Quartet”4.   

Contudo, para Cage, o autoritarismo de Schoenberg, aos poucos, foi se 

tornando insuportável. Além de ouvir do compositor acerca da gravidade da sua falta 

de conhecimento da história da música e de que raros seriam aqueles, entre os que 

frequentavam as suas aulas, os destinados a escrever notações, ocorreu a conversa, 

descrita acima, decisiva para a ruptura. Contra o muro da harmonia, afastando-se da 

autoridade de Schoenberg, não se reconhecendo mais como discípulo, Cage passou a 

experimentar os instrumentos de percussão, dando início a um percurso ruidoso e 

libertário que se afirmaria ao longo das décadas seguintes. Caberia à história da música 

torná-lo expoente e autor constitutivo, prática pela qual os historiadores da música 

legitimam uns artistas dentre vários, perseguindo seu rigor disciplinar conectado aos 

seus próprios enunciados.  

Os dois episódios acima mostram como John Cage, ainda com vinte anos, antes 

mesmo de se declarar libertário, por meio de enfrentamentos diretos, no interior da 

música, perseguiu o risco de enfrentar a autoridade. Interessada, sobretudo, na 

aproximação de Cage dos anarquistas e dos anarquismos, a tese a seguir dedicou-se 

precisamente a pesquisar escritos, cartas, episódios que situam atitudes de ruptura, em 

especial, a partir da II Guerra Mundial, momento em que o compositor passou a se 

relacionar com artistas libertários e, pouco a pouco, a formular o libertarismo como 

modo ético-estético de existência.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 “Four String Quartet” em https://www.youtube.com/watch?v=L85XTLr5eBE 
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Pouco comentado por biógrafos e militantes, o anarquismo de John Cage 

começou a tomar forma na segunda metade dos anos 1940, quando, depois de romper 

com Schonberg e retornar a Nova York, afastou-se das soirrés e holofotes da casa de 

Peggy Guggenheim, separou-se de Xenia Kashevaroff e afirmou o amor livre ao lado 

do coreógrafo Merce Cunningham. Nesse instante, além da descoberta da Black 

Mountain College, coexistiu com jovens artistas anarquistas como Judith Malina e 

Julian Beck (The Living Theatre).  

Foi no início dos anos 1950, empolgado pelos encontros transformadores do 

final da década anterior, que apresentou “4’33”, uma das experimentações estéticas 

mais comentadas da segunda metade do século XX, pouco tempo depois da 

incorporação do I-Ching às suas invenções envolvendo o que chamará de 

indeterminação5. David Tudor, na ocasião da première, subiu ao palco de um velho 

galpão e durante 4 minutos e 33 segundos não executou uma nota sequer, liberando a 

sala de concertos para o que a música durante séculos havia excluído: ruídos como 

cadeiras rangendo, tosses, o barulho da chuva que naquele instante caía sob o telhado, 

instaurando uma nova dimensão ao silêncio convencional reverenciado às audições 

pela história da música erudita. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
& É importante definir o termo indeterminação. Para além das operações com o I-Ching, a 
indeterminação supõe também a singularidade de cada apresentação musical, ou seja, mais do que lidar 
com a incerteza na hora da consulta do oráculo é também a afirmação da singularidade de cada 
apresentação. Em De segunda a um ano, depois de elencar algumas experimentações, John Cage 
concluiu: “indeterminação na execução. Cada execução é única, tão interessantes para compositores e 
executantes quanto para o público” (Cage, 1986: 134). Em outra ocasião, argumentou que o acaso ainda 
poderia ser utilizado para manter a fixidez, caso de “Music of Changes”, na qual, Cage indicou com 
precisão o que deveria ser feito por David Tudor, diferente dos rumos tomados a partir de “Variations I”, 
onde deixou a obra livre de prescrições e indicações de como ser devidamente executada. No percurso 
de John Cage, observo que estão presentes tanto o acaso como a indeterminação. Contudo, a partir da 
década de 1950, é interessante observar que ao mesmo tempo em que passa a experimentar o 
anarquismo, o artista passa a se referir com maior atenção a indeterminação, sobretudo, pelo incessante 
exercício de diluição da sua autoridade como compositor e  aumento da liberdade do intérprete diante de 
suas proposições.  

!
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Cada vez mais reconhecido por suas invenções, dois anos depois de “4’33”, no 

momento em que libertários eram perseguidos pela polícia de Joseph Mcarthy e NYC 

“parecia uma prisão”, Cage decidiu trocar as avenidas de Manhattan por uma vida 

simples. Ao lado de artistas com quem conviveu na Black Mountain College e 

militantes libertários como James Martin, e levando uma vida elementar nas matas de 

Stonypoint, ao norte do estado de NY, deparou-se com os cogumelos e as pedras, duas 

paixões que jamais abandonou.  

Quase quinze anos depois, ao retornar a Manhattan, no início dos anos 1970, e 

afetado pela leitura de Henry David Thoreau, Cage, durante a Guerra do Vietnã, 

passou a investigar possibilidades do que chamou desmilitarização da linguagem. 

Como apresentação efetiva de desmilitarização, propôs, em 1974, “Empty Words”, 

leitura de textos de Thoreau alterados pela indeterminação que aboliam o significado 

do texto em favor da experiência do próprio som da combinação entre vogais e 

consoantes. Na estreia, de costas para uma plateia de aproximadamente quinhentas 

pessoas, o artista foi protegido pelo poeta Allan Ginsberg dos objetos lançados em sua 

direção. Em 1975, declarou: “começa a se tornar evidente para nós que precisamos de 

uma sociedade na qual a comunicação não seja praticada, na qual as palavras se tornem 

nonsense, assim como acontece entre amantes, e na qual as palavras se tornem o que 

elas eram originalmente: árvores e estrelas (...)” (Cage, 2009: 341). 

Em especial, no intervalo entre 1960 e 1980, Cage escreveu e publicou diversos 

textos e livros nos quais apresentou sua perspectiva ético-estética anarquista. Nessas 

experimentações, assim como em outras sonoras e plásticas, não somente declarou o 

libertarismo como também produziu as obras de maneira liberadora. Esta tese se 

debruça, precisamente, sobre os escritos de John Cage desse período, de Silence a 

Anarchy — este segundo, produzido em 1988, uma antologia de mesósticos sobre 
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existências de anarquistas como Liev Tolstói, Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin e 

Emma Goldman, libertária que, a partir de Living My Life, marcou nos últimos anos as 

invenções do artista. Entretanto, para além dos textos, O desconcerto anarquista 

também acompanhou, a partir dos encontros, das atitudes, dos gestos, como foi sendo 

traçado o caminho breve da existência de John Cage.  

Segundo os filósofos cínicos, na vida existem dois caminhos. Um é a estrada 

longa e que não exige muito esforço, trilha cujo destino final é o lógos atingido por 

meio dos discursos e do aprendizado destes mesmos discursos. O outro, mesmo breve, 

é árduo, leva até o cume, mas com muitos obstáculos. É este que apresenta o percurso 

do exercício, das práticas de despojamento e de resistências. Em A coragem da 

verdade, último curso de Michel Foucault antes de morrer, em 1984, o filósofo 

apontou como a distinção entre esses dois caminhos foi importante para diferenciar a 

prática dos cínicos das doutrinas filosóficas surgidas na Grécia. 

Desde Antístenes, os cínicos afirmaram o caminho breve como maneira de ir 

adiante. Mais do que pela leitura ou escrita, a transmissão do cinismo passava por 

atitudes que adquiriam variadas formas, “seja ela de anedotas breves, chamadas khreial 

e que contavam, em algumas palavras, um gesto, uma réplica, uma atitude de um 

cínico numa situação dada, seja de apomnemaúta (recordações) relatos mais longos 

nos quais todo um episódio da vida cínica era contado” (Foucault, 2011: 185). Dessa 

maneira, concluiu Foucault que diferente de uma “tradicionalidade de doutrina”, os 

cínicos evidenciaram uma prática da filosofia que “não se dá como objetivo atualizar 

um núcleo de pensamento primitivo, mas rememorar elementos e episódios de vida” 

(Ibidem). 

Frédéric Gros, comentando as considerações de Foucault, expôs que diante da 

valorização da ação, os cínicos não raras vezes descuidavam da arte de escrever. Por 
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isso restou pouco material para a consulta acerca de um pensamento estritamente 

cínico. Todavia, completou, se não foi pelo discurso, o cinismo “chegou até nós 

essencialmente através das anedotas, das histórias, das tiradas e réplicas cáusticas” 

(Gros in Foucault, 2011: 310). E foi por meio dessa indigência teórica, assinalou, que 

Foucault recuperou o cinismo como o momento de “uma reavaliação radical da 

verdade filosófica” (Ibidem) interessada em, a partir da própria existência, transformar 

radicalmente o mundo. E, desse modo, o cinismo é transhistórico. 

Foi assim que em A coragem da Verdade, mais interessado no presente do que 

na reconstituição histórica, Foucault apresentou em certo momento, ultrapassando a 

Grécia Antiga, o anarquismo e a arte moderna como veículos cínicos a partir da 

segunda metade do século XIX. Sobre os anarquistas, sublinhou que eles manifestaram 

na e pela própria vida as rupturas com os hábitos e valores da sociedade, apontando a 

possibilidade concreta, o valor evidente de uma outra vida, distante daquela adotada 

convencionalmente. Foucault compreendeu, neste curso, que os anarquistas lutam 

contra a sociedade e, por conseguinte, elaboram uma ética-estética de si. 

Todavia, é preciso ressaltar que John Cage, assim como outros libertários, não 

descuidou da arte da escrita, pelo contrário. Como expôs Edson Passetti (2004), 

anarquistas, desde o século XIX, mesmo em deslocamento, não cessaram de produzir 

breves anotações, cartas, fragmentos de acompanhamento de revoltas e revoluções. 

Christian Ferrer (2012) indicou que, no início do século XX, além de animarem o 

autodidatismo, cada libertário se munia de uma “biblioteca de ideias”, inclusive os 

analfabetos. “Às vezes, a única bagagem que os anarquistas carregavam em suas 

migrações era sua biblioteca básica. Deve ter existido poucos movimentos políticos 

menos anti-intelectuais que o libertário” (Ferrer, 2012: 34).   
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Foi também por meio da escrita que John Cage, depois da II Guerra Mundial, 

intensificou e multiplicou as possibilidades de experimentação da anarquia. Contudo, 

para apreender tais escritos é preciso lê-los simultaneamente às atitudes, aos gestos de 

recusa e enfrentamento, aos silêncios dimensionados pelo artista. Apesar da diferença 

em relação à valorização da escrita, a história-efetiva dos anarquismos se assemelha à 

dos cínicos em um aspecto fundamental: ambas se constituem mais por ação direta do 

que propriamente conteúdo doutrinário. É que anarquistas e cínicos, do passado e do 

presente, tomam a vida como a própria matéria da escrita, para sobressair demolições-

invenções em cada acontecimento da existência contra a história factual e a dialética, 

tão apreciadas pela História. Eles permanecem nas lutas, em relações agônicas de 

poder que não almejam um fim, o absoluto, a encarnação do espírito. Corpo e atitudes 

em séries são o que apreendem os enunciados destas lutas. Não se trata de ser contra, 

por que contraposicionamentos podem redundar em reformas esperadas ou 

inesperadas, mas de atitude anti: a sociedade, a propriedade, a autoridade 

hierarquizada, cujo ápice encontra-se na soberania do Estado que, com ou sem 

mudanças, exige obediência. 

 

. . . 

 

A tese a seguir não está situada no campo da música. Dividida em quatro 

movimentos, produz silêncios inapreendidos e visa ressaltar a profusão de ruídos 

vitais. O texto percorre como John Cage deu forma a seu anarquismo, explicitado, por 

vezes, em alguns de seus escritos e pelo modo como dimensionou a própria existência 
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pós-II Guerra. A investigação não foi “literária”. O desconcerto anarquista aqui 

exposto apresenta a singularidade do anarquismo de John Cage. 

Os quatro movimentos acompanham o vaivém do artista de acordo com suas 

próprias experiências e, portanto, percorrem seu percurso de transformação 

enfatizando os acontecimentos em sua existência pelos efeitos da II Guerra Mundial 

até a publicação de Anarchy, no ocaso da década de 1980. Apesar de tal decisão, a tese 

não é cronológica, mas se desdobra a partir das invenções de John Cage, estabelecendo 

fluxos com textos anarquistas de diferentes períodos, assim como com atitudes dos 

cínicos. Questões irrompidas em determinado momento serão propositalmente 

retomadas em distintos movimentos, possibilitando outros conjuntos argumentativos. 

O primeiro movimento, CAMINHANDO, apresenta o meu percurso de 

pesquisador no estudo dos anarquismos. Descrevo a viagem que realizei a Nova York 

para a aproximação física com material arquivado no John Cage Trust, assim como 

destaco as entrevistas realizadas ao longo dos quatro anos da pesquisa. Por fim, a partir 

de uma análise de certos trechos de A coragem da verdade, em especial, a passagem 

em que Michel Foucault associa o cinismo à militância anarquista e à irrupção da arte 

moderna, exponho a importância de pesquisar contemporaneamente o anarquismo de 

maneira ético-estética.  

SILENCE, segundo movimento, está dividido em quatro pequenas seções: 

“contra o muro”, analisando a chegada de John Cage a Nova York, a ruptura com 

Schoenberg; “existências anarquistas”, que percorre a multiplicidade dos anarquismos 

nos Estados Unidos pós-II guerra mundial; “4’33: isto não é um concerto”, que analisa 

a invenção de Cage associando-a à ação direta; e, por fim, “cityzen”, sobre seu 

deslocamento para viver em Stonypoint e sua posterior descoberta do escritor Henry 

David Thoreau. Dedica-se ao momento em que, de 1945 até o início da década de 
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1960, Cage se aproxima de outros artistas, experimentando, pouco a pouco, um 

libertarismo próprio. Nesse período, indico a maneira pela qual, a partir das 

experimentações no interior da Black Mountain College e da coexistência com artistas 

como Judith Malina, Julian Beck e Jackson Mac Low, em Nova York, ele inventou 

“4’33”, em 1952. Aliada à experimentação ocorrida em Woodstock, no mesmo ano, e 

que a partir da história dos anarquismos chamei de ação direta, decrevo e analiso como 

a mudança de Cage para Stonypoint, pequena comunidade fora de NY, o animou a se 

liberar ainda mais do gradiente da música para se dedicar também a seus escritos 

anarquistas. 

O DIÁRIO, terceiro movimento, expõe como, em meados dos anos 1960, em 

meio à eclosão da guerra do Vietnã e à irrupção de resistências radicais por todo o 

planeta, Cage, afetado pela aproximação da obra de Henry David Thoreau, combinou a 

escrita com a alteração incisiva em sua maneira de viver. Desde a apresentação de 

“Atlas Eclipticalis I” (1964) pela Filarmônica de Nova York até a publicação de Empty 

Words (1979), Cage formulou de maneira incisiva suas práticas questionadoras, ao 

voltar a viver em NY depois de uma longa temporada em Stonypoint, não mais 

trajando terno-e-gravata. Na vida, no diário, em ensaios decisivos como “O futuro da 

música”, o artista registrou de modo particular uma perspectiva tecnológica anarquista 

antimilitar e ecológica que culminou no que chamou de combate à sintaxe. 

  ANARQUIA, último movimento, retoma uma história dos Estados Unidos, 

país no qual, como mostrou Michel Foucault em Nascimento da Biopolítica (1979), 

desde a Guerra de Independência (1775-1783), o liberalismo não foi decorrente do 

Estado ou uma maneira de limitação do seu exercício, mas, sim, o responsável por 

sua fundação. Ao norte da América, portanto, diferente da Europa, cultivou-se um 

liberalismo que se apresentou menos como técnica dos governantes do que como uma 
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relação entre estes e os governados, disseminando-se à direita e à esquerda, forjando 

uma maneira específica de pensar e viver. 

Todavia, em ANARQUIA, o retorno à história não será para apreender melhor 

o liberalismo estadunidense, mesmo o considerado radical, mas, sim, os anarquismos 

e suas práticas contestadoras da sociedade, da propriedade e do Estado que 

irromperam no século XIX e permaneceram atuantes no século de Cage. Nesse 

último movimento, encontra-se a última década de vida de John Cage. Não se trata de 

esmiuçar Anarchy, última publicação do artista, mas se deter para analisar materiais 

pouco comentados por biógrafos e estudiosos de sua obra e que contribuem para 

apreender a vitalidade de seu anarquismo.  
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caminhos 

Não há lugar para a lógica em Kassel. Assim Enrique Vila-Matas apresentou 

sua viagem à Alemanha em 2011, convidado a participar da Documenta, exposição de 

arte contemporânea organizada a cada cinco anos. Entre as obras presentes no evento 

estava uma de William Kentridge. Ao se deparar com um dos desenhos do artista sul-

africano, Vila-Matas observou: “um acontecimento, por mais banal que seja, é 

normalmente consequência de outros que o precederam. Por isso eu me sentia atraído 

por esses desenhos de Kentridge (...) essas obras nas quais deixava sempre, 

deliberadamente, uma marca do desenho anterior. Era como se Kentridge dissesse: não 

quero esconder que esse desenho foi precedido” (Vila-Matas, 2015: 205). 

A pesquisa que realizei, com suas características próprias, tem suas 

precedências. Em 2013, no projeto entregue ao Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Ciências Sociais da PUC-SP (PEPG-CS), apresentei, mesmo que brevemente, o 

percurso que antecede esta tese, desde a iniciação científica, Inimigo do Rei: 

problematizações sobre o jornal O Inimigo do Rei e experimentações libertárias.6 No 

desfecho da investigação sobre esse jornal libertário, imprescindível na articulação de 

variados coletivos anarquistas durante a ditadura civil-militar, afastei-me das 

conclusões que o identificaram como marco inaugural de um anarquismo “moderno” 

no Brasil. 

Associei a contundência do periódico menos à introdução de um novo 

anarquismo do que à experimentação de uma militância debochada próxima àquela 

sugerida por Michel Foucault em “Uma introdução à vida não fascista”, na qual 

declara: “não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 A conclusão da pesquisa de iniciação científica foi publicada como “Por uma militância divertida” in 
Verve, v. 11. São Paulo, Nu-Sol: 2007. 
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se combate é abominável” (Foucault, 1993: 200). Passei do jornal para os romances do 

escritor libertário Roberto Freire. Em Roberto Freire: Tesão & Anarquia, concluí que 

ele, ao se afastar desde os anos 1960 da militância de esquerda organizada, afirmou, 

simultaneamente, a partir das décadas de 1970 e 1980, a literatura e o anarquismo 

como perspectivas ético-estéticas. 

Durante o mapeamento de resistências libertárias em plena ditadura civil-

militar realizado no mestrado, deparei-me com dois breves textos de Pietro Ferrua 

sobre o anarquismo de John Cage. Organizador do Centre Internacionale de 

Recherches sur l’anarchisme (C.I.R.A.)7, um dos mais importantes arquivos libertários 

do planeta, Ferrua (2001, 2001a) foi um dos pesquisadores especialmente atentos à 

relação entre arte e anarquia8. Nascido na Itália, em 1930, passou à militância pouco 

depois da II Guerra Mundial: “quando colaborei com a Resistência considerei-me 

comunista, como os outros. Os matizes vieram após a guerra, em 1945, quando 

ressurgiram as publicações do nosso movimento” (Ferrua, s/d). Naquele momento, 

enquanto o Estado o mantinha preso na Itália pela recusa a servir ao exército, ele 

descobriu o surrealismo por intermédio dos “Billets Surrealistes”, publicados com 

regularidade no jornal francês Libertaire. 

O primeiro dos textos de Ferrua sobre Cage, publicado em 2003 na revista 

verve, “John Cage: Anarquista fichado no Brasil” conta a passagem do inventor pelo 

país em 1968. No Rio de Janeiro, durante um jantar na casa da pianista e compositora 

Jocy de Oliveira, Cage foi surpreendido pelo convite do próprio Ferrua para participar 

do Encontro Anarquista, realizado na mesma ocasião, no Teatro da Carioca, bairro do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Sobre o C.I.R.A. ver  “Os arquivistas C.I.R.A. Brasil (1a parte”). Disponível em http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pdf 

8 Em português destaco dois textos de Pietro Ferrua. O primeiro, “intencionalidade, anarquismo e arte” 
in Arte e Anarquismo. São Paulo, Nu-Sol/ Soma/ Imaginário: 2001. O segundo “Surrealismo e 
Anarquismo” in Surrealismo e Anarquismo. São Paulo, Nu-Sol/ Soma/ Imaginário: 2001.  
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Flamengo. Ferrua recorda: “[o artista] ficou surpreso em saber que anarquistas se 

reuniam à luz do dia em plena ditadura. Como se declarou abertamente anarquista, eu 

lhe pedi se poderia nos visitar” (Ferrua, 2003: 23)9. 

Na ocasião, Cage decidiu apresentar o pensamento de Henry David Thoreau, 

pois, segundo ele, Thoreau não acreditava em revoluções violentas. “Cage manteve a 

tese da libertação da sociedade por uma revolução não-violenta e isso graças às novas 

tecnologias (com as quais se irritavam os anarcossindicalistas)” (Ibidem). Em 1969, 

pouco tempo depois da promulgação do AI-5, dezesseis anarquistas que frequentaram 

o encontro foram presos pela ditadura civil-militar. Somente três, de acordo com 

Ferrua, não foram encontrados pelos agentes da aeronáutica, entre eles, John Cage. 

“O ‘testamento anarquista’ de John Cage”, publicado na edição seguinte de 

verve, ainda situa os desdobramentos da visita do artista ao Brasil. Entretanto, valoriza, 

em especial, como vinte anos depois da viagem o artista concluiu Anarchy (1988). No 

ensaio, além de comentar brevemente cada um dos 20 mesósticos que compõem o 

livro, Ferrua demonstrou de modo rigoroso, a partir da referência a Hypolite Havel 

(Antliff, 2016), “anarquista pouco conhecido nos Estados Unidos (bem como na 

França, onde nasceu)” (Ferrua, 2004: 222), que a “cultura anarquista de Cage não era 

nem superficial, nem aproximativa” (Ibidem). 

A afirmação de Ferrua é reiterada fisicamente em busca no site do John Cage 

Trust 10, endereço que expõe parte dos títulos que o artista guardava em sua biblioteca. 

Entre eles, somadas a anarchism and other essays, de Emma Goldman, antologias 

sobre a Revolução Espanhola, obras de Murray Bookchin e algumas pesquisas sobre a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 John Cage encontrava-se no Brasil acompanhado de Merce Cunninghan e David Tudor convidados por 
Gianni Ratto, encenador e cenógrafo italiano, e pelo grupo que fundara, o TeatroNôvo, que durou menos 
de um ano devido às medidas da ditadura civil-militar. 

10 Ver http://johncage.org/library.cfm 
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história do anarquismo. Além de tais livros, as inúmeras declarações do artista em seu 

diário, como “[1967] Anarquia (sem leis ou convenções) num lugar que funcione” 

(Ibidem: 161), ou em ensaios como “O futuro da música” (1974): “tipos de música 

menos anárquicos oferecem exemplos de estados menos anárquicos. As obras primas 

da música ocidental exemplificam monarquias ou ditaduras (...) Ao criarmos situações 

musicais que constituem analogias de circunstâncias desejáveis, ainda não alcançadas, 

tornamos a música sugestiva e relevante para as questões sérias que afrontam a 

humanidade” (Cage, 2009: 340) situam a intensidade libertária assumida por John 

Cage. 

Apesar da profusão de artigos e investigações sobre John Cage, raros são os 

que se detêm em suas afirmações anarquistas. Embora Richard Kostelanetz aponte o 

anarquismo como mais importante que as práticas zen para a compreensão da 

singularidade das proposições de Cage, identificando o libertarismo do artista em 

características de seus trabalhos ― “todos os integrantes das performances são iguais; 

a ausência de um condutor; a expressão formal do caos; tendência para a leveza; o 

reconhecimento que nenhuma performance é mais importante que outra; o desejo de 

não aprisionar o público deixando-o livre para partir quando quiser” (Kostelanetz apud 

Haskins, s/d: 2) ―, sua pesquisa se dedica apenas a elencar quais características seriam 

e não as singularidades deste anarquismo. 

À exceção dos artigos publicados por Ferrua comentados acima, algumas 

passagens de Rob Haskins e Alan Antliff, há muito pouca pesquisa sobre a perspectiva 

libertária de John Cage, tanto entre estudiosos de sua obra, como no interior dos 

anarquismos. “Situando a Liberdade: Jackson Mac Low, John Cage e Donald Judd”, 

ensaio de Antliff, exibe como após a II Guerra Mundial o compositor não somente 
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incorporou o anarquismo como prática de liberdade, mas, também, ao lado de alguns 

artistas, propôs outras maneiras de lidar com a indeterminação11. 

Para além das reflexões citadas anteriormente, Ferrua, então com 85 anos de 

idade, ainda auxiliou nesta tese enviando por correio eletrônico algumas considerações, 

nas quais ressaltou os benefícios atuais da tecnologia para pesquisadores interessados 

na relação arte e anarquia. Entretanto, nessas breves anotações eletrônicas, mostrou 

que tais tecnologias não substituem e tampouco se sobrepõem à visita a determinados 

arquivos e bibliotecas. “Não se esqueça que xerox, computadores, laptops, Internet, 

Google images, são tecnologias recentes. Quando comecei a pesquisar o assunto [arte e 

anarquismo] tinha comprado uma bolsa especial que pudesse conter os fichários e que 

tinha que carregar nas costas cada vez que tinha a chance de visitar outra cidade (...). 

Infelizmente, na nova hora da internet (...) as fontes anteriores não são repertoriadas e é 

preciso fazer, para cada artista, uma nova investigação. Em suma, encontrar-se-á tudo 

sobre Cage, mas, para escrever a propósito de Courbet é preciso ir a uma biblioteca 

bem especializada” (entrevista com Pietro Ferrua, E1: 2015). 

Aliado à leitura de estudos e à troca de emails com o arquivista, O Curto Verão 

da Anarquia, livro de Hans Magnus Enzensberger, foi salutar para desvelar uma parte 

da metodologia desta tese. “A parte escrita da tradição está enterrada nos arquivos e 

nas bibliotecas” (Enzensberger, 1987: 17), comentou Enzensberger, inventor do que 

chamou de “romance como colagem”, história que se apóia “em reportagens, 

discursos, entrevistas e proclamações. Alimenta-se de cartas, descrições de viagens, 

anedotas, panfletos, polêmicas, notícias de jornal, autobiografias, cartazes e folhetos de 

propaganda política” (Ibidem).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Segundo Vera Terra, “um primeiro aspecto a ser considerado, quando analisamos os textos, é a 
terminologia empregada por seus autores. Boulez e Pousseur utilizam a palavra Acaso, enquanto Cage 
prefere o termo indeterminação” (Terra, 2000: 30).  
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É preciso também sublinhar que no percurso do desconcerto anarquista de 

Cage, mais do que em estudos históricos ou sociológicos, encontrei na produção da 

literatura contemporânea análises políticas atuais sobre a história dos Estados Unidos. 

Sobre investigações afastadas tanto do que chamou “velhas escolas” como do 

“neomarketing”, Gilles Deleuze sugeriu a busca de outros encontros. “De modo algum 

os colóquios ou os debates, mas, trabalhando em domínio, encontram-se pessoas que 

trabalham num domínio totalmente outro, como se a solução viesse sempre d’alhures” 

(Deleuze, 2016:149). No percurso a seguir, as “intersecções efetivas”, termo 

emprestado de Deleuze, ocorreram com Philip Roth, Ricardo Piglia, Paul Auster três 

romancistas que se dedicaram, em especial, a trabalhar a história estadunidense no 

intervalo entre a década de 1950 e final dos anos 1990.  

A combinação expressa por Enzensberger e Ferrua entre materiais como 

documentos e textos localizados em arquivos e bibliotecas, junto à troca de emails e 

gravações de entrevistas, moveram a busca de uma história, próxima da que Michel 

Foucault, a partir de Friedrich Nietzsche, cunhou como “história efetiva”, investigação 

que se opõe à pesquisa da origem, pois, “agita o que se percebia imóvel (...) fragmenta 

o que se pensava unido (...) mostra a heterogeneidade do que se imaginava em 

conformidade consigo mesmo” (Foucault, 1979: 21). E foi assim, perseguindo tal 

história, que, insatisfeito com o material selecionado, em 2015, realizei uma entrevista 

especial com Judith Malina, libertária inventora do The Living Theatre (TLT). E, no 

mesmo ano, viajei a Nova York para pesquisar no John Cage Trust. 

Entre o início de 2013 e o segundo semestre de 2016, somado às atividades 

públicas do Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol) e às disciplinas regulares 

cursadas no PEPG-CS, divulguei alguns resultados parciais desta tese. Na revista 

ecopolítica, publiquei “a anarquia de John Cage” (2013); “ouvidos novos para o novo: 
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a tecnologia e o anarquismo de John Cage” (2015); “uma conversa com judith malina” 

(2015). Apresentei “gustave courbet, um curso de existência livre” (2015) e “Para além 

do concerto: uma nota sobre a anarquia de John Cage” na revista verve e, mais 

recentemente, expus “4’33: isto não é um concerto” no “I Congreso Internacional de 

Investigadorxs do Anarquismo”, realizado na Universidade San Martin, Buenos Aires, 

em outubro de 2016. 

 

. . . 

 

“... o caminho rio abaixo/ abaixo cem milhas ou mais/ outras pequenas 

crianças/ trarão meus barcos até o cais” (Malina, 2015: 11). Desta maneira, Judith 

Malina12 respondeu à pergunta sobre a atualidade da sua perspectiva pacifista 

anarquista. Em janeiro de 2015, recebi por email “for gustavo”, áudio contendo o 

poema e as respostas às quase trinta questões que lhe havia enviado seis meses antes. 

Como foi descrito na revista ecopolítica (Malina, 2015), responsável pela publicação 

do material, apesar da voz entrecortada, com 88 anos de muito fôlego e fogo, Judith 

comprovou a notável consideração de Émile Armand de que a vitalidade, para alguns 

anarquistas, é algo distinto de identificação etária. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Judith Malina nasceu em 1926, em Kiel, Alemanha. Nos anos 1930, ao fugir com os pais do governo 
nacional-socialista, desembarcou em solo estadunidense. Ainda muito jovem, enquanto seu pai, Max 
Malina, trabalhou para libertar homens, mulheres e crianças encarcerados em campos de concentração, 
circulou com a mãe, Rosa, pelas ruas de Nova York, lendo poesias que expunham as violências 
orquestradas pelos nazistas. No mesmo ano em que a II Guerra Mundial se encerrou, Judith, então com 
menos de vinte anos, matriculou-se na escola de Erwin Piscator, diretor de teatro, também refugiado nos 
Estados Unidos. No interior da escola, além do teatro, descobriu outra paixão e amor com Julian Beck. 
Afetada por esse encontro e pelas leituras do anarquismo de Paul Goodman, no final da década de 1940, 
inventou com Beck o The Living Theatre, teatro vivo inaugurado no início dos anos 1950, na própria 
casa em que dividiam na West End Avenue e que completará setenta anos de existência em 2017. Judith 
faleceu em abril de 2015, em Nova Jersey (EUA). 
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Para além de comentar as experiências com cogumelos oferecidos por John 

Cage de quem se tornou amiga em meados dos anos 1940, ela narrou o instante em 

que, com uma porção de chocolates no bolso, conheceu seu, amor Julian Beck, e muito 

mais. Descreveu o encontro transformador com o anarquista estadunidense Paul 

Goodman; a viagem ao Brasil, nos anos 1970, em plena ditadura civil-militar; o jantar 

com Michel Foucault em Paris; entre outros episódios. Por fim, revelou um de seus 

últimos sonhos, um embate renhido com a rainha Elizabeth. Foi uma das últimas 

entrevistas de Judith. 

Cinco meses depois, em junho, desembarquei em Nova York para pesquisar o 

percurso anarquista de John Cage. Um dos objetivos iniciais da viagem era 

precisamente conhecer Judith. Perdi a chance, pois, ela morreu quase dois meses antes 

da minha chegada13. Mas, mesmo com sua partida, conheci Ilion Troya e Brad 

Burgess, integrantes do TLT. Em Nova York, durante um mês, aluguei um pequeno 

quarto em Ridgewood, Queens, onde me instalei com um pequeno computador, livros 

e cadernos onde inseria minhas observações. Quase diariamente tomava a L train rumo 

a Manhattan para pesquisar na NYU Public Library, conhecer pequenas livrarias com 

muitas publicações anarquistas, encontrar Troya e Burgess ou simplesmente caminhar 

pela cidade. Todavia, não foi exatamente em Manhattan que encontrei material 

necessário à ampliação da pesquisa. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Na ocasião da morte da anarquista, o Nu-Sol publicou uma edição especial da flecheira libertária com 
o título, “bella, ciao”. Disponível em http://www.nu-sol.org/flecheira/pdf/flecheira380.pdf 
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John Cage Trust 

 

Similar ao poema citado por Malina, rio Hudson acima, visitei por cinco vezes 

o John Cage Trust14, residência simples, composta por dois quartos, um com livros 

assinados por ou sobre John Cage e o outro contendo registros sonoros e arquivos 

pessoais; um banheiro e uma cozinha, na qual se encontravam alguns livros sobre 

receitas culinárias de várias partes do planeta e que foram experimentadas pelo artista. 

Criado em 1993, o pequeno arquivo, sem fins lucrativos, situa-se em Red Hook, 

próximo ao campus do Beard College, universidade reconhecida nos Estados Unidos 

por seus cursos de arte. Em todas as ocasiões, fui recebido de maneira atenciosa por 

Laura Kuhn, diretora do John Cage Trust, e Emy Martin, secretária do arquivo. Laura e 

Emy disponibilizaram o acervo do arquivo para consulta e também foram pacientes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Sobre o arquivo ver: http://johncage.org/about.html 
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com minhas deficiências no idioma. Muitas vezes me levaram de carona até a estação 

para apanhar o último trem de volta, rio abaixo, rumo à Central Station, Nova York. 

 

a coragem da verdade 

Somado ao interesse pela relação entre arte e anarquismo, em especial, pelas 

formulações de John Cage, A coragem da verdade, último curso de Michel Foucault no 

Collège de France, instigou-me a começar a dar contornos a esta tese. Na última aula 

de fevereiro de 1984, o filósofo inicia sua exposição perguntando se em vez de 

desaparecer, o cinismo inventado no século V. a.C., não teria prosseguido “como uma 

atitude, uma maneira de ser, muito mais do que uma doutrina?” (Foucault, 2011: 156). 

Deste ponto, argumentou, “me parece que seria possível fazer, através dos séculos, 

uma história do cinismo da Antiguidade até nós” (Ibidem). 

Conhecida até hoje por fragmentos de alguns escândalos, sobretudo os 

praticados por Diógenes — filósofo que vivia num barril e era um dos poucos a 

interpelar insolentemente Alexandre, o Grande, sair à procura de um homem pelas ruas 

de Atenas em plena luz do dia com uma lanterna nas mãos, que ao ouvir Platão definir 

o homem como um bípede sem asas, levantar uma galinha depenada como seu 

exemplo —, a retomada dos cínicos por Foucault mira no presente, isto é, momento em 

que proferia o curso, buscando, segundo Priscila Vieira, “exemplos de práticas 

políticas que escapam aos moldes” (Vieira, 2013: 83). 

Gilles Deleuze insistiu variadas vezes que uma das características do trabalho 

de Foucault não é um retorno histórico: “Foucault detestava os retornos. Ele só falava 

do que vivia” (Deleuze, 2008: 141-142), como um modo de questionar o presente, à 

maneira de Friedrich Nietzsche, em favor de um tempo que virá: “o pensamento pensa 
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sua própria história (passado), mas para se libertar do que ele pensa (presente) e poder, 

enfim, ‘pensar de outra forma’” (Deleuze, 2005: 127), concluiu. 

Mais tarde, em entrevista a Claire Parnet, pouco tempo depois de publicar 

Foucault, Deleuze argumentou que as investigações históricas levadas adiante pelo 

filósofo visavam indagar o presente e por esta razão afastavam-se da História como 

disciplina, pois, o que importa “não são os gregos, é nossa relação com a subjetivação” 

(Deleuze, 2007: 131). Prosseguiu: “a história não é experimentação; é apenas o 

conjunto das condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que 

escapa à história (...) a experimentação não é histórica, é filosófica. Foucault é, como 

ninguém, um filósofo plenamente do século XX; sem dúvida, o único que se 

desprendeu completamente do século XIX e é por isso que pode falar dele tão bem” 

(Ibidem).  

Sobre a relação com a subjetivação, Gilles Deleuze indicou pacientemente o 

percurso do filósofo em uma das aulas do Curso sobre Foucault (2015). Segundo 

Deleuze, depois de publicar A vontade de Saber, frente ao impasse em como investigar 

as resistências para além da vinculação direta como resposta ao poder, Foucault 

dedicou-se com afinco a traçar uma nova linha. Deleuze denominou “linha do fora” 

este novo traço, associando-a a algumas decisivas reflexões de Maurice Blanchot sobre 

a “linha do fora” que possuía dois percursos distintos: um coextensivo à vida e outro 

indicando precisamente o final da existência. Visando enfrentar o impasse seria preciso 

uma dobra da “linha do fora” que é coexistente com a vida. Esta dobra, prosseguiu 

Deleuze, encontrada por Foucault foi uma invenção dos gregos. “Os gregos são os 

primeiros que dobraram a força sobre si mesma e não somente sobre outras forças (...) 

Neste momento, pode ser que de certa maneira, tenham provisoriamente vencido a 

morte e encontrado uma respiração” (Deleuze, 2015: 29). 
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Tony Hara, sobre o instante derradeiro da reflexão de Foucault, indicou que em 

suas últimas pesquisas e leituras o filósofo descobriu nos cínicos gregos uma forma 

radical de manifestação da verdade sobre si mesmo em gestos e atitudes cotidianas. 

“[O filósofo] passou pelo platonismo, pela filosofia estóica e epicurista, mas quando a 

morte o alcançou o problema que exigia sua atenção era: qual deve ser a forma de vida 

que pratique o dizer verdadeiro? Daí seu encanto pela filosofia cínica” (Hara, 2016: 

128). 

Em A coragem da verdade, Foucault indica que a relação entre modo de vida e 

irrupção da verdade, característica dos filósofos cínicos, longe de desaparecer, 

prosseguiu ao longo dos séculos. Citou a existência de práticas religiosas de 

franciscanos, dominicanos ou valdenses na Idade Média, estes últimos sem domicílio 

fixo que, circulavam aos pares “como os apóstolos (tanquam Apostolicum), seguindo 

nus a nudez de Cristo” (Foucault, 2011: 160). Entretanto, para apresentar a marca viva 

do cinismo, nos séculos XIX e XX, Foucault dedicou-se menos às práticas religiosas 

do que à análise de alguns movimentos revolucionários e os questionamentos 

proferidos por certos artistas modernos. 

Situando o cinismo presente nos movimentos revolucionários, A coragem da 

verdade diferencia três modos. No interior de tais forças, primeiro encontramos o 

cinismo que chamou de vida revolucionária na sociedade secreta; segundo, na outra 

extremidade, o militantismo, menos na forma de uma socialidade secreta e mais da 

organização visível, reconhecida, instituída. Por fim, o filósofo conclui com a 

apresentação da terceira expressão do militantismo, o “testemunho pela vida”, ao qual 

dedica maior atenção e que, segundo ele, podemos encontrar a partir do final do século 

XIX, no niilismo russo, no anarquismo europeu e estadunidense. 
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Para Foucault, esse estilo de existência próprio do militantismo revolucionário, 

presente no anarquismo, assegura um modo de vida que “está em ruptura, deve estar 

em ruptura com as convenções, os hábitos, os valores da sociedade. E ele deve 

manifestar diretamente, por sua forma visível, por sua prática constante e sua 

existência imediata, a possibilidade concreta e o valor evidente de uma outra vida, uma 

outra vida que é a verdadeira vida” (Foucault, 2011: 161). 

Em Anarquismos & Educação, Edson Passetti e Acácio Augusto, descreveram 

por meio de extensa pesquisa em arquivos e periódicos, como desde a ultrapassagem 

do século XIX, libertários não somente introduziram uma nova estética, mas, 

concomitantemente a isto, deram à vida uma outra forma. Segundo eles, a partir da 

perspectiva de educação afirmada por anarquistas em documentos datados da primeira 

metade do século XX, inclusive no Brasil, podemos observar a irrupção de novas 

maneiras de se relacionar com as crianças, os amigos, os amores, os prazeres, os 

trabalhos, provocando a emergência de outros costumes como “o amor livre; a escola 

sem distinção de sexo e baseada no talento de cada um; o jeito de alfabetizar crianças e 

adultos, segundo suas predisposições intelectuais; o fortalecimento de uma imprensa 

própria; suas deliciosas festas, suas contestadoras peças teatrais encenadas por 

trabalhadores e trabalhadoras, suas refeições coletivas” (Passetti & Augusto, 2008: 12). 

Priscila Vieira, em “A coragem da verdade e a ética do intelectual em Michel 

Foucault”, argumenta que cínicos e anarquistas interessam a Foucault não somente 

porque a partir deles a “história do pensamento filosófico e político tradicional, que 

relegou ações revolucionárias fundamentais às margens, pode ser problematizada”. 

(Vieira, 2013: 96). O intuito do filósofo em seus últimos estudos, prossegue ela, foi 

exatamente destacar, na segunda metade do século XX, “modos de produção da 

subjetividade que não estão atrelados às técnicas de direção da consciência cristãs, às 
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relações coercitivas de poder características da modernidade, e ao partido político” 

(Ibidem: 191). 

Junto a algumas práticas religiosas e ao militantismo como testemunho pela 

vida, Foucault notou que a atitude cínica pode ser encontrada também na arte, ou 

melhor, na existência de alguns artistas, a partir do século XVIII, em especial sob dois 

aspectos. Primeiro, a atitude cínica se desvela com a própria noção de vida de artista, 

isto é, noção de que “a arte é capaz de dar à existência uma forma em ruptura com toda 

outra” (Foucault, 2011: 164). Expõe como exemplo Benvenuto Cellini, pintor italiano 

perseguido pelo papado durante a Renascença já comentado por Oscar Wilde em A 

Alma do Homem sob o Socialismo. “Foi um papa quem o confinou [Cellini] na prisão, 

e o manteve lá até que se exasperasse de raiva, e criasse visões irreais para si mesmo, 

e, vendo o sol dourado entrar em sua cela, ficasse tão enamorado dele que procurasse 

fugir, e se esgueirasse de torre a torre, e, saltando através do ar vertiginoso da 

madrugada, se mutilasse, e, escondido sob as folhas de parreira com que o cobria um 

vinhateiro, fosse conduzido numa carroça para alguém que, amante das coisas belas, 

cuidou dele. Corre-se perigo com os papas” (Wilde,1996: 39-40). Ainda no século 

XVI, Cellini registrou uma autobiografia onde se pode observar a noção “facilmente 

admitida de que o artista não pode ter uma vida totalmente parecida com a dos outros” 

(Foucault, 2011: 164). 

Entretanto, mais recentemente, sobretudo, a partir, do século XIX, o filósofo 

apontou uma outra maneira pela qual a arte se tornou um veículo do cinismo: “quer se 

trate da literatura, da pintura ou da música [a arte] deve estabelecer com o real uma 

relação que não é mais da ordem da ornamentação, da ordem da imitação, mas que é da 

ordem do desnudamento, do desmascaramento, da decapagem, da escavação, da 

redução violenta ao elementar da existência” (Foucault, 2011: 165). 
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Apesar de não ser citado pelo filósofo, veremos mais adiante, Cage e o 

redimensionamento da política à coexistência com os anarquistas na Black Mountain 

College, em NYC, e posteriormente na comunidade de Stonypoint, na ultrapassagem 

dos anos 1940; a redução do concerto e da música ocidental aos sons sem 

representação em “4’33” (1952); a redução da linguagem e das palavras ao “que elas 

eram originalmente: árvores e estrelas e o resto do ambiente primitivo” (Cage, 2009: 

341), na invenção experimental com textos “Empty Words” (1974); a escolha de um 

indígena como cantor para se apresentar à frente de uma orquestra em “Renga with 

Apartment House 1776” são só alguns momentos que inserem John Cage no interior da 

arte como veículo cínico apresentada por Foucault. 

A prática de tal arte foi levada a cabo, segundo o filósofo, por artistas como 

Baudelaire, Flaubert, Manet, e por contemporâneos de Cage, como Francis Bacon, 

Samuel Beckett e William Burroughs. Por meio destas vidas e não somente de suas 

respectivas obras, a arte estabelece com a cultura, com as normas sociais, com os 

valores e os cânones uma relação de recusa radical. “É o que faz a arte moderna desde 

o século XIX, esse movimento pelo qual, incessantemente, cada regra estabelecida, 

deduzida, induzida, inferida a partir de cada um desses atos precedentes, se encontra 

rejeitada e recusada pelo ato seguinte. Há em toda forma de arte uma espécie de 

permanente cinismo em relação a toda a arte adquirida” (Foucault, 2011: 165). 

Contudo, nota-se a partir da referência explícita aos anarquistas, concordando com 

Foucault que não somente nos artistas se encontra esta capacidade de recusa e coragem 

de invenção verdadeira. 

Foucault, na década de 1980, depois do arrefecimento de alguns dos 

movimentos contestadores dos anos 1970, ao ser questionado sobre qual a razão em 

retomar algumas das práticas afirmadas pelos gregos, respondeu que tal recuperação 
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visava simplesmente constituir uma espécie de “ponto de vista útil para analisar e 

transformar o que acontece a nossa volta, hoje” (Foucault, 2014: 222). Naquele 

momento, segundo Deleuze, o filósofo e amigo se dedicou a investigar a “novidade 

dos gregos”, dos homens livres na Grécia, isto é, a irrupção de uma relação de si para 

consigo, relação de resistência aos códigos e aos poderes, visando, porém, formular 

questões a sua época. “Se, quando escreveu Vigiar e Punir, Foucault tinha na cabeça 

os problemas dos castigos hoje em dia, em O Uso dos prazeres, quando realiza este 

pseudo retorno aos gregos, a questão que ele levanta é quais são os modos de 

subjetivação do nosso presente” (Deleuze, 2015: 141). 

Nos últimos anos de vida, Foucault se interessou sobremaneira pela noção 

grega de estética da existência, definida como a criação de modos de vida animados 

por relações consigo e com os outros liberadas de determinações religiosas, 

institucionais e sociais. Em entrevista ao Le Monde, em 1984, concluiu: “se me 

interessei pela Antiguidade foi porque, por toda uma série de razões, a ideia de uma 

moral como obediência a um código de regras está desaparecendo, já desapareceu. E a 

esta ausência de moral corresponde, deve corresponder uma busca que é aquela de uma 

estética da existência” (Foucault, 2004: 290). A declaração ao periódico francês reitera 

o comentário de Deleuze sobre as entrevistas concedidas por Foucault: “prolongam a 

problematização histórica de cada um dos seus livros rumo à construção do problema 

atual” (Deleuze, 2005: 123). 

Publicada no mesmo ano da entrevista acima, em “Sobre a Genealogia da 

Ética”, a partir da análise do presente, o filósofo complementou: “eu me pergunto se o 

nosso problema hoje não é, de certa maneira, o mesmo [dos gregos] (...) nós não 

acreditamos que uma moral possa ser fundada sobre a religião e não queremos um 

sistema legal que intervenha em nossa vida” (Foucault, 2014: 217). O que surpreende, 
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argumentou, “é que, em nossa sociedade, a arte tenha mais relações com os objetos, e 

não com os indivíduos ou com a vida; e também que a arte seja um domínio 

especializado, o domínio dos peritos que são os artistas. Mas a vida de todo indivíduo 

não poderia ser uma obra de arte? Por que um quadro ou uma casa são um objeto de 

arte, mas não nossa vida?” (Ibidem), questiona. Sobre a capacidade de a vida mesma 

tornar-se uma obra, John Cage, em seu diário, 1967, comentou: “a arte, em lugar de ser 

um objeto feito por uma pessoa, é um processo desencadeado por um grupo de 

pessoas. A arte está socializada” (Cage, 2015: 151). 

Ainda sobre esta arte da vida, estética que ultrapassa a obra, é importante 

observar que no século XIX, Friedrich Nietzsche, antes de Foucault, declarou. “Ver as 

coisas de soslaio e como que em recorte — ou dispô-las de forma tal que elas 

encubram parcialmente umas as outras e permitam somente vislumbres em 

perspectivas — ou contemplá-las por um vidro colorido ou à luz do poente — ou dotá-

las de pele e superfície que não seja transparente: tudo isso devemos aprender com os 

artistas” (Nietzsche, 2001: 202). E alertou: “tudo isso devemos aprender com os 

artistas, e no restante ser mais sábios do que eles. Pois neles”, concluiu, “esta sutil 

capacidade termina, normalmente, onde termina a arte e começa a vida; nós, no 

entanto, queremos ser os poetas-autores de nossas vidas, principiando pelas coisas 

mínimas e cotidianas” (Ibidem). 

A partir destas reflexões de Nietzsche e Foucault, interessei-me por 

acompanhar o movimento da escrita de Cage articulada menos por sua identificação 

como artista e mais com as próprias experiências de sua existência artística. Mergulhei 

na invenção do seu percurso de vida aliando-o ao seu militantismo anarquista. Em um 

de seus escritos sobre Cage, o poeta Augusto de Campos recordou sua passagem pelo 

Brasil, nos anos 1980, durante uma Bienal de Artes. Ao ser questionado por um 
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jornalista sobre qual seria a razão de sua obra, respondeu: “‘o que eu faço não é para 

me expressar, mas para mudar a mim mesmo’” (Cage apud Campos, 1998: 147).  

No final dos anos 1970, ao comentar a arte a partir de Henry David Thoreau, 

Cage considerou: “ mais importante do que a forma que o escultor dá à pedra é como o 

trabalho de esculpir transforma o próprio escultor” (Cage apud Kostelanetz, 2003: 33). 

Perguntado sobre qual a afinidade entre seus escritos e as artes, ao utilizar a mesma 

palavra, transformação, Foucault expôs algo próximo. “Eu não cuido de forma alguma 

do estatuto universitário disso que faço, porque meu problema é minha própria 

transformação (...) Essa transformação de si pelo seu próprio saber é, creio, algo bem 

próximo da experiência estética. Para que um pintor trabalha senão para ser 

transformado por sua pintura?” (Foucault, 2004: 255-256). 

Durante os anos 1970, aliado aos cursos, entrevistas e conferências, Foucault 

transformou-se incessantemente, simultâneo às experiências em sua própria vida. Agiu 

de modo incisivo no Grupo de Informações sobre as Prisões (GIP); interpelou o 

franquismo (1975) e a polícia ao lado de Costa-Gravas e Claude Mauriac; abandonou o 

curso proferido no Brasil, na USP (1975), por conta da execução pela ditadura civil-

militar do jornalista Wladimir Herzog; acompanhou “ao vivo” os desdobramentos da 

revolução iraniana (1978-1979), entre outros episódios narrados por Didier Eribon 

(1990), Paul Veyne (2011), amigos próximos, e sobre o Brasil, em especial, por 

Heliana Conde (2016).  

Em meio às “lutas anárquicas”, expressão cunhada por ele em “O sujeito e o 

poder” (1982) para definir embates irrompidos nos anos 1960 e 1970, fez também da 

própria vida uma prova de militantismo. Mais tarde, sobre a militância praticada nesse 

período, comentando a emergência de modos de existência fora dos grandes partidos e 

do programa político normal ou ordinário, declarou: “movimentos sociais 
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transformaram realmente nossas vidas, nossa mentalidade e nossas atitudes, assim 

como as atitudes e a mentalidade de outras pessoas — pessoas que não pertencem a 

esses movimentos. E isso é algo de muito importante e de muito positivo. Eu o repito, 

não são as velhas organizações políticas tradicionais e normais que permitiram este 

exame” (Foucault, 2014b: 263). 

A expressão “lutas anárquicas” salienta como, a partir dos anos 1960, se 

intensificaram combates contra o Estado e seu “governo”, ao mesmo tempo totalizante 

e individualizante. Se, por um lado, as lutas anárquicas, distintas daquelas 

reivindicadas em prol do fim da exploração ou dominação e que marcaram o século 

XIX, afirmam a diferença, “por outro, dizem respeito a tudo que pode isolar o 

indivíduo, cortá-lo dos outros, cindir a vida comunitária, obrigar o indivíduo a se 

curvar sobre ele mesmo e o ligam à sua identidade própria. Essas lutas”, concluiu: “não 

são exatamente por ou contra o ‘indivíduo’, mas se opõem ao que se poderia chamar o 

governo por individualização” (Ibidem). 

John Cage, a seu modo, viveu as lutas anárquicas que se ampliaram nas décadas 

de 1960 e 1970 e as apresentou, sobretudo, em seu diário. Ressaltou a força de tais 

lutas quando destinadas ao combate contra o Estado e a política e se afastou daquelas 

que reivindicavam mais legitimidade. No auge do engajamento flower power e black 

power, o artista afirmou corajosamente: “poder é aquilo que não precisamos” (Cage 

apud Silverman, 2010: 211). 

Veremos como John Cage, seja como militante ou artista — ambos veículos 

cínicos a partir do século XIX — desde a emergência de sua perspectiva anarquista 

depois da II Guerra Mundial até a sua morte, animou a afirmação de algumas lutas 

anárquicas, produzindo obras destacadas, sintonizadas com uma vida intensamente 

experimental. Embora Michel Foucault tenha encontrado os artistas anarquistas do 
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TLT, para quem ofereceu um jantar nos anos 197015, não há qualquer menção às 

invenções de John Cage, apesar  de as aulas e a presença de Foucault terem sido 

apresentadas mais de uma vez por Deleuze como intensamente musicais: “Foucault 

passou por Webern, mas talvez seja de Varèse que ele esteja mais próximo (...) [d]o 

apelo aos instrumentos de nossa ‘atualidade’” (Deleuze, 2087: 147). John Cage: “eu 

segui Varèse e lutei pelos barulhos. Outros músicos também fizeram isso. No início da 

década de 1930, a única peça somente para percussão era ‘Ionisation’, de Varèse” 

(Cage, 2009: 330)16. 

Em 1975, Foucault e Cage, ao lado de William Burroughs (um cínico atual, 

como apontou Foucault em A coragem da Verdade), Gilles Deleuze, entre outros, 

participaram do mesmo simpósio, organizado na Columbia University pelos editores 

da revista Semiotext(e). Na ocasião, o filósofo desembarcou nos Estados Unidos, 

retornando de uma breve passagem pelo Brasil, durante a qual interrompeu seu curso 

na Universidade de São Paulo (USP) “declarando não ensinar em países nos quais se 

torturam jornalistas nas prisões” (Conde, 2016: 22). No simpósio criado pela 

Semiotext(e), ao lado do antipsiquiatra Ronald Laing, falou para cerca de mil pessoas. 

Defendeu que a principal tarefa do intelectual era descrever as formas do fascismo 

contemporâneo, “procurar torná-las intoleráveis e definir a forma de luta específica que 

se pode empreender contra o fascismo” (Foucault apud Eribon, 1990: 291). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

 “Vou lhe contar uma história. Alguém nos perguntou: ‘quando estiverem em Paris, quem vocês 
gostariam de encontrar?’ Imediatamente, respondemos: “Foucault!”. Ele estava dando uma aula, sem 
qualquer relação com esse tema, e ao final um jovem muito simpático nos procurou e disse ‘o senhor 
Foucault gostaria de convidá-los para jantar hoje à noite. Entendo que vocês são vegetarianos – ele está 
preparado para isso’. Jantamos sentados no chão de um moderno apartamento e falamos sobre os 
problemas do mundo e sobre como gostaríamos de resolvê-los e Foucault disse ‘não é estranho que nós 
estejamos nesse belo jantar, muitos pratos, sentados nesse confortável apartamento, comendo essa 
excelente comida e discutindo que as pessoas não têm o que comer?’ (entrevista com Judith Malina, 
2015).  

16 Sobre Várese ver Augusto de Campos. “Viva Varèse”. In Música de Invenção. (Augusto de Campos, 
1998).  
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Cage apresentou, no dia seguinte, “Empty Words”, experiência que consistiu na 

alteração por meio de operações com a indeterminação de textos originais de Henry 

David Thoreau, transformando-os em uma sucessão de fonemas e sons. Expôs seu 

objetivo: criar “um texto, no qual, ao não significar nada, pode ser lido em qualquer 

país. Esta é uma das vantagens de uma escrita não-sintática” (Cage apud Silverman, 

2010: 264-265). Não há menção às reações dos presentes ao evento organizado pela 

Semiotext(e), porém, é sabido que um ano antes, em 1974, o poeta beat Allen Ginsberg 

teve de proteger Cage de uma audiência enfurecida na Naropa University que, diante 

da mesma experimentação, atirou objetos em sua direção. 
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Contudo, mesmo sem estabelecer uma relação direta com John Cage, Foucault 

certamente foi um dos pensadores a encarar o silêncio na segunda metade do século 

XX (Hara, 2015). Se Cage foi um dos principais responsáveis por apresentar tudo 

aquilo que a música, a representação musical e nossos ouvidos tentam excluir — desde 

suas experiências com música de percussão passando pelas elaborações com o piano 

preparado, o silêncio de “4’33” até a ruptura da sintaxe com “Empty Words” —, o 

filósofo também abriu as portas e janelas para que fossem ouvidos os ruídos abafados 

pela história da filosofia. Sobre isso, declarou: “é preciso fazer falar todas as espécies 

de experiências, dar ouvidos aos afásicos, aos excluídos, aos moribundos (...) são eles 

que efetivamente enfrentam o aspecto sombrio e solitário das lutas. Creio que a tarefa 

de um praticante da filosofia, vivendo no Ocidente, é dar ouvido a todas essas vozes” 

(Foucault, 2010: 207-208). 

Ainda no início da decisiva década de 1980, o filósofo intensificou a reflexão 

acerca do silêncio. Associando a valorização do silêncio às próprias experiências de 

sua vida, concluiu: “penso que qualquer criança que tenha sido educada em um meio 

católico justamente antes ou durante a Segunda Guerra Mundial pôde experimentar 

que existem numerosas maneiras diferentes de falar e também numerosas formas de 

silêncio. Certos silêncios podem implicar em uma hostilidade virulenta; outros, por 

outro lado, são indicativos de uma amizade profunda, de uma admiração emocionada, 

de um amor (...) Eu penso que o silêncio é uma das coisas das quais, infelizmente, 

nossa sociedade renunciou (...) O silêncio é, penso, algo que merece ser cultivado. Sou 

favorável que se desenvolva esse ethos do silêncio” (Foucault, 2004: 240-241). 

Por fim, retomando a breve aula do fim de fevereiro em A coragem da verdade, 

concluo que a análise de Foucault conversa com este trabalho, não somente por seu 

viés contestador no presente, mas, também, pela abertura de novas possibilidades, 
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ampliações de espaços para pesquisas outras, inclusive ligadas à chamada história dos 

anarquismos17. Como salientou Foucault, o crescimento dos partidos políticos, em 

meados do século XX, e sua aplicação dos valores referidos, dos comportamentos 

habituais, solapou a militância de ruptura e a invenção praticada por libertários e 

artistas a partir do século XIX. Como sinalizou Hara, “a partir do século XIX, partidos 

e sindicatos se institucionalizaram. De uma certa maneira, essas organizações 

fortemente hierarquizadas se tornaram as donas da verdade da revolução” (Hara, 2016: 

123). Num campo oposto ao de Foucault, Bernard Edelman (2016) constata que a 

partir da Comuna de Paris e a guerra de terror do Estado a classe operária se deslocou 

para a direção do partido da revolução, simultaneamente à sua legalização, produzindo 

uma fusão surpreendente entre revolução, marxismo e dominação burguesa. Sob o 

rescaldo da segunda metade do século XX, momento em que irromperam movimentos 

que não visavam ocupar o Estado ou conduzir a revolução, Foucault sugeriu a 

importância de não abandonar a análise de como a própria vida revolucionária “se opôs 

à definição de uma conformidade de existência como condição para o militantismo em 

partidos que se dizem revolucionários” (Foucault, 2011: 163). 

Mesmo certos anarquistas seguem demasiado próximos desta história do 

revolucionarismo consciente e dirigido e distantes ou avessos de outras análises. Em 

Entre a história e a liberdade: Lucce Fabri e o anarquismo contemporâneo, Margareth 

Rago foi incisiva: “a historiografia contemporânea do próprio anarquismo tem sido, em 

geral, muito tradicional e pouco criativa”, mantendo, segundo ela, “os mesmos 

enquadramentos disciplinares hoje altamente disciplinados” (Rago, 2001: 27). Como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

 Utilizo a expressão no plural pois valorizo, a partir da leitura de Edson Passetti, as práticas 
anarquistas não mais como pertencentes a uma unidade que compõe um movimento de resistência, e sim 
como práticas que coexistem, singulares e diversas. “Não há anarquismo, nem anarquista; somente 
anarquismos e anarquistas” (Passetti, 2007: 102). 
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evidência de tal argumentação, observo que entre os mais de 70 trabalhos inscritos no 

“I Congreso de Investigadorxs do Anarquismo”, realizado em Buenos Aires, em 

outubro de 2016, nenhum lidou com a relação entre arte e anarquismo depois da II 

Guerra Mundial.  Desse modo, “altamente disciplinados”, mesmo quando apontam o 

“novo”, alguns anarquistas não notam a importância das invenções que, ao 

ultrapassarem a criação de obras, afirmam a própria vida como subversão anarquista. 

Apesar da crítica a determinada historiografia libertária, a maior dificuldade 

enfrentada em uma pesquisa sobre os anarquismos ainda é o próprio governo, o juízo, 

as avaliações que persistem no interior da chamada comunidade acadêmica. Em 

“Anarquistas na universidade”, Edson Passetti expôs que, no Brasil, ultrapassagem dos 

anos 1970, estudantes, professores e integrantes de centros de cultura coexistiram e 

inventaram espaços de pesquisas anarquistas, visto que, até então, “falar de 

anarquismos nas universidades parecia tarefa de acadêmicos com suas teses sobre a 

pré-história da classe operária no Brasil, autorizados, principalmente, pelas brochuras 

marxistas” (Passetti, 2007: 101). Entre os que animaram essa instauração, estavam os 

integrantes do Inimigo do Rei (1977-1988), na Universidade Federal da Bahia (UFBA); 

o Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol), inventado em 1997, na PUC-SP; Maria 

Oly Pey e o Núcleo de Alfabetização Técnica (NAT), na Universidade Federal de 

Santa Catarina; Margareth Rago e Silvio Gallo, na Unicamp, entre outros. 

Entretanto, mesmo com mais de três décadas de investigações, encontros e 

publicações, em 2008, acompanhei de perto, como pesquisador do Nu-Sol, o envio de 

documentação da revista verve para indexação no Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo). A resposta do Comitê Consultivo: a produção do Nu-Sol não reunia os 

requisitos necessários, pois apresentava problemas de “formato” e de “endogenia”. 
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A questão central da reprovação, porém, veio anexada à avaliação no seguinte 

comentário: “a revista deve se comprometer com a publicação acadêmica e não com o 

proselitismo” e ainda “a revista deveria ser mais pluralista” (Scielo apud Rodrigues, 

2012: 325). Passetti, então editor de verve, respondeu: “verve não se dedica a 

prosélitos. sugerimos a leitura da revista, pois o que ela mais faz é criticar 

proselitismos (...) a revista não é pluralista porque não é liberal; considera a 

diversidade anarquista e abolicionista penal e não abrirá suas páginas para uma 

uniformização editorial de época chamada pluralismo” (Passetti apud Rodrigues, 2012: 

325)18. 

Cage, a partir dos anarquistas, de certos ensaios assinados por Ivan Ilich e 

Buckminster Fuller, combateu diretamente tais juízos no interior da universidade. Em 

entrevista concedida a Richard Kostelanetz, publicada em 1989 na revista Social 

Anarchism, comentou práticas de educação levadas adiante por libertários, zen-

budistas, sua própria experiência na Black Mountain College, concluindo de maneira 

ético-estética: “penso que estudamos, ensinamos, por meio de nossas próprias vidas, 

seja em sala de aula ou não” (Cage apud Kostelanetz, 1989: 19). 

Esta tese está inserida no interior de tais batalhas afirmadas acima por Passetti, 

lutas para que pesquisas sobre os anarquismos possam, feito os desenhos de Kentridge, 

irromper novas marcas e assim, sem cessar, novas questões. Para isso, é vital a 

coragem cínica como resposta às infindáveis avaliações no interior da universidade. 

Então, agora, finalmente, vamos a John Cage. Como escreveu a poeta Wislawa 

Zymborska, “ao que parece, a primeira frase de um discurso é sempre a mais difícil. 

Pois bem, essa eu já deixei para trás...” (Szymborska, 2016: 321). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

 No ano seguinte, no projeto de mestrado “Roberto Freire: Tesão e Anarquia”, enviado e aprovado na 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), tive que escrever uma extensa nota 
de resposta ao parecer somente para justificar a escolha “escandalosa” do título.  
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John Cage, na década de 1940, quando chegou a NYC. 
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contra o muro  

25 centavos de dólar era o que John Cage tinha nos bolsos quando chegou com 

Xenia Kashevaroff a Nova York, em 1942, vindo de Chicago, cidade em que morava. 

Era um momento de intensa efervescência em Nova York devido ao desembarque de 

artistas como Max Ernst, Marcel Duchamp, Andre Breton e Bertold Brecht. Escapando 

da II Guerra Mundial, tais artistas animaram a irrupção de novos movimentos estéticos 

como a Action Painting (Pintura de Ação) e a formação de jovens artistas como Cage, 

Julian Beck, Judith Malina, entre outros. Um ano depois do desembarque de Cage, 

Beck, então um pintor que abandonara a Universidade de Yale “‘por não poder 

defender valores em que podia acreditar’” (Beck apud Troya, 2015: 132), de volta a 

Manhattan, conheceu Judith Malina, com quem inventou o The Living Theatre na 

segunda metade da década.  

1942 não foi o primeiro instante em que John Cage chegou à maior cidade dos 

Estados Unidos. Uma década antes, em 1934, com 22 anos de idade, morou ali por 

uma temporada, mantendo-se à custa de empregos como entregador de remédios para 

uma farmácia e lavador de paredes no Brooklyn, enquanto se preparava, enfim, para 

conseguir orientações musicais com Arnold Schoenberg19, reconhecido já na época 

como um dos maiores artistas contemporâneos.  

Cage retornou alterado à cidade por inúmeras experiências, entre elas, 

precisamente a ruptura com Schoenberg depois de dois anos de estudos intensivos. 

Segundo Cage, Schoenberg o repreendia insistentemente por seu descaso com a 

harmonia: “naquele tempo o meu desinteresse era considerado um erro. Eu estava mais 

interessado nos ruídos” (Cage apud Kostelanetz, 2003: 7), recordou mais tarde. “Eu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Compositor austríaco identificado como o criador, na década de 1920, do dodecafonismo, método de 
organização da escala cromática que não hierarquiza as notas em relação a um tom central. Nos anos 
1930, perseguido pelos nazistas, deslocou-se da Áustria para os Estados Unidos.  
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não me entusiasmava com harmonia. Eu conseguia realizá-la. Eu conseguia seguir 

regras, fazer os exercícios, mas, não havia nenhuma liberdade” (Cage apud Silverman, 

2010: 24).  

A revolta, segundo o próprio compositor, ampliou-se quando ouviu do 

professor que o objetivo das aulas era tornar impossível para os alunos escreverem 

música. “A despeito de minha devoção a ele”, argumentou, “eu me lembro de prometer 

a mim mesmo que entregaria minha existência a escrever música” (Idem). Após a 

ruptura, seguida de invenções ligadas ao piano preparado e experimentações com 

instrumentos de percussão, deu-se a volta a Nova York. Depois da viagem de ônibus 

desde Chicago, foi em busca de um telefone. Ligou para Max Ernst, artista que o havia 

convidado a passar uma temporada em Manhattan, no East River, onde vivia com 

Peggy Guggenheim. Porém, Ernst não reconheceu de imediato a voz de Cage que 

desligou o telefone. Xenia o aconselhou a ligar novamente, “temos tudo a ganhar e 

nada a perder” (Ibidem). Na segunda vez, do outro lado, “‘Ah! É você. Estamos 

esperando há semanas. Seu quarto está arrumado. Venha logo” (Ibidem). 

Acompanhado de Xenia, Cage foi introduzido ao círculo de artistas da Hale House, 

casa de Guggeinhem, lugar que reunia desde pintores como Jackson Pollock a “gente 

ligada à indústria do espetáculo, estrelas do esporte, escritores e toda uma fauna de 

parasitas. Lá parecia estar sempre havendo uma festa, alimentada por uma quantidade 

infinita de batatas fritas e regada a uísque Golden Wedding” (Tomkins, 2004: 366).  

A estadia na residência foi breve, pois, assim que Guggenheim descobriu que 

Cage havia marcado uma apresentação musical sem consultá-la, expulsou-o de East 

River. Segundo Calvin Tomkins, o lado detestável de Peggy, que aguardava um 

concerto de Cage em sua galeria para apresentá-lo devidamente aos artistas de NYC, 

“veio à tona quando ela soube que o artista, até aquele momento praticamente 
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desconhecido, pretendia um concerto com sua música de percussão no Museu de Arte 

Moderna” (Ibidem). Ao receber a notícia da expulsão, apoiado por Marcel Duchamp, 

de quem se tornaria amigo na década de 1960, depois de escapar da convocação pelo 

exército20, alugou um pequeno apartamento com Xenia em Greenwich Village, 

iniciando um período de “profunda mudança em seu modo de vida e de criação” 

(Haskins, 2012: 48).  

Sem o apoio de Gugenheim, John Cage apresentou “Percussion Music”, em 7 

de fevereiro de 1943, no auditório do MoMA, ao lado de 13 percussionistas que 

executavam mais de 100 instrumentos diferentes no decorrer do concerto. “Ao 

anunciar o evento, o New York Times chamou o concerto de ‘uma nova forma de 

orquestra’” (Silverman, 2010: 55).   

A época da apresentação no MoMA, Cage se aproximou de inúmeros artistas, 

em especial Merce Cunningham, jovem dançarino que conhecera ainda nos anos 1930, 

na Cornish School, em Seatlle. Então aluno de Marta Graham, Cunningham recordou 

aquele início dos anos 1940: “eu desejava conversar sobre ideias e não existia 

ninguém, exceto John, com quem eu conseguia conversar” (Cunningham apud 

Silverman, 2010: 61).  Pouco mais de dois anos após sua chegada a NYC, depois de 

realizarem alguns trabalhos em parceria, Cage “ficou atraído por Merce, não como 

diversão alternativa a seu casamento com Xenia, mas como uma nova relação vital” 

(Haskins, 2012: 48).  

Expostas em The Selected Letters of John Cage, a correspondência entre os 

dois mostra como, a partir de então, Cage se entregou a uma relação amorosa intensa 

com Cunningham, interrompida somente em 1992, com a morte do compositor. Antes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Segundo Silverman (2010), em 1943, ao receber a convocação oficial do exército estadunidense, Cage 
forjou um documento médico visando apresentar Xenia como debilitada em decorrência de problemas 
de saúde. Considerado como o único suporte de Xenia, o artista foi liberado da guerra.  
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mesmo do rompimento com Xenia, animado pela presença do jovem dançarino, em 

1943, ofereceu-lhe ajuda na busca de studios onde pudesse ensaiar em Nova York, 

arranjou trabalhos de tradução para o inglês de textos originalmente espanhóis visando 

auxiliá-lo financeiramente e o encorajou a não se deixar intimidar por discussões 

intelectuais sobre arte travadas por integrantes da companhia de Martha Graham 

(Cage, 2016). 

Segundo Laura Kuhn, quando Xenia conhecera Cage nos anos 1930, o artista 

mantinha um relacionamento com outro homem, Don Sample, mas, em 1944, “algo em 

seu relacionamento com Cunningham tornou a relação entre os dois irreconciliável” 

(Kuhn in Cage, 2016: 65). Após sua partida, Xenia regressou à casa de Peggy 

Guggenheim e a correspondência se intensificou. Nas cartas, Cage, além de comentar 

com Cunningham sobre o interesse por Erik Satie, animado por doses de brandy, 

dedicou grande parte da sua atenção a compor uma música como presente ao novo 

amor.  

Contudo, sozinho em Greenwich Village, em julho de 1944, encerrou uma carta 

desabafando: “quando a noite cai, me perco na solidão e preciso trabalhar ou ir ao 

cinema (...) Espero que ‘Four Walls’ [coreografia para uma composição do próprio 

Cage] esteja indo bem (...) O que mais posso desejar? Você é forte... eu te amo” (Cage, 

2016: 69). Rob Haskins situou que apesar da irresistível entrega ao relacionamento 

com Cunningham, o rompimento com Xenia foi tumultuado, provocando experiências 

sonoras como “The perilous night”21.  

Animados pela paixão e pelas trocas estéticas, já na segunda metade da década 

de 1940, o coreógrafo abandonou o trabalho com Martha Graham e intensificou suas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ver/ ouvir  em https://www.youtube.com/watch?v=9TH7AYZANXM 
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próprias criações, combinadas com as experimentações sonoras realizadas por meio do 

piano preparado. Ao mesmo tempo, Cage dedicou-se às pesquisas sobre dança, 

publicando na Dance Observer. Cage e Cunningham viveriam juntos na mesma casa, 

em NYC, somente a partir da década de 1970. Somado às atividades de cada um e à 

valorização da independência que marcou a relação ético-estética entre os dois artistas, 

é preciso lembrar que nos anos 1940, em boa parte do planeta, o sexo gay era 

identificado ora como crime, ora como anormalidade, apesar de razoavelmente aceito 

entre artistas.   

Certos artistas e anarquistas, em especial, os individualistas, combateram, 

desde o início do século XX, as violências do Estado dirigidas contra práticas gays. Em 

1913, os chamados “stirnerianos” produziram um abaixo assinado contra a censura do 

governo francês a uma estátua de Jacob Epstein dedicada a Oscar Wilde. Como bem 

indicou o anarquista individualista Han Ryner em “amor”, verbete publicado em 1934 

na Enciclopédia Anarquista organizada por Sébastien Faure, se, ao longo dos séculos 

XV e XVII, muitas vezes gays foram assassinados violentamente pelo Estado, “hoje 

[1934] não se usam mais fogueiras. Por vezes, ainda se mata sorrateiramente. Todos 

conhecem o crime cometido contra Oscar Wilde pelo Código e pelos juízes” (Ryner, 

2012: 32).   

E assim prescindindo da fogueira, mas não da prisão, nos EUA, em 1936, dois 

anos depois do texto de Ryner, Henry Cowell, compositor e uma das referências para a 

invenção do piano preparado e entusiasta da música percussiva de John Cage, foi 

julgado sob a acusação de se relacionar com um garoto de dezessete anos. Encarcerado 

em Sant Quentin, prisão situada na Califórnia, criou uma pequena orquestra, além de 

ter escrito inúmeros artigos musicais. Cage foi um dos poucos artistas a visitar o amigo 

com frequência.  
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Cinco anos depois da prisão de Cowell, Paul Goodman foi expulso da 

Universidade de Chicago, onde trabalhava como professor assistente de literatura, por 

não esconder o relacionamento que mantinha com um jovem estudante. Situação que 

se repetiria uma década mais tarde, em 1951, momento em que Goodman, 

acompanhado da então companheira e dos dois filhos, com sua prática nada identitária, 

escandalizou até mesmo a avançada comunidade artística da Black Mountain College22 

23.  

Diferente de Cowell ou Lou Harrisson, compositor também próximo e que se 

tornou, na década de 1980, um ativo militante pelos direitos gays, assim como de 

Goodman, identificado por alguns pesquisadores como uma das principais referências 

para o movimento gay surgido nos anos 1960 (Churchill, 2010), Cage pouco comentou 

acerca da sua relação com Merce Cunningham. “Eu suponho que está evidente que este 

é o meu modo de vida” (Cage apud Silverman, 2010: 365), declarou no final da vida, 

momento em que passou a contribuir com a Gay Men’s Health Crisis. A expressão 

modo de vida não é fortuita, visto que, ao longo da década de 1980, a noção se ampliou 

visando liberar a prática gay de uma mera reivindicação identitária. É desta maneira 

que Foucault, no início de 1981, em entrevista à revista Gai Pied, afirmou a 

possibilidade de relações fora das instituições, da família, da profissão, da 

camaradagem, introduzindo uma diversificação diferente da que é devida às classes 

sociais, às diferenças de profissão, aos níveis culturais. “Um modo de vida pode-se 

compartilhar entre indivíduos de idade, status, atividade social diferentes. Ele pode dar 

lugar a relações intensas que não se parecem com nenhuma daquelas que são 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ver o filme Paul Goodman changed my life. Jonathan Lee (2011).  

#$! No início do XXI, mesmo após as liberações ocorridas nos anos 1960 e 1970, frente as 
regulamentações que vieram a seguir, anarquistas como a Manada de Lobx, prosseguiram com práticas 
singulares, combinando liberação do prazer e combate ao Estado. Em 2014, declararam: “contra o 
Estado que parasita em mim, contra o trabalho ao qual se obriga o meu corpo (...), contra as totalizações, 
opomos a alegria da anarquia” (Manada de Lobx, 2014: 29).!
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institucionalizadas, e parece-me que um modo de vida pode dar lugar a uma cultura e 

uma ética” (Foucault, 2010: 350-351).  

Após o rompimento com Xenia, distante de fixar uma relação, Cage 

experimentou com Cunningham um outro modo de vida. E se, nos anos 1960 e 1970, 

instante da irrupção de novos questionamentos articulados aos direitos gay, seguiu 

praticando livremente o amor sem submeter seus prazeres a qualquer regulamentação, 

sua relação com Cunningham também está inscrita no interior de um contexto de 

afirmações nitidamente anarquistas. Allan Antliff expôs que ainda em 1944, o poeta 

Robert Duncan publicou em Politics o ensaio “O Homossexual na sociedade”, no qual, 

ao mesmo tempo em que defendia o amor livre entre gays — Duncan manteve por 

longo tempo um relacionamento com o pintor Jess Collins —, problematizava o culto 

gay que, segundo ele, afastava-os do combate direto à opressão. Cage, assim como 

Duncan, não se interessou por liberdade gay restrita ao gradiente identidade.  

Em um curto intervalo de tempo, entre 1942 e1944, nos últimos anos da II 

Guerra Mundial, Cage passou por intensas mudanças, desde a saída do elenco que 

frequentava as soireés da milionária Peggy Guggenheim, passando pelo rompimento 

do casamento com Xenia e o amor por Merce Cunningham. Nos anos seguintes, com à 

emergência de novas guerras como as travadas na Coreia e, mais tarde, no Vietnã, 

novas alterações decisivas ocorreriam na existência do artista, tornando seu percurso 

cada vez mais singular e anarquista.   
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indignação 

Na ultrapassagem dos anos 1940, mesmo com o ocaso da II Guerra Mundial e 

com a efervescência de Nova York, como descreveu Philip Roth em Indignação, 

jovens, como o personagem Marcus Messner, encontravam muitas dificuldades para 

resistir à violência das normas. Quase seis anos depois do encerramento do conflito 

mundial, eles ainda eram enviados aos milhares para morrer nas trincheiras em 

territórios distantes dos Estados Unidos, como a Coreia. “A série de doses de morfina 

tinha, na verdade, enchido o tanque de seu cérebro de combustível minemônico ao 

mesmo tempo que conseguia atenuar a dor dos ferimentos de baioneta que 

praticamente haviam decepado uma de suas pernas e destroçado os intestinos e órgãos 

genitais” (Roth, 2008: 163). É deste modo que o escritor abre o último capítulo do 

romance dedicado à existência do jovem que, ao não se adequar a uma universidade de 

Ohio, foi enviado para as trincheiras da guerra do sudeste asiático (1950-1953)24.  

Somado aos destroços provocados nas trincheiras, Roth descreveu os efeitos 

em solo estadunidense causados pelo rescaldo da II Guerra Mundial e o início dos 

confrontos na Ásia, durante o governo do democrata Harry. S. Truman. Dopado de 

morfina, Messner recorda o súbito medo que tomou conta de seu pai no início dos anos 

1950. Segundo ele, o pavor era efeito da guerra, na qual as Forças Armadas dos 

Estados Unidos da América haviam entrado imediatamente, sob auspícios da ONU 25, 

para auxiliar o exército sul-coreano. Temor confirmado ainda em outubro de 1950, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

 O confronto eclodiu como consequência direta da divisão da Coreia, em 1945, em dois territórios 
diferentes: o sul, apoiado pelos Estados Unidos, e o norte, pela União Soviética. Depois de anos de 
crescente tensão, em junho de 1950, tropas norte-coreanas avançaram sobre a área que delimitava a 
divisão e atacaram destacamentos do Exército da República da Coreia.  
 

25 O Conselho de Segurança da ONU, ao condenar a invasão das tropas norte coreanas à Coreia do Sul, 
“decidiu-se pelo envio de tropas a península com a Resolução 84, de 7 de julho. Contudo, a ONU teve 
papel apenas de retificar as decisões já tomadas pelos EUA” (Visentini; Pereira; Melchionna, 2015: 69).  
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com o desembarque em Inchon, cidade próxima a Seul, de fuzileiros navais 

estadunidenses com objetivo de conter o avanço do Exército Popular Coreano, 

culminando três anos depois em cerca de quatro milhões de cadáveres. O receio do pai 

do jovem era que, se o conflito durasse tanto quanto a II Guerra Mundial, “eu seria 

recrutado pelo Exército para lutar e morrer nos campos de batalha da Coréia como 

meus primos Abe e Dave durante a Segunda Grande Guerra” (Roth, 2008: 12).  

Messner, antecipando em quase uma década as resistências à guerra do Vietnã, 

foi enviado para a morte em 1953, já no final do conflito, precisamente por sua recusa 

a comparecer aos chamados serviços religiosos obrigatórios; por não pertencer a 

nenhuma fraternidade estudantil; pela leitura pacifista de Bertrand Russell26; pelo sexo 

no interior do campus; mas, sobretudo, por desafiar as autoridades de Winesburg. “Que 

escolha tinha Marcus, o que mais podia fazer senão, como o Messner que era, como o 

estudante de Russell que era, bater com o punho na escrivaninha do diretor e lhe dizer 

pela segunda vez ‘Vai se foder’ Sim, o popular e desafiador ‘Vai se foder’ —  e foi o 

que bastou ao filho do açougueiro, morto três meses antes de fazer vinte anos” (Idem: 

167).  

Pouco mais de uma década depois do fim dos confrontos na Coreia, mas 

durante a emergência de outro conflito, no Vietnã, recusas radicais como as de 

Messner se alastraram consideravelmente por todo território estadunidense formando, 

segundo Roth, um “ataque irreverente aos padrões de normalidade e ao consenso 

cultural do pós-guerra” (Roth, 2006: 48). Em Animal Agonizante, outro romance do 

escritor, David Kepesh, um professor universitário, narra como, num curto intervalo de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Matemático e filósofo, Russell nasceu em 1872, no País de Gales. Embora considerado por muitos um 
pacifista, em alguns momentos, como na II Guerra Mundial, apoiou os aliados no combate a Hitler. Em 
1950, foi condecorado com o prêmio Nobel, e na década seguinte, ao lado de Albert Einstein, 
posicionou-se ferrenhamente contra a utilização de energia nuclear. Para George Woodock, Russell fez 
parte de um movimento radical no início dos anos 1960, na Inglaterra, chamado “Comitê dos 100”, no 
qual, junto com alguns anarquistas, radicalizou as Campanhas para o Desarmamento Nuclear 
(Woodcock, 1981: 47).  
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tempo, resistências como as de Messner se ampliaram intensivamente: “foi uma 

revolução improvisada de início, a revolução dos anos 60; a vanguarda universitária 

era minúscula, metade de um por cento, mas isso não importava, porque a facção 

vibrante da sociedade logo foi atrás dela” (Ibidem).  

Enquanto Messner pertenceu à década em que “eram raros os lugares onde um 

casal podia ficar a sós. Alguns iam para o cemitério da cidadezinha e praticavam suas 

atividades sexuais encostados nas lápides ou até mesmo dentro das covas” (Roth, 

2009: 43), Janie Wyat, personagem de Animal Agonizante, integrante de um grupo 

chamado “As escrachadas”, concluiu o curso universitário nos anos 1960, com a 

monografia “Cem Maneiras de Aprontar na Biblioteca” (Roth, 2006: 45-46) 

Ao descrever as ações de Janie e das “escrachadas”, Roth exibiu como a 

retomada de escritores do século XIX, como Henry David Thoreau, foi fundamental 

para os acontecimentos que agitaram os anos 1960. Para Kepesh, a incorporação de 

Thoreau, mais de um século depois da publicação do opúsculo A desobediência civil27, 

serviu para combinar certo individualismo radical “que garantia ao indivíduo os 

direitos orgiásticos em oposição aos interesses tradicionais da comunidade” e “a 

consciência comum a respeito dos direitos civis e contrária à guerra ” (Idem: 51).  

A leitura de Indignação e Animal Agonizante auxilia a apreensão da história 

dos EUA após a II Guerra Mundial; a importância de Bertrand Russell, nos anos 1950, 

para as contestações de Messner, e a de Thoreau para a liberação de Janie e das 

“escrachadas”, na década seguinte. Contudo, antes ainda da incorporação desses 

escritores, apesar da escassez de romances e produção historiográfica a respeito, a 

eclosão de práticas ético-estéticas inventadas por artistas anarquistas, já no final dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Lançado em 1848 pelo transcendentalista Henry David Thoreau, no qual o autor apresenta sua recusa 
radical a contribuir com o pagamento de impostos destinados à guerra pela anexação de parte do México 
e à manutenção da escravidão nos Estados Unidos.  
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anos 1940, foi também vital para os acontecimentos assinalados por Roth. Foi a partir 

do final dessa década, enquanto certos anarquistas saíram às ruas afirmando costumes 

antimilitaristas, outros expuseram práticas ecológicas próximas das grandes cidades, 

animando a irrupção de outros costumes, por um lado, liberados do que ficou 

conhecido como american dream e, por outro lado, de determinada militância 

comunista organizada.  

Portanto, quase duas décadas antes dos amplos protestos contra a guerra do 

Vietnã, nos Estados Unidos, anarquistas como Judith Malina, Julian Beck, Jackson 

Mac Low, Paul Goodman, entre outros, faziam parte do seleto grupo que já contestava 

a guerra da Coreia. Depois do fim da II Guerra Mundial, antecipando uma parte das 

considerações ecológicas que se fortaleceram na década de 1960, como as 

comunidades hippies, libertários como John Cage e Paul Williams também formaram 

pequenos grupos como Stonypoint, dispostos a coexistir, perto de rios e matas, fora das 

grandes cidades.  

Como expôs Sally Banes em Greenwich: avant garde, performance e o corpo 

efervescente (1999), as ideias que pulularam na década de 1960 e 1970, entre elas, “a 

liberdade de normas e cânones, jocosidade e fisicalidade — não eram inauditas. Elas 

foram construídas com ideias e práticas que esses artistas herdaram da década de 1950 

(...). O refrão feminista da década de 1970, por exemplo, segundo o qual ‘o que é 

pessoal é político e, por conseguinte, mudar a vida de uma pessoa é um ato político, já 

havia emergido como prática no mundo artístico da vanguarda do início da década de 

1960” (Banes, 1999: 19), em especial, segundo ela, por artistas como John Cage, 

Merce Cunningham, Charles Olson, Maya Deren, Norman Brown e Paul Goodman. 

 

 



! '#!

existências anarquistas 

No ocaso da chamada grande guerra, momento em que Cage chegou à casa de 

Peggy Guggenheim em NYC, novas práticas revigoraram o anarquismo, 

problematizando a posterior asserção de James Joll de que “em meados do século XX, 

o anarquismo, nos Estados Unidos transformou-se num sonho que os intelectuais 

discutiam ou num símbolo de revolta contra a sociedade da abundância” e que, 

portanto, “deixou de ser uma força social eficaz” (Joll, 1964: 263). Se, por um lado, a 

argumentação de Joll é efeito direto do ocaso da Revolução Espanhola (1936-1937), 

publicada na metade dos anos 1960, tal reflexão não leva em conta a emergência, ainda 

durante a década de 1940, das invenções de John Cage, dos escritos de Paul Goodman, 

da criação do The Living Theatre... reduzidos a meras expressões culturais por 

historiadores do anarquismo.  

George Woodcock, alguns anos depois da análise de Joll, mostrou que a 

emergência do fascismo e do nazismo na Europa fez com que, na década de 1940, 

parte dos anarquistas migrassem para a Inglaterra, EUA e outros países das Américas. 

Os deslocamentos, segundo ele, propiciaram uma situação inédita para o movimento 

libertário, visto que “foi nos países de língua inglesa que o anarquismo demonstrou 

maior vitalidade e a tradição foi interpretada de uma forma totalmente nova” 

(Woodcock, 1981: 45). Para Woodcock, o “novo”, isto é, um anarquismo marcado 

pelo rescaldo das lutas pelos direitos civis e em prol do desarmamento nuclear foi 

animado por escritores como William Godwin e Oscar Wilde, ponderação que pode ser 

problematizada, visto que anarquistas como Emma Goldman, já no início do século 

XX, apresentavam proximidades com tais escritores, em especial, com a literatura 

afirmada por Wilde. 
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Contudo, antes ainda deste “novo”, Woodcock, em 1977, ao tratar em especial 

da década de 1940, denominou de “movimento interino” a reunião de reflexões que, 

depois do fim da Revolução na Espanha, “representa uma transição entre o anarquismo 

do século XIX e o atual” (Ibidem). Segundo ele “o movimento histórico criado por 

Bakunin e Proudhon morreu quando os exércitos de Franco marcharam sem oposição 

sobre Barcelona [1936-37]. Mas isto não ocorreu ao movimento anarquista que 

renasceu na última década [de 1960]” (Ibidem).  

Na Europa, mais especificamente Inglaterra, o “movimento interino” 

caracterizou-se, conforme Woodcock, menos pela perspectiva revolucionária do que 

por abordagens inéditas ligadas à psicologia e à educação. Naquele momento, somada 

a Alex Comfort e Herbert Read, o historiador ressaltou a “herética doutrina freudiana 

de Wilhelm Reich, que relacionava a repressão política com a psicologia e buscou na 

neurose as origens do poder coercitivo” (Ibidem: 46)28. 

Do outro lado do oceano, em Nova York, o movimento interino apresentava-se 

“na figura de Dwight MacDonald, que então publicava a revista Politics, e [na de] Paul 

Goodman (...). Em São Francisco, mesmo no início da década de 40, surgiu um 

movimento anarquista sob a liderança do poeta Kenneth Rexroth (...). Outros poetas 

como Robert Duncan e Philip Lamantua e, mais tarde, Kenneth Patchen (...) se 

envolveram e tornaram o anarquismo uma filosofia que motivará o movimento beat na 

Califórnia” (Ibidem: 45). Na mesma época, precisamente em Nova York, 1944, como 

bem mostrou Antliff, o periódico libertário Politics já garantia amplo espaço não 

somente à perspectiva revolucionária. Nas páginas do jornal, Robert Duncan, poeta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

 Embora presente na descrição como um importante pensador no interior do “novo” anarquismo, Paul 
Goodman não consta na menção feita por Woodcock à articulação de uma perspectiva de abordagem 
psicológica mais próxima dos anarquismos. Contudo, destaco aqui sua fundamental participação, ao 
lado de Fredetick Perls, para o surgimento da Gestalt, método terapêutico pouco convencional irrompido 
ainda no início dos anos 1950.   
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citado acima e lido por John Cage, já publicava ensaios como “O Homossexual na 

Sociedade”.   

Paul Goodman, especificamente em seus escritos sobre educação, é citado por 

George Woodcock como referência imprescindível para animar a emergência do 

“neoanarquismo” nos anos 1960. “Alternativas para a Deseducação” (1962) 29, ensaio 

de Goodman, aparece ao lado de “Educação pela vontade” (William Godwin), na 

antologia de escritos anarquistas, organizada em 1977, por Woodcock. Entretanto, nem 

Cage e tampouco o teatro vivo de Beck & Malina, contemporâneos e próximos de 

Goodman, são mencionados. E se, por um lado, o historiador apresenta certa 

importância do trabalho de artistas no pós-guerra, por outro, suas conclusões se 

assemelham às ponderações de Joll. Para Woodcock, entre 1939 e o início de 1960, 

apesar do “movimento interino”, “o anarquismo não participou significativamente dos 

problemas de qualquer país ou influenciou a filosofia moderna, a não ser entre alguns 

intelectuais libertários” (Ibidem).  

As argumentações de Joll e Woodcock, ao não valorizarem as ações de Cage, 

Malina e Beck, acabam enredadas no que Michel Foucault denominou “história dos 

historiadores”. Desta maneira, reproduzem parte do velho posicionamento libertário 

durante a Belle Époque que, como mostrou Gaetano Manfredonia (2001), não admitia 

que artistas e escritores fizessem parte de organizações como a Confederacion General 

Du Travail (CGT). Se tal posicionamento pode ser explicado pela defesa libertária da 

abolição da hierárquica distinção entre trabalho intelectual e manual, ainda na metade 

da década de 1930, às vésperas da Revolução Espanhola, vale lembrar que 

Buenaventura Durruti já concordava que “escritores também entrassem para o nosso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 No texto, Goodman defendeu experimentação de aulas em espaços abertos; propôs a incorporação de 
alguns trabalhadores sem ensino formal ao quadro de professores; sugeriu o fim do ensino obrigatório e, 
por fim, que o orçamento da educação fosse entregue não aos políticos, mas, sim, aos próprios 
estudantes. 
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movimento” (Enzensberger, 1987: 101). Contudo, mesmo afastados da história de Joll 

e Woodcock, em 1946, em Berna, enquanto “velhos e jovens se reuniram diante do 

túmulo de Bakunin para rezar, ouvir Mozart e sonhar que poderiam repetir a sua 

façanha” (Woodcock, s/d: 16), John Cage já havia inventado seu piano preparado e 

estava prestes a experimentar uma de suas mais comentadas ações, “4’33”.  

Vários escritos atestam a relação próxima estabelecida entre os anarquismos e a 

arte, interesse vivo desde Pierre Joseph Proudhon, passando por Liev Tolstói e Oscar 

Wilde. Em Do princípio da arte e de sua destinação social (1865), Proudhon defendeu 

que a partir da Reforma, a arte, além de se liberar do idealismo cristão, deveria se 

ocupar, assim como a filosofia, das revoluções. No longo ensaio, descreveu como, na 

ultrapassagem da década de 1840, Gustave Courbet, amigo a quem dedicou a reflexão, 

foi o responsável pela construção de uma arte crítica, o realismo, expondo que “nem 

tudo nesta vida é rosa e amor: nossos hospitais, nossas prisões, nossos hospícios, 

nossas casas de penhores são os monumentos gigantescos de nossas dores” (Proudhon, 

2009: 156).  

Antes da menção a Tolstói em Anarchy (1988)30, é possível que Cage tenha se 

deparado com O que é Arte? (1897), visto que, em 1966, anotou: “Tolstói: a arte 

desperta apropriadamente a emoção religiosa (conduz à fraternidade toda a 

humanidade, sem fronteiras)” (Cage, 1986: 56).  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 O mesóstico original foi traduzido por Thiago Rodrigues e publicado na revista verve, vol. 5. 
Disponível em: http://www.nu-sol.org/verve/pdf/verve5.pdf 
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O que é Arte? emerge com a descrição revoltada do literato russo — em meio a um 

ensaio aberto de uma ópera — contra o autoritarismo do diretor de orquestra. “De 

repente, no meio da orquestra, o trompete dava uma nota falsa. O maestro ao ouvir 

aquilo, como se presenciasse uma catástrofe, golpeava o átrio com sua batuta (...) 

‘Asnos, brutos, idiotas, porcos’. Mais de quarenta vezes ouvi tais palavras dirigidas aos 

cantores e músicos” (Tolstói, s/d: 5).  

Frente à manifestação autoritária, Tolstói ficou ainda impressionado com a 

opulência do espetáculo, sustentado pelo empenho braçal de inúmeros trabalhadores. 

Em conclusão, o autor de Guerra e Paz declarou: “o financiamento da arte é obtido de 

diferentes modos. Em forma de dinheiro dado pelos ricos e em forma de subvenções 

outorgadas pelo Estado. Neste segundo caso, o dinheiro que recebem os artistas 

provém do povo que, em sua maioria, priva-se do necessário para pagar os impostos e 

jamais goza do que chamam de esplendores da arte” (Ibidem).  

No início da mesma década de 1890, em A alma do homem sob o socialismo 

(1891), Wilde, reiterou a vitalidade de uma arte liberada do Estado. “Às vezes 

questiona-se qual forma de governo convém mais a um artista. Há apenas uma resposta 

para essa pergunta. A forma de governo que mais lhe convém é nenhum governo. É 

ridícula a autoridade sobre o artista e sua arte” (Wilde, 1996: 39).  

Todavia, ao contrário do escritor russo, defensor de uma arte universal e de 

uma consciência cristã, rebelde e emancipadora31, contrária à Igreja, o escritor inglês 

enfatizou: “Arte é Individualismo e o Individualismo é uma força inquietante e 

desagregadora. Nisto reside seu grande valor, pois o que procura subverter é a 

monotonia do tipo, a escravidão do costumeiro, a tirania do habitual e a redução do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Sobre a rebeldia cristã de Liev Tolstói e suas ressonâncias no Brasil, início do século XX, Gustavo 
Ramus escreveu: “Liev Tolstói repensou o cristianismo fora dos moldes da Igreja Ortodoxa, por meio de 
um estilo de vida simples, inconciliável com a estrutura estatal e a reprodução da vassalagem entre os 
homens. Com ele emergiu uma nova anarquia, a do anarquismo cristão” (Ramus, 2008: 169).  



! '*!

homem ao nível de máquina” (Ibidem: 30). Wilde diferencia-se ainda mais de Tolstói, 

sobretudo, ao situar o Povo como déspota, ao lado do Príncipe e do Papa. “É 

impossível ao artista conviver com o Povo (...) [o Povo] se perdeu pela imitação dos 

superiores” (Ibidem).  

A argumentação incisiva de Wilde, distante da perspectiva emancipatória de 

Tolstói, remonta a “Arte e Religião”, demolidora reflexão de Max Stirner publicada em 

1844, na Gazeta de Berlim. Duas décadas antes da publicação da obra de Proudhon 

sobre o realismo de Gustave Courbet, Stirner expôs a sacralização operada pela arte, 

mostrando como o artista é considerado o “criador do ideal”, o responsável por dividir 

o homem e o seu ideal, cisão que sustenta a religião, “fonte milenar de todas as 

torturas, de todas as lutas, porquê é medonho estar fora de si mesmo” (Stirner, 2003: 

69). No breve texto, o autor de O Único e a sua propriedade, livro lido 

minuciosamente por Marcel Duchamp, além de mostrar que os deuses gregos são 

criações de artistas como Homero e Hesíodo, situou como ainda no século XIX, a arte 

seguia doutrinando joviais poetas, incutindo uma suposta genialidade ao artista 

produzindo novas religiões, como o laicismo fundador do humanismo moderno.  

Somados à defesa do realismo em Proudhon, Tolstói e a sua luta pela 

emancipação humana por meio de uma arte universal e, por fim, às afirmações 

individualistas de Stirner e Wilde, ainda no século XIX, não somente o trabalho, mas, 

também a vida de pintores como Gustave Courbet, Camile Pisarro, Paul Signac, entre 

tantos outros anônimos, atesta a arte como uma das inquietações libertárias. Basta 

lembrar que na década de 1830, nos EUA, por exemplo, foi um músico, Josiah Warren, 

o inventor do The Peaceful Revolutionist, considerado por Max Nettlau um dos 

primeiros periódicos anarquistas editados no planeta.  
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Associando as invenções sonoras às econômicas, o músico criou em 1827, uma 

loja de trocas, nas quais o que valia não era a moeda, mas, sim, o tempo gasto para a 

produção. Kenneth Rexroth, poeta anarquista considerado uma das procedências do 

movimento beat na Califórnia, concluiu: “estas coisas ocorreram quando Pierre Joseph 

Proudhon, geralmente considerado como o fundador do anarquismo, do mutualismo, e 

da bolsa de mão de obra cooperativa, ainda era uma criança” (Rexroth, 2003: 69).  

Entretanto, pouco se escreveu sobre o percurso e a militância de artistas 

renomados como Man Ray, desenhista de inúmeras capas do Mother Earth, jornal 

editado por Emma Goldman nas primeiras décadas do século passado, ou Jean 

Dubbufet, artista francês responsável pela noção de arte bruta, leitor de Max Stirner, e 

que, no ensaio “Asfixiante Cultura” (1968), detonou: “cabe ao Estado zelar pelo bem 

social, a mim de zelar pelo bem do indivíduo... Do Estado, só conheço um rosto, o da 

polícia... Não posso imaginar o ministro da Cultura senão como a polícia da cultura” 

(Dubuffet apud Ragon, 2001: 31).  

Sobre o percurso de Dubbufet, em “atualidade de dubbufet: cultura asfixiante”, 

Dorothea Voegeli Passetti sublinhou que no pós-guerra, o artista francês abandonou 

suas atividades como vinicultor, passando a pesquisar a produção artística de internos 

de hospitais psiquiátricos e prisões francesas e suíças. Sob o efeito de tais 

investigações, inventou a noção de arte bruta, tornando-se o responsável pela 

organização de algumas exposições ainda no final da década de 1940.  

Passetti observa que a partir das pesquisas e da convivência com internos de 

certas instituições, Dubbufet concluiu que a arte bruta, apesar de afastada dos espaços 

convencionais, é também inventora. Ao contrário da arte institucionalizada e suas 

tentativas de incluir para pacificar e uniformizar, sob a perspectiva da arte bruta, “o 

desvio favorece a singularidade da expressão, e esta acentua, por sua vez, o isolamento 
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do autor” (Passetti, 2009: 157). No breve e incisivo texto, Passetti atualiza os 

questionamentos de Dubbufet, mais precisamente para pensar a produção estética dos 

povos identificados ao sul da América como selvagens e primitivos, afirmadores de 

outras culturas, sem asfixias, prisões, hospitais psiquiátricos e liberadas de construções 

similares às que no ocidente são associadas à loucura.  

Se investigações acerca da militância de artistas como Man Ray e Dubbufet são 

escassas, mais raras são pesquisas sobre a existência dos artistas anarquistas que, 

depois da II Guerra Mundial, ousaram enfrentar também certos libertários ao propor 

uma ética vinculada a uma estética também corajosamente anárquica.  

 

Capa do jornal Mother Earth assinada por Man Ray.  

Nos Estados Unidos, depois da II Guerra Mundial, segundo Woodcock, apesar 

da alegada influência de Wilde, predominava a noção de uma arte menos experimental 

do que útil à emancipação. Passados quase dez anos do ocaso do confronto, em 1954, 

em resposta ao trabalho de um dos poetas do “movimento interino”, Kenneth Patchen, 

publicado no periódico antiautoritário Resistance, Jackson Mac Low, poeta pacifista 

anarquista animado pelas afirmações de Cage, bem como também do dadá Kurt 
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Schwiterz, argumentou: “uma revista anarquista: em literatura isso não significa 

sentimentalismo” (Antliff, 2015: 37).  

Para Mac Low - responsável por abrir percursos para novos poetas que, na 

década de 1960, experimentavam a poesia como partitura a ser vocalizada32, no pós-

guerra - a alegada “autenticidade” de Patchen e de outros colaboradores de Resistance 

se restringia à “mensagem”, pois a forma escolhida, a maneira de se posicionar, ainda 

estava enredada a um modo de militância convencional. Como realização autêntica 

tanto da mensagem quanto da forma, Mac Low, na época também envolto com o I-

Ching, experimentações aleatórias e indeterminadas, citou o seguinte poema de Mary. 

C. Richards, veiculado na edição anterior do periódico:  

 

Mãos: 

 

        pássaros 

 

A contundência da poesia de Richards — que, assim como a de Mac Low, pode ser 

caracterizada pela experimentação com os espaços e abolição de um ego responsável 

pela criação — “estava em sua notável qualidade de colaboração: construídos de modo 

a se abrirem à atuação do outro, os poemas reduzem a voz do autor a mais uma entre 

muitas outras” (Ibidem).   

Embora não tenha se envolvido em polêmicas no interior de publicações como 

Resistance, John Cage conviveu com Mac Low desde o final dos anos 1940, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 É interessante notar que Mac Low foi, segundo Sally Banes, um dos precursores das experimentações 
levadas adiante por beats como Diane de Prima.  
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estabelecendo uma relação que se fortaleceu na segunda metade da década de 1950, 

quando o poeta passou a frequentar o curso livre que Cage oferecia na New School, no 

Greenwich Village, em Nova York. No prefácio de Silence, o artista, assim como Mac 

Low, pontuou acerca da impossibilidade de dissociar o que se produz da maneira como 

se apresenta. “Por vinte anos eu escrevi artigos e dei palestras. Em especial, as 

palestras, foram pouco usuais em relação à forma, porque nessas ocasiões empreguei 

os mesmos métodos que utilizei no campo da música. Minha intenção sempre foi como 

dizer o que eu precisava dizer. Desta maneira eu permitiria ao ouvinte viver a 

experiência ao em vez de somente ouvir” (Cage, 2011: xxix).  

É notável como, a partir da década de 1960, Cage produziu experimentações 

explicitamente anarquistas. Todavia, pouco se comentou acerca da disrupção e 

anarquia de “4’33”, obra, ou ação direta, apresentada ainda em 1952, dois anos antes 

do debate instaurado por Mac Low, e na qual Cage não somente incorporou os ruídos e 

a audiência a suas experimentações, como também libertariamente colocou em xeque a 

representação na arte.   

 

“4’33”: isto não é um concerto 

Apesar dos comentários de James Joll e Woodcock, depois do fim das 

experiências libertárias na Revolução Espanhola, tornada guerra (1936-1939) e dos 

eventos da II Guerra Mundial, os anarquismos nos EUA voltaram a recuperar sua força 

por meio da publicação de jornais como why? (posteriormente chamado Resistance) e 

The Retort, que reuniam desde “ativistas adeptos de táticas não-violentas (greves gerais 

pelo fim do capitalismo) a insurretos que queriam derrubar o Estado por meio de 

levantes armados” (Antliff, s/d). 
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Com o fim do conflito mundial, tais periódicos deslocaram suas perspectivas. 

Na metade dos anos 1940, Holey Cantine, editor do The Retort, produzido em 

Woodstock, sugeriu o afastamento dos anarquistas das cidades, enfatizando que “não 

estava propondo uma retirada do mundo (...) [mas sim] a expansão do anarquismo por 

meio do exemplo que animaria operários a ‘abandonar as instituições existentes, 

fazendo com que elas desabassem” (Antliff, 2009: 11). De modo similar, os editores de 

Resistance concluíram que naquele momento era preciso instigar indivíduos a viverem 

de acordo com princípios anarquistas.  

Os jornais apontados por Antliff e a coexistência em espaços fora das cidades 

foram duas das razões que aproximaram alguns artistas como John Cage e Judith 

Malina dos anarquismos. Como expôs Ilion Troya, na segunda metade da década de 

1940, Paul Goodman33 foi fundamental: “seu exemplo abriu-lhes [a Malina e Beck] o 

caminho ao estudo dos clássicos da literatura libertária. (...) Judith e Julian, já 

pacifistas convictos, foram aliar as bases comuns da sua visão — a ação não violenta 

de Gandhi, a desobediência civil de Henry David Thoreau e o movimento pacifista nos 

Estados Unidos — ao objetivo anarquista” (Troya, 2015: 136). 

Todavia, foi em especial a leitura de um artigo de Émile Armand, escrito para a 

Enciclopédia Anarquista e publicado em Resistance, que os alertou para o anarquismo 

como “atitude apropriada num momento em que o Estado parecia mais ameaçador e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Paul Goodman (1911-1972) foi um anarquista estadunidense. A partir dos anos 1940, produziu 
incessantemente poesia, textos para teatro e contundentes ensaios políticos como “Drawing the line” 
(Goodman, 1977) e Utopian Essays and Practical Proposals (Goodman, 1962). Somado a estes escritos, 
após a II Guerra Mundial, foi um ativo colaborador da imprensa anarquista, assinando artigos em jornais 
como why?, Resistance, politics, entre outros. Antes dos movimentos liberadores do final da década de 
1960, provocou a moral do sexo ao assumir publicamente o relacionamento com outros homens o que 
lhe causou seguidas demissões nas instituições que lecionava. Em 1951, inventou a gestalterapia em 
parceria com Frederick Perls e, na década seguinte, aproximou-se da antipsiquiatria de David Cooper e 
Ronald D. Laing. Judith Malina e Julian Beck foram apresentados a Goodman ainda no final dos anos 
1940, pelo dramaturgo Tenessee Williams. Paul Goodman teve vários de seus textos encenados pelo The 
Living Theatre.  
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poderoso do que nunca” (Tytell, 1995: 55). Ao comentar o efeito impactante da leitura, 

Judith recordou: “eu já lia autores anarquistas, mas, não foi isto que me levou a tornar-

me anarquista. Foi menos a quantidade de autores do que um único artigo sobre o 

individualismo, assinado por Émile Armand. Mostrei o texto a Julian (...). Às vezes 

algo que você sente e pensa a certo tempo é afirmado num pedaço de texto como 

aquele” (Malina apud Beck, 1986: 34). Em um dos seus diários, the life of the theatre, 

Beck confirmou a liberação provocada pela leitura. Movidos por Resistance, Malina e 

Beck passaram a frequentar por anos seguidos as reuniões da Solidaridad 

Internacional Antifascista (SIA), organização espanhola criada por libertários ainda 

nos anos 1930 para prestar auxílio a militantes presos e suas famílias.  

Diferente de Rob Haskins, para quem o renovado interesse de Cage no 

anarquismo irrompeu ao longo da década de 1960, constata-se que no mesmo período 

de Beck e Malina, na ultrapassagem dos anos 1940, ele se aproximou do pensamento 

libertário sob o efeito direto das vivências na Black Mountain College, escola de artes 

criada por John Rice, em 1933, na cidade de Ashville, Carolina do Norte.  

Fundada nos Estados Unidos simultaneamente à ascensão de Adolph Hitler e 

do fechamento da Bauhaus pelos nazistas, o espaço serviu de refúgio para artistas e 

intelectuais que escapavam do continente europeu. O pintor Josef Albers, professor na 

Bauhaus ao lado de Wassili Kandinsky e Paul Klee, abandonou Berlim precisamente 

naquele ano para tornar-se o primeiro professor de artes da Black Mountain College.  

Distinta de outras escolas da época — quando, como expôs Renato Lessa 

(2011)34, sob a égide da “nacionalização da educação” implementada durante o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Sobre o período, Lessa concluiu: “A defesa de uma ciência descontaminada das querelas ideológicas e 
apegada a procedimentos de descrição rigorosos mal podia camuflar seus pressupostos normativos (...) 
Ciência e democracia, esta definida nos termos de um modelo civilizatório na altura ameaçado por 
alternativas então apresentadas como ‘totalitárias’, aparecem como termos de uma associação quase que 
desnecessária” (Lessa, 2011: 19).  
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macarthismo, instituições de ensino estadunidenses tornavam-se menos públicas e mais 

estritamente acadêmicas —, na Black Mountain, professores, estudantes e 

frequentadores participavam ativamente do funcionamento da escola, desde o cultivo 

da terra, passando pela construção de projetos e cuidados com a cozinha35. Em 

entrevista publicada na revista Social Anarchism, Cage valorizou dois aspectos que 

considerou especiais no funcionamento da escola: os cursos eram livres, isto é, sem 

exames, e o número de estudantes ficava próximo de uma centena, o que possibilitava 

um contato direto entre professores e estudantes.  

A respeito desse funcionamento, Merce Cunningham recordou que “a escola 

era assim: as pessoas podiam fazer as coisas para as quais não tinham talento. Você 

escolhia o seu lugar para almoçar e alguém do departamento de Ciências ou do 

departamento de Inglês vinha falar com você, de modo que aquilo virou uma espécie 

de comunidade, mais do que a expressão de uma arte específica (...). A meu ver, aquela 

escola era um lugar em que as pessoas com frequência faziam coisas que nunca tinham 

tentado antes” (Cunningham apud Obrist, 2009: 27-28).  

Desde os anos 1930 Cage pretendia trabalhar na escola, na qual “estudantes não 

eram avaliados, mas sim estimulados a realizar performances, produzir, escrever, 

pintar, tocar” (Silverman, 2010: 72). Trabalhou lá por duas temporadas: a primeira em 

1948 e a segunda em 1952. Para ele, o período em Black Mountain foi vital menos por 

suas proposições e mais pelo encontro com alguns artistas e pensadores que o 

transformaram incisivamente. Em Ashvile, apesar de não haver nenhum estudante 

inscrito em seu curso “Structure of Music and Music for Dance” no primeiro ano, 

apresentou “Sonatas and Interludes”36 e propôs o Festival Satie. Tornou-se próximo do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Sobre a história da Black Mountain College ver: http://www.blackmountaincollege.org/about/ 

36 Ver “Sonatas and Interludes” em https://www.youtube.com/watch?v=3w7GeJCLpJc 
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arquiteto e engenheiro Buckminster Fuller, admirando não somente sua “vivacidade, o 

otimismo e a generosidade (...) [mas, também] as ideias originais e enérgicas de Fuller 

sobre ecologia, engenharia e tecnologia” (Ibidem).  

Entretanto, apesar da valorização de Cage da Black Mountain College, não 

encontrei o posicionamento do artista frente a um episódio marcante na história da 

escola. Em 1951, Paul Goodman, precisamente no intervalo das duas visitas de John 

Cage (1948 e 1952), chegou a Ashville com a companheira e seus dois filhos. Segundo 

Michael Davidson, neste ano, o anarquista foi repreendido por suas práticas gays. Uma 

das alunas da Black Mountain College na época, a pintora Jacqueline Gourevitch, 

comentou que era impactante a relação de Goodman com a família, pois, combinava 

afeto, cuidado, atenção, com a prática gay de Goodman. “Não parecia uma proposta 

teórica, mas, sim, algo que estava sendo elaborado na prática (...) No final da 

temporada me parecia evidente que Paul Goodman gostaria de retomar o curso depois, 

mas, a Black Mountain o rejeitou” (Gourevitch apud Lee, 2011).  

John Cage, na segunda metade da década de 1950, animado pelas 

experimentações em Ashville, aceitou participar da New School of Social Research, 

em Nova York, espaço que também oferecia cursos livres e onde o artista levou 

adiante sua proposta de não ensinar música de maneira convencional. Alguns dos 

estudantes da New School recordam de atividades com brinquedos barulhentos, clipes, 

guitarras. Dick Higgings, posteriormente um integrante do grupo fluxus, lembra que 

durante as aulas na New School, John Cage conversava mais sobre filosofia do que 

sobre técnica e mostrava “como ele próprio havia solucionado alguns problemas” 

(Higgings apud Banes, 1999: 46).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Foi também por intermédio de outro frequentador de Ashville, Lou Harrisson, 

que ele finalmente conheceu, pouco tempo depois da viagem, o The Living Theatre. Ao 

final de um espetáculo em que tocava sinos de camelos, óculos e tambores feitos de 

cabaça, Harrisson finalmente o apresentou a Malina e Beck. A partir desse encontro, 

Cage estabeleceu uma intensa e libertária relação com Judith Malina. Poucas semanas 

depois, ela assistiu ao artista executando o piano com os cotovelos e a posterior 

apresentação de “Imaginary Landscape. No. 4”, invenção na qual Cage se liberava de 

instrumentos para combinar o som de doze aparelhos de rádio. Ao fim de uma 

apresentação de Cage, em conversa, ouviu do compositor acerca da sua chegada a 

Nova York, a proximidade com Max Ernst, as tensões com Peggy Guggenheim e, 

finalmente, sobre a sua relação amorosa com Merce Cunningham. Todos estes 

assuntos, segundo Tytell, deixaram Cage mais próximo de Malina, contribuindo para 

que, no início dos anos 1950, um dos espaços mais frequentados pelo artista em Nova 

York fosse precisamente o TLT.  

Em maio de 1951, momento em que Cage (2016), como narra em carta a Lou 

Harrisson, circulava por Nova York jogando pôquer com um bando de escritores de 

ficção científica, Malina e Beck já estavam na apresentação de “Imaginary Landscape 

No.4”, operando um dos doze rádios RCA combinados ao acaso no interior da 

Columbia University37. Após a conclusão de “concert for prepared piano and chamber 

orchestra” (1951), invenção que sucedeu à combinação randômica com os rádios, o 

compositor alterou decisivamente seu trabalho ao receber de presente o I-Ching, livro 

oráculo chinês, oferecido por Cristian Wolff como retribuição pelas aulas gratuitas 

recebidas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37

 Na performance, durante quatro minutos, em vez de assistir a um concerto, o público ouviu uma 
multiplicidade de sons, desde notícias acerca de partidas de basebol, um trecho de composição de 
Mozart e, ainda no início da guerra, a palavra Coreia sendo repetida algumas vezes em diversas 
estações.  
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O I-Ching serviu não somente para Cage realizar consultas particulares. 

Definiu o terceiro movimento do “concerto para piano preparado” e, a partir de então, 

tornou-se constitutivo ao longo do seu trabalho.  Sobre o efeito da dessa aproximação, 

Vera Terra, indicou: “a noção de mutação, sobre a qual se baseia o I-Ching, deriva de 

uma atitude diante do mundo que enfatiza os processos, em lugar dos conteúdos da 

experiência” (Terra, 2000: 75). Por meio do I-Ching, Cage se distanciou ainda mais da 

música produzida na Europa, pois, “contra a radicalização europeia (música totalmente 

predeterminada, serialização de todos os parâmetros sonoros), propôs uma outra 

radicalização: a música indeterminada” (Campos, 1998: 134).  

Em 1958, na palestra “History of Experimental Music in the United States”, 

proferida em Darmstadt e publicada em Silence, acerca do seu distanciamento da 

música de vanguarda europeia, o compositor recordou com humor e precisão: “certa 

vez em Amsterdam, um músico holandês me disse ‘deve realmente ser difícil fazer 

música na América, pois, vocês estão distantes dos centros tradicionais’. Ao que 

respondi, ‘deve ser difícil para vocês na Europa tão próximos dos centros 

tradicionais’” (Cage, 2010: 73). Mais tarde, especificamente em 1965, na primeira 

série de seu diário, arrematou: “os europeus ainda estão contra. Eles parecem solicitar 

um centro de interesse. Eles compreenderam a tragédia, mas, a própria vida (e toda a 

arte que é feita dela) os perturba, parece insatisfatória” (Cage, 1986: 12).  

Instigado pelas operações propiciadas pelo I-Ching, Cage inventou duas de 

suas mais contundentes proposições, “Music of Changes”38 e “4’33”. A primeira, 

pioneira de suas experiências indeterminadas, é resultante das experimentações com o 

oráculo; a segunda, uma mudança radical no próprio modo de vida do artista, “Music 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Ver “Music of Changes” com David Tudor em https://www.youtube.com/watch?v=eAjKD12RkEY 
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of changes” foi apresentada pela primeira vez no espaço mantido pelo TLT na noite de 

ano novo 1951-1952.  

Assim como o I-Ching, a relação de amizade com o pianista David Tudor 

também foi decisiva para as transformações da música de John Cage. Em 1962, em 

extensa carta destinada ao Sogetsu Art Center e que serviu de programa para a 

apresentação da dupla no Japão (Cage, 2016), Cage lembrou que em 1949, Morton 

Feldman, ao se deparar com o manuscrito de “Deuxieme Sonate”, obra de Pierre 

Boulez, declarou a Cage que só conhecia um pianista capaz de executá-la: David 

Tudor. Tudor esteve presente, desde então, na vida de Cage, inclusive na primeira 

apresentação de “Music of Changes”.  

A proximidade de Cage com o TLT, M.C. Richards e Mac Low foi ainda 

fundamental para o que alguns historiadores da arte denominaram como o primeiro 

happening. Interessado pelos escritos de Antonin Artaud traduzidos por Richards — 

segundo Cage, o contato com Artaud, nos anos 1940, tornou possível a irrupção de 

novas práticas, distintas daquelas defendidas na década anterior, em especial, pela 

dança moderna, ainda circunscrita a espaços de apresentação convencionais —, o 

compositor propôs na Black Mountain uma experimentação com eventos 

simultâneos39. “Nesta ocasião isso se estendeu para além da relação entre música e 

dança, incluindo poesia, pintura e a incorporação da própria audiência. Assim, o 

público não ficou focado em somente uma direção” (Cage apud Kostelanetz, 2003: 

10).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Contudo, é importante frisar a diferença entre a incorporação de Artaud por Cage daquela 
experimentada pelo TLT. Enquanto Cage cita a importância de abolir a distância entre audiência e 
artista, Malina e Beck enfatizam, associada ao anarquismo, a vitalidade do que Artaud chamou de 
“teatro da crueldade”. Uma leitura libertária de Antonin Artaud é singularmente apresentada por Salete 
Oliveira (2001).  
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O acontecimento, em um pátio da escola, contou com projeções de imagens em 

movimento pelas paredes e a suspensão de telas brancas de Robert Rauschenberg. Ao 

mesmo tempo, ele e o poeta Charles Olson40 liam, simultaneamente, em escadas 

diferentes, desde poemas e textos zen até a Declaração de Direitos dos Estados Unidos; 

Cunningham dançava pelo pátio, perseguido por um cachorro; David Tudor tocava 

piano e uma vitrola executava Edith Piaf em velocidade alterada.  

Próximo à realização do happening, Cage recebeu a notícia de que o Bozza 

Mansion, prédio no qual vivia, seria demolido para ceder lugar a um edifício vinte 

andares. “Nova York está começando a se parecer com uma prisão” (Cage apud 

Silverman, 2010: 120), comentou na época. Incentivado por amigos da Black 

Mountain, em especial Paul Williams, optou pela vida afastada da cidade. E, antes 

ainda de deixar Manhattan, fora dos seus limites, inventou “4’33”, uma das 

experimentações estéticas mais comentadas da segunda metade do século XX.  

 

. . .  

 

John Cage, no início da década de 1950, já se intrigara com o silêncio, a partir 

da visita feita à câmara anecóica situada na Universidade de Harvard. Ao ouvir sons no 

interior da sala totalmente vedada, o artista procurou o engenheiro de som e revelou: 

“estou ouvindo sons lá dentro. Como isso é possível? Então ele me pediu para 

descrevê-los; eu os descrevi, como sendo um grave e um agudo” (Cage apud Lopes, 

1996: 100). Ouviu que os sons correspondiam, respectivamente, à circulação do sangue 

e ao sistema nervoso: “ficou claro para mim que o silêncio não existe, que era uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Charles Olson poeta, contemporâneo de John Cage, foi também diretor da Black Mountain College 
nos anos 1950.  
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questão mental. Os sons que você escuta são provavelmente silêncio se você não os 

quer. Mas eles estão sempre soando. Há sempre algo para se ouvir” (Ibidem: 101).  

Em 1952, sob o rescaldo do episódio, esboçou Waiting, composição de um 

minuto e meio de silêncio seguida por três e meio de piano solo. Todavia, decidiu 

abandoná-la depois de se deparar com as telas brancas de Rauschenberg expostas no 

happening da Black Mountain College. Ao interesse de Cage por ruídos dispostos em 

espaços abertos, explicitado em 1949 por “Lecture on Nothing”, somou-se a “vacância 

de cores” proposta pelo artista plástico nas telas brancas. O resultado: “4’33”, título 

extraído da própria duração da experiência, estabelecida por indeterminações. “[Na 

câmara,] em Harvard, ouvi o silêncio e notei que ele não é ausência de som, mas, sim, 

resultado de operações não intencionais do meu sistema nervoso e da circulação do 

sangue. Esta experiência somada às telas brancas de Rauschenberg me levaram a 

compor ‘4’33’” (Cage, 1990: 5).  

“4’33”, “ruído ambiente em três movimentos” (Retallack, 2015: 44), foi 

apresentada em Woodstock, cidade em que vivia Holey Cantine e muitos outros 

anarquistas estadunidenses. Em 29 de agosto de 1952, depois de ouvir as orientações 

de Cage — “é fundamental que você leia a partitura enquanto durar a performance (...) 

Eu sei que parece estranho, mas, no final isto fará diferença” (Cage apud Silverman, 

2010: 118)  —, David Tudor subiu em um pequeno palco situado nos fundos de um 

velho galpão, sentou-se diante do piano e permaneceu em silêncio por quatro minutos e 

trinta e três segundos. Com o objetivo de propiciar que “as pessoas descobrissem que 

os sons ambientes muitas vezes são mais interessantes do que os sons que escutamos 

numa sala de concerto” (Cage apud Lopes, 1996: 101), a première de “4’33” foi 

composta pelo som do ar se movendo, a respiração das pessoas presentes, cadeiras 

rangendo e uma intensa tempestade. Uma das reações à proposição foi ouvida ali 
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mesmo por Tudor e Cage. “Boa gente de Woodstock, vamos expulsar essas pessoas 

para fora da cidade” (Ross, 2011: 99), bradou um enfurecido espectador.  

Para Rob Haskins, com “4’33” “Cage finalmente encontrou uma maneira de 

deixar os sons serem sons, isto é, não mediados pela imaginação do compositor e 

liberados da história da música que condicionou os ouvintes como autômatos 

pavlovianos” (Haskins, 2012: 68). Considerado, em diferentes registros, como sua 

maior contribuição para a música, “[‘4’33’] mudou minha mente, de modo claro, no 

sentido de apreciar todos esses sons que eu não componho. Descobri que essa peça é a 

que está acontecendo a todo momento” (Cage apud Lopes, 1996: 101).  

Em Silence (1961), primeira das suas publicações em livro, dedicou alguns 

ensaios à experiência: “Experimental Music Doctrine” (1955) e “Experimental Music” 

(1957). Enquanto no primeiro argumentou que a chamada música experimental não 

tem programa, mas somente sons, no segundo ele disparou: “não existe algo como um 

espaço ou tempo vazio. Existe sempre algo para se observar, ouvir. É um fato. Por 

mais que nos esforcemos não conseguimos fazer silêncio” (Cage, 2011: 8). Por fim, em 

“Communication (1958)”, experiência de intensa ruptura com a sintaxe, também 

publicada em Silence, provocou: “os sons são somente sons ou eles são Beethoven?” 

(Ibidem: 41). 

Por meio de “4’33”, os sons liberados das convenções, o artista fez como o 

surrealista René Magritte. Sobre a tela composta pelo pintor francês no final dos anos 

1920, formada pelo desenho de um pipe, porém, com a inscrição, “Isto não é um 

cachimbo”, Michel Foucault sublinhou: “é bem evidente que o desenho representando 

um cachimbo não é, ele próprio um cachimbo. E entretanto, existe um hábito de 

linguagem: o que é este desenho? é um bezerro, é um quadrado, é uma flor. Velho 

hábito que não é desprovido de fundamento: pois toda função de um desenho tão 
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esquemático, tão escolar, quanto este é a de se fazer reconhecer, de deixar aparecer 

sem equívoco nem hesitação aquilo que ele representa” (Foucault, 2002c: 20). 

É tentador aproximar a provocação de Magritte à de Cage, pois ambos colocam 

em xeque os hábitos que fundamentam a representação. Se os sons são os sons, entre 

eles não pode haver semelhança, “um ‘padrão’: elemento original que ordena e 

hierarquiza a partir de si todas as cópias, cada vez mais fracas”, mas somente 

similitudes: “o similar se desenvolve em séries que não têm nem começo nem fim, que 

é possível percorrer num sentido ou em outro, que não obedecem a nenhuma 

hierarquia, mas se propagam de pequenas diferenças em pequenas diferenças” (Idem). 

Contudo, nas entrevistas, conferências, mesóticos, Cage não menciona Magritte 

entre os artistas que afetaram suas invenções, em especial, “4’33”. Segundo Vera 

Terra, podemos situar a musique d’ ameublement (musica-mobília) de Erik Satie como 

uma das procedências da experimentação sonora antirrepresentação levada adiante 

pelo artista. De fato, em Silence, Cage publicou uma conversa imaginária com o 

compositor francês, na qual dialoga com algumas passagens de Satie, entre elas, “nós 

devemos trazer à música algo como a mobília, assim a música faria parte dos ruídos do 

ambiente, levaria em consideração tais ruídos” (Satie apud Cage, 2011: 76).  

Aliado a Satie, como o assinalado previamente, as telas brancas de 

Rauschenberg, sem representação de imagens, símbolos, “sem ideias, só fatos” 

(Ibidem: 208), telas que não excluem ruídos como a sujeira, pelo contrário, 

“incorporam tudo aquilo que cai sobre elas” (Ibidem), possivelmente moveram Cage a 

propor “4’33”. Ou ainda o episódio vivido por Cristian Wolff e narrado por ele em 

1952, na conferência realizada na Juillard School, registrada em De segunda a um ano. 

“Era um dia agradável e as janelas estavam abertas. Naturalmente, no decorrer da peça, 

ruídos de trânsito, sons de todos, e alguns deles mais facilmente do que os sons que 
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vinham do piano. De tal forma que um amigo, que estivera tentando com grande 

dificuldade ouvir a música, pediu, ao fim, se Christian podia tocá-la novamente depois 

que fechasse as janelas. Christian disse que de boa vontade tocaria a peça novamente, 

mas que não era urgentemente necessário, já que a peça tinha sido tocada e os sons que 

ocorreram acidentalmente enquanto ela estava sendo tocada não eram de forma alguma 

uma interrupção. As janelas da música estavam abertas” (Cage, 1986: 101).  

Para além da arte e dos artistas próximos a John Cage, desde 1848, foram os 

anarquistas os mais fervorosos combatentes dos hábitos que fundamentam a 

representação, ou ao menos a representação na política. Na introdução de Proudhon, 

Paulo Resende e Edson Passetti expuseram como aquele ano fora decisivo, em especial 

a partir dos escritos do anarquista francês. Frente à crença na inevitabilidade do 

progresso, com Proudhon valorizou-se a capacidade de atuação política da classe 

operária.  

Somado à análise do libertário, o ano de 1848 foi ainda fundamental para a 

irrupção de questionamentos radicais à representação política, pois, se por um lado, em 

Paris, reivindicando reformas, entre elas, o sufrágio universal, milhares de operários, 

artesãos e estudantes, derrubaram o rei Luís Filipe, por outro, um ano depois, por meio 

do sufrágio concedido, Luís Napoleão comandou a violenta reação contra aqueles 

identificados como revoltosos.  

A própria experiência de Proudhon, eleito para a Assembleia Constituinte com 

77 mil votos, apoiado por artistas como o escritor Charles Baudelaire e o pintor Gustav 

Courbet, serviu, como bem observou Woodcock, “para aumentar sua descrença nos 

métodos políticos, ajudando a criar o antiparlamentarismo que marcou seus últimos 

anos e foi herdado pelo movimento anarquista em geral” (Woodcock, 2002: 139). 

Entretanto, mesmo combatendo a representação na política, é importante ressaltar que, 
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ao longo do século XIX, libertários também tocaram em representações, situando-se no 

interior do que Michel Foucault, em As palavras e as Coisas, nomeou “as quimeras 

dos novos humanismos” (Foucault, 2002: XXI).  

Todavia, quimeras à parte, para além da representação política, em Deus e o 

Estado, Bakunin é contundente ao expor o regime de governo dos indivíduos baseado 

nas representações que habita as mentes desde as crianças. Do mesmo modo, Stirner, 

antihumanista, individualista e libertário, já havia situado a mesma questão a partir do 

governo das crianças. O governo das representações, quimera dos novos humanismos, 

está menos para os anarquistas — o que Foucault de As palavras e as coisas via, 

talvez, somente a partir do marxismo 41.  

Iniciado com referência a um escrito de Jorge Luis Borges acerca de um 

estranho modo de identificação biológica dos animais apresentado por uma 

enciclopédia chinesa — leitura que, sublinha Foucault, “perturba todas as 

familiariedades do pensamento — do nosso” (Ibidem: IX) —, o livro expõe como no 

século XIX o homem entra, pela primeira vez, no campo do saber ocidental. Nesse 

momento, as ciências humanas emergem, segundo o filósofo, não para investigar 

particularidades, mas preferindo buscar suas justificativas nas “representações graças 

às quais ele [o homem] vive e a partir das quais detém esta estranha capacidade de 

poder se representar justamente à vida” (Ibidem: 487).  

Para Foucault, menos com a pesquisa acerca de uma aurora ou da idade de ouro 

do homem, as ciências humanas constituíram-se precisamente da maneira pela qual o 

ser, no interior das formas de produção que comandam sua existência, forma a 

representação de suas necessidades. Assim, estão incluídos também os libertários, visto 

que, apesar do combate à representação na política, formularam parte de suas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 A questão da representação para os anarquistas não cabe no mesmo imbróglio. Nos anarquismos, 
talvez, as quimeras apontadas pelo filósofo atinjam o plataformismo e o anarquismo organizado. 
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inquietações renhidos à ideia corrente no século XIX, levada adiante por socialistas, da 

construção de uma outra sociedade, uma nova sociedade. Neste ponto é possível 

concordar com Foucault, mas, seguindo de Proudhon a Bakunin, para o primeiro 

sociedade é o regime que segue o fim da propriedade, assim como esta seguiu o da 

comunidade. Os dois regimes são regidos por inversões de forças: no primeiro, 

prepondera o domínio dos fracos pelos fortes, antecedido pelo [domínio] dos fortes 

pelos fracos [na comunidade]. Para Bakunin, a noção de sociedade é a de sociedade em 

transformação a partir das sugestões de Proudhon de demolição-invenção.  

Edson Passetti observou que, no século XIX, somente alguns se lançaram à 

abolição das construções homem e sociedade. Ao comentar O Único e a sua 

propriedade (1844), livro de Max Stirner42, autor lido substancialmente por artistas 

como Marcel Duchamp e Francis Picabia nas primeiras décadas do século XX43 e mais 

tarde por Dubbufet, argumentou: “o humanismo anarquista que se anunciava com 

Proudhon, a quem ele [Stirner] dedica longuíssima reflexão em seu livro, é inaceitável, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42

 Sobre Max Stirner, ver Hypomnemata 167: “Max Stirner não se chamou anarquista. Sua breve obra é 
composta por um livro (censurado em 1844) e alguns artigos redigidos entre as décadas de 1840 e 1850. 
Dissidente hegeliano, com suas reflexões singulares invade o anarquismo nascente de Proudhon, os 
socialismos esboçados, o liberalismo confirmado. Morreu cedo, em 1856, meses antes de completar 50 
anos. Esquecido até o final do século XIX foi recuperado pelo poeta anarquista escocês John Henry 
Mackay, com o livro Max Stirner. Sein leben und sein werk, publicado em Berlim, pela Schuster & 
Loeffer, em 1898. Este forasteiro único e paradoxalmente egoísta invade de maneira própria as análises 
sobre a propriedade, o sagrado, o direito, os efeitos do iluminismo e o Estado. Renegado pelos 
intérpretes dos anarquismos que marcaram a falsa dicotomia entre individualismo e coletivismo ou 
comunismo, foi enfatizado nas análises de Max Nettlau, o mais incisivo historiador dos anarquismos. 
Está presente na obra do filósofo Michel Foucault, sublinhado dentre as subjetivações ético-estéticas 
radicais que emergiram no século XIX, pois não há outro ponto primeiro e último de resistência ao 
poder político senão na relação consigo mesmo. Habita, não declaradamente, a filosofia a marteladas de 
Nietzsche e a filosofia generosa de Gilles Deleuze. Foi referência constante para o rompimento com a 
arte moderna por Marcel Duchamp. É o ponto de inflexão para a crítica de Albert Camus aos efeitos 
revolucionários estatistas. Enfim, por onde se transitar nos combates ao som, palavras e relações com a 
revolta anda-se junto com Max Stirner. Seus escritos breves e seu longo livro situam questões históricas, 
objeções ao pensamento e às suas consagrações, movem práticas livres e combatem o rompimento 
definitivo com a metafísica. Em Stirner o indivíduo não é uma abstração. Stirner é um anarquista nos 
anarquismos”. Disponível em http://www.nu-sol.org/hypomnemata/boletim.php?idhypom=200 
 

43 Segundo o biógrafo Calvin Tomkins (2004), no início da segunda década do século XX, Duchamp 
apreciava, em especial, dois filósofos: o antigo grego Pirro de Élis (365-275 a.C.) e Max Stirner. O 
segundo lhe foi apresentado por Francis Picabia.  
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transcendental, utópico e exercício de inversão de termos (ou séries, no dizer de 

Proudhon), no qual deixamos o mundo restrito da propriedade privada pelo impessoal 

da propriedade coletiva ou posse transitória” (Passetti, 2003a: 105).  

Sobre as afirmações socialistas pós-1848, em Ética dos Amigos, Passetti 

explicita a distinção do pensamento afirmado por Max Stirner, “um anarquista nos 

anarquismos”, visto que, enquanto Stirner se aproximava da crítica socialista à 

emancipação política, “distancia-se radicalmente de uma emancipação humana, por 

considerá-la reiteradora do próprio princípio do mundo burguês, um aperfeiçoamento 

do humanismo” (Passetti, 2003b: 248).  

Contudo, como expôs Passetti, apesar do enredamento a determinadas 

representações, diferente dos demais socialistas, os anarquistas, ao longo dos séculos 

XIX e XX, abalaram a sociedade, sobretudo, pelas experimentações no presente de 

outros costumes e invenção de espaços libertários. A partir da reflexão de Foucault em 

As palavras e as Coisas e no ensaio “Outros Espaços” (1967)44, Passetti nomeou tais 

experiências de heterotopias anarquistas, “invenção de lugares, de existências, 

demandando crítica à sociedade e gestação de nova sociedade” (Passetti, 2003a: 167), 

conceito que retomarei no último capítulo desta tese.  

Se, como vimos anteriormente, no século XIX a representação não foi colocada 

totalmente em xeque pelos libertários, seu exercício na política, e, por conseguinte, na 

democracia e no voto tornou-se um dos alvos dos anarquistas, primeiro com Proudhon. 

Ao refletir posteriormente sobre suas atividades na Assembleia Nacional, o anarquista 

concluiu: “Assíduo, desde as nove horas, às reuniões nas comissões e comitês, não 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Em “outros espaços”, Foucault apresenta a emergência de certos posicionamentos que “suspendem, 
neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se encontram por eles designadas” e distingue estes 
posicionamentos entre utopias, “posicionamentos que mantêm com o espaço real da sociedade uma 
relação geral de analogia direta ou inversa”, e o que denominou de heterotopias, “lugares reais, lugares 
efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da sociedade, e que são espécies de 
contraposicionamentos, espécie de utopias efetivamente realizadas (...) lugares que estão fora de todos 
os lugares” (Foucault, 2001: 415). 
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deixava a Assembleia senão à noite, esgotado de fadiga e desgosto (...). Eu não sabia 

de nada, nem das oficinas nacionais, nem da política do governo, nem das intrigas que 

se cruzavam no interior da Assembleia. É preciso ter vivido nesse isolador que se 

chama Assembleia Nacional, para conceber como os homens que ignoram mais 

completamente o estado de um país são quase sempre os que o representam” 

(Proudhon, 2001: 203).  

Mais tarde, Piotr Kropotkin, em recado direto aos devotos das eleições, 

arrematou: “seu representante deverá emitir uma opinião, um voto, sobre toda a série, 

variada ao infinito, de questões que surgem nesta formidável máquina — o Estado 

centralizado. Ele deverá votar o imposto sobre os cães e a reforma do ensino 

universitário, sem jamais ter colocado os pés na universidade, nem sabido o que é um 

cão de caça” (Kropotkin, 2000: 33). Na Espanha, década de 1930, anarquistas 

associados à Confederación Nacional Del Trabajo (CNT) levaram mais de 100 mil 

trabalhadores às ruas sob o lema “Revolução Social: a saída para as urnas”, iniciando 

“uma campanha sem igual, pregando a ‘greve’ eleitoral com ênfase e força sem 

precedente. Os jornais e panfletos levaram a palavra de ordem do boicote às urnas aos 

lugarejos mais distantes” (Enzensberger, 1987: 105).  

Diante da crítica à representação política, os anarquistas estimularam em 

especial o que chamaram de ação direta. Segundo Voltairine de Cleyre, “toda pessoa 

que planejou fazer qualquer coisa, e foi e fez, ou pôs seu plano em execução antes de 

outros, e ganhou a cooperação e colaboração de outras pessoas, sem apelar para 

autoridades, pedir licença ou agradá-las, foi um praticante da ação direta” (De Cleyre, 

2009:s/p).  Sem ficar restrita às práticas anarquistas, a mais explícita entre tais ações 

apontadas por ela foi a que aboliu a escravidão nos EUA. À ação indireta — ou o 

“como-não-fazer-nada”, dos políticos, isto é, “trinta anos de compromissos, 
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pechinchas, tentativas de manter o status quo” (De Cleyre, s/d) —, Voltairine opôs as 

ações de guerrilha contra os proprietários de escravos, realizadas por homens como 

John Brown e que efetivamente derrubavam o regime antes mesmo de qualquer 

decreto oficial.  

Quase cinco décadas antes de Voltairine, em 1859, no ensaio “Em defesa de 

John Brown”, Henry David Thoreau declarou que frente ao Estado e à escravidão, 

certas atitudes não podem ser identificadas como violentas. “Sei que a grande maioria 

de meus compatriotas julga que a única maneira honrada por que se podem usar os 

rifles e os revólveres Sharp é em duelo, quando sejamos insultados por outras nações, 

ou para caçar índios e alvejar escravos fugitivos (...). Penso que, por uma vez”, 

referindo-se às ações armadas de libertação de escravos levadas a cabo por Brown, “os 

rifles e revólveres Sharp foram utilizados numa causa justa” (Thoreau, 1987: 121), 

concluiu, explicitando não haver, mesmo entre pacifistas, a recusa da violência diante 

da violência. No mesmo ano, o anarquista Joseph Déjacque, como Thoreau, valorizou 

as ações de Brown: “ecos crescentes de seu relato irão ressoar até os mais distantes 

casebres, atiçando a fibra de independência dos escravos, dispondo-os à sedição” 

(Déjacque, 2013: 115).  

No Brasil, em 1946, um ano após o fim da II Guerra Mundial, o anarquista José 

Oiticica retomaria as atividades do jornal Ação Direta. Em editorial, situou, assim 

como De Cleyre, algumas lutas históricas como exemplos da ação direta, desde 

revoltas de gladiadores em Roma, passando por insurgências de servos medievais até 

“a da revolução francesa, assaltando bastilhas, destruindo nobrezas, apeando cleros; a 

dos abolicionistas brasileiros, protegendo escravos, concitando os moços, obrigando o 

Império à lei de 13 de maio” (Oiticica, 1970: 21). Concluiu: “após duas guerras 

desenganadoras (...) ação direta é o meio certo de vencer, porque é o único meio 
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amedrontador do capitalismo. Nenhum parlamento assusta a alta finança. Parlamento 

não faz greves, não sabota a produção, não boicota produtos (...) Só a ação direta abala 

tronos, ameaça tiaras, convolve mundos” (Ibidem).  

Décadas mais tarde, nos anos 1980, ocaso da ditadura civil-militar, momento 

em que se reivindicavam as chamadas “diretas já”, a retomada do voto, o anarquista 

Jaime Cubero argumentou: “a luta eleitoral é a luta pelos meios, é a ação indireta. A 

luta pelos fins é a Ação Direta (...). A primeira, cria massas e as conserva como tal, isto 

é, como massas de manobra, como multidões obedientes aos gestos e às palavras de 

ordem (...) A segunda desenvolve no homem a capacidade criadora, porque não tira 

das massas o espírito de iniciativa” (Cubero, 2000: 28).  

“4’33”, em 1952, pode ser considerada uma ação direta anarquista, mais um 

episódio do embate libertário contra a representação. Foi em 1965, que John Cage 

utilizou a expressão “ação musical direta” para se referir não especificamente à 

experimentação de Woodstock, mas ao fluxo de suas invenções “a partir dos ouvidos, 

sem interpor os olhos” (Cage, 1986: 3). A produção de “4’33” também foi possível 

pela coexistência entre Cage e artistas como Mac Low e Malina, por explicitar que há 

muita vitalidade do lado de fora da política, do lado de fora das salas de concerto. A 

partir dos estudos de Foucault sobre os gregos, como mostrou Deleuze, “o dentro é 

sempre o dentro do fora. Não é minha interioridade” (Deleuze, 2015: 24). Deleuze 

situou tal formulação, citando o barco, dobra do fora que é o mar. De maneira similar, 

após “4’33”, Cage fez das salas de concerto uma investigação com o aberto, o fora, 

aventura afirmadora, ao em vez de protegida de ruídos e intempéries.  

A principal ressonância da ação entre os artistas anarquistas ocorreu quase uma 

década depois, em 1966, em Milão, Itália. Nesta cidade, o The Living Theatre 

apresentou “Free Theatre”, no qual os atores do grupo ocuparam o espaço de 
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apresentação, não falaram, tampouco fizeram gesto algum. Assim como ocorrera em 

Woodstock com Cage, o público reagiu rapidamente. “’Façam algo’ eles gritavam. 

Então começaram a nos puxar, cutucar. Começaram a participar do Teatro Livre. 

Nossa resposta à histeria foi permanecer em silêncio” (Beck, 1986: 82-83).  

“Free Theatre” constituiu mais um episódio da decisiva temporada européia do 

TLT. Vivendo no chamado velho continente desde 1964, depois de expulsos dos EUA 

pelo governo Lyndon Johnson sob a acusação de não pagarem impostos de renda, o 

grupo se transforma em coletivo e cada membro contribui à sua maneira com o 

processo de encenação. A partir de então, segundo Troya, as maneiras do The Living 

Theatre apresentar as peças são transformadas, pois, para além de um modo coletivo 

de trabalho, os modos de estar em cena “permitem aos atores representar a si mesmos e 

não mais personagens de ficção” (Troya, 2015: 142).  

Após “Mysteries”, “As Criadas”, de Jean Genet, “Free Theatre” e “Antígona”, 

o coletivo experimentou “Paradise Now”, montagem na qual, aliada à abolição da 

representação, incorporou a plateia na ação. Associada a “4’33”, “Paradise Now”, foi 

uma das mais impactantes afirmações estéticas anarquistas ocorridas nos anos 1960, 

responsável por transformar radicalmente a existência de inúmeros anarquistas e 

artistas, entre eles, os brasileiros Roberto Freire e Hélio Oiticica.  

Em Paris, 1968, Freire, então militante ativo de resistência à ditadura civil-

militar brasileira, assistiu à apresentação do The Living Theatre. “Antes de assisti-lo 

(...) tive a grata notícia de saber tratar-se de um grupo anarquista radical que deixara os 

Estados Unidos por se negar a pagar imposto de renda enquanto o dinheiro público do 

país fosse aplicado na guerra do Vietnã” (Freire, 2002: 233). Sob o efeito daquele 

“encantador e absolutamente original espetáculo teatral” (Ibidem), ouviu de Beck 

acerca de Wilhelm Reich e anarquismo, bases futuras da Somaterapia, prática 
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terapêutica inventada por ele no final dos anos 1960 para auxiliar jovens militantes a 

resistirem libertariamente às violências da família e do Estado 45.  

Em carta à amiga e artista Lygia Clark, logo depois de experimentar o “paraíso 

agora” em Londres, Oiticica, neto do anarquista José Oiticica, expôs por escrito a 

vitalidade da experimentação no que definiu como a abolição da distância entre o palco 

e platéia. “O começo foi ótimo porque começavam os 'atores' a surgir por entre a 

'plateia' (...) então, começavam a dizer frases baixo e aumentando a voz, e a repetição 

fazia como que uma cadeia obsessiva, p.ex.: diziam 'pra viver é preciso ter passaporte' 

- 'não me permitem fumar haxixe' - 'não me permitem tirar a roupa'. Então todos tiram 

a roupa; mas, ao contrário do que se poderia pensar, tudo se passou naturalmente sem a 

morbidez de uma peça 'no palco', porque certa distância havia sido abolida entre os 

'atores' e a 'plateia' - e, incrível, as pessoas se transformavam também 'na vida real', 

porque estavam reinformadas pela atuação dos atores” (Clark & Oiticica, 1998: 123-

124). A partir da experiência, concluiu: “tenho que criar minha comunidade 

definitivamente no Rio; não me interessa mais nada, e então todas as experiências 

comunicativas poderão entrar num contexto real; não farei concessões; roupa, vida 

diária, etc. tudo para mim se torna uma experiência reveladora” (Ibidem). Segundo 

Beatriz Carneiro, as não concessões expressas por Oiticica nos anos 1960 são 

antecedidas pelas próprias formulações de seu avô, que além de militante exercia 

atividades de poeta, músico e professor de prosódia em uma Escola de Teatro 

Municipal. Sobre algumas das “heranças” subversivas, Hélio mais tarde comentou.  

“José Oiticica era um filólogo, era um dos caras mais inteligentes que já existiram no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Próxima de completar 50 anos de existência, a Somaterapia inventada por Roberto Freire é levada 
adiante hoje por um terapeuta libertário único, João Da Mata. Desde o início dos anos  2000, Da Mata, 
somado a abertura de grupos de Soma na Europa e pelo Brasil, publicou importantes livros de 
atualização da prática terapêutica inventada nos anos 1960. Ver: http://www.somaterapia.com.br/  
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Brasil (...) Tinha princípios de comportamento que para mim, eram coisas que me 

guiavam, que eu nunca mais esqueci: (...) alguém escolheu o meu avô para fazer parte 

de um júri (...) Ele não podia negar a fazer parte senão ia preso. Aí ele chegou e disse: 

‘olha eu vou fazer parte do júri, mas eu aviso de antemão que vou absolver sempre’” 

(Oiticica, 2009: 211).   

Hélio Oiticica não podia imaginar que pouco tempo depois de experimentar 

“Paradise Now”, vindos de anos de nomadismo pela Europa e norte da África, Malina 

e Beck, ao desembarcarem no Brasil em 1971, se interessaram com avidez, 

precisamente, pelos escritos de José Oiticica. Segundo Joseph Tytell, os inventores do 

grupo escolheram estudar português com leituras de ensaios assinados pelo libertário 

inventor do jornal Ação Direta. Anos mais tarde, não sem surpresa, ao abrir the life of 

theatre, diário de Julian Beck, Hélio se deparou com a seguinte máxima do avô: “a 

alegria máxima de um depende da alegria máxima de todos”. E ainda segundo 

depoimento de Ilion Troya, em 1972, após a expulsão do TLT pelo governo de 

Garrastazu Médici, o artista recebeu por algumas semanas integrantes do grupo em seu 

apartamento em Nova York (Troya, E2: 2015). 

Em 1972, ao mesmo tempo em que acontecia à temporada de Malina e Beck no 

Brasil, Oiticica expôs a importância de algumas afirmações de John Cage para o seu 

trabalho naquele momento. “experimentar o experimental”, ensaio publicado na revista 

navilouca46, aberto e sem diagramação usual, é encerrado com as afirmações do artista 

estadunidense: “a palavra ‘experimental’ é apropriada, não para ser entendida como 

descritiva de um ato a ser julgado posteriormente em termos de sucesso ou fracasso, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Revista experimental em único volume, publicada em 1972, editada por Torquato Neto e Waly 
Salomão, contendo trabalhos de Augusto de Campos, Rogério Duarte, Torquato Neto, Waly Salomão, 
Decio Pignatari, Duda Machado, Hélio Oiticica, Jorge Salomão, Stephen Berg, Luiz Otavio Pimentel, 
Chacal, Luciano Figueiredo, Óscar Ramos, Ivan Cardoso, Lygia Clark, Caetano Veloso, Haroldo de 
Campos.   
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mas como um ato cujo resultado é desconhecido” (Oiticica, 2009: 109). Waly 

Salomão, em Hélio Oititica, expôs como Cage foi uma das referências de Oiticica ao 

longo de sua temporada em NYC e lembrou que a capa de Notations (1968), 

publicação do artista anarquista, foi vital para a invenção de uma das instalações de 

Cosmococa (1973).  

Esse breve entrecruzamento de episódios contados aqui são ainda pouco 

conhecidos no interior dos anarquismos. Sobre isto ainda há muito a se pesquisar e 

revolver. Todavia, é importante demarcar, apesar de pouco debatida entre libertários, 

como “4’33”, invenção do início dos anos 1950, nitidamente anarquista, se espraiou 

por experiências liberadoras que marcaram os anos 1960 e 1970, afetando diretamente 

produções anarquistas, desde o TLT  até Hélio Oiticica.  

Em Greenwich Village 1963: avant garde, performance e o corpo efervescente, 

Sally Banes concluiu que John Cage, “no uso de métodos acidentais, numa atenção 

toda zen para com a vida diária, num interesse pela teatralidade não-dramática de todas 

as artes, e num humor caracteristicamente dadaesco” (Banes, 1999: 47), foi uma 

referência onipresente nos artistas mais experimentais dos anos 1960 e 1970. Segundo 

ela, para além da música, o artista foi vital para os happenings até o fluxus; escultura e 

pintura (vide Rauschenberg e Jasper Johns); dança (Cunningham e Robert Dunn); 

poesia (Jackson Mac Low) e teatro (The Living Theatre).  

É preciso também ressaltar que simultâneamente à importância conferida a 

Cage por Banes, o artista também se transformou pela proximidade com os mesmos 

artistas. Foi por meio de Cristian Wolff, aluno e parceiro na New York School, que 

Cage descobriu novas possibilidades com o I-Ching; Judith Malina e Julian Beck 

também foram importantes, a partir da leitura de Antonin Artaud, para o happening 

ocorrido em 1952 na Black Mountain College; somam-se a isto, as telas brancas de 
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Robert Rauschenberg, vitais para o acontecimento de “4’33”, executada por David 

Tudor.  

 

cityzen 

Pouco mais de um ano depois de “4’33”, John Cage partiu rumo a outros 

espaços depois da perda do apartamento no edifício Bozza Mansion, em NYC e o 

acossamento a comunistas, anarquistas e pacifistas durante o governo republicano de 

Dwight. D. Eisenhower: a cidade estava se tornando uma insuportável prisão. “Em que 

momento [1946-1956], antes disso, a traição foi tão desestigmatizada e tão 

recompensada nesse país?” (Roth, 2014: 305), perguntou Murray Rinngold, outro 

personagem de Philip Roth, em Casei com um Comunista. Professor que no início dos 

anos 1950 teve seu irmão, Ira, célebre ator do rádio nos EUA, arruinado pela denúncia 

da esposa, Rinngold concluiu que, junto à perseguição, “[Joseph] McCarthy 

compreendeu o valor do entretenimento da desgraça e aprendeu como alimentar as 

delícias da paranóia” (Ibidem: 328-329).  

Todavia, como sublinhou David Bernstein, em Nova York, neste momento, 

além de escapar da perseguição de McCarthy, muitos artistas fugiam também do 

estalinismo incrustado em parte da esquerda (Bernstein, 2002). Em resposta aos 

estudos sobre o período, mais especificamente da historiadora Moira Roth, para quem 

nos anos 1950, em Nova York, predominava entre os artistas uma estética da 

indiferença em relação à política, Bernstein concluiu o contrário. Ao comentar 

especialmente o percurso de John Cage, Bernstein notou que, ao longo da década de 

1950, o artista não esteve indiferente, mas, sim, amadurecendo suas afirmações 

relacionadas à função social e política da arte.  
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Cage deixou a cidade em 1954, entre o fim da guerra da Coreia e o início da do 

Vietnã. Pouco tempo depois da partida do amigo, após ser detida junto com alguns 

militantes do The Catholic Worker, em protesto pacífico no City Hall Park, Judith 

Malina foi levada a tribunal e posteriormente confinada em uma Clínica Psiquiátrica de 

Bellevue, libertada com o auxílio de Paul Goodman. Em 1957, Malina e Beck 

retornariam ao banco dos réus, novamente presos em protesto pacifista, porém, desta 

vez ficariam encarcerados por um mês: Malina, dividindo cela com Dorothy Day47 na 

Women’s House of Detention, localizada no Greenwich Village, e Julian Beck em 

Tombs, prisão de segurança máxima situado na Lower Manhattan.  

Embora voltasse semanalmente à cidade, sobretudo para dar aulas na New 

School of Social Research, Cage abandonou NY convidado por Paul Williams48, 

jovem arquiteto que decidiu construir uma comunidade formada por casas 

experimentais, confortáveis e de baixo custo, onde inicialmente artistas ligados à Black 

Mountain College pudessem coexistir libertariamente. Diante da proposta, o artista não 

hesitou. Mesmo com a decisão de Cunningham em ficar em NY, por mais de uma 

década Cage dividiu com mais quatro pessoas, entre elas o amigo David Tudor, uma 

cabana de dois cômodos que media três por seis metros e pela qual pagava 24,15 

dólares por mês de aluguel. Como expôs no prefácio de Anarchy: “se é para haver leis 

precisamos das que partam da aceitação da pobreza como um meio de vida” (Cage, 

2013: 39).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Dorothy Day (1897-1980) , leitora de Liev Tolstói e Piotr Ktopotkin,  fundou nos Estados Unidos, 
anos 1930, o Movimento Operário Católico.  Além de criar, em 1933, o jornal The Catholic Worker, que 
chegou a tiragens de quase 200 mil exemplares, Day estimulou ao longo das décadas de 1940 e 1950  a 
irrupção de dezenas de comunidades agrícolas, nas quais desempregados  podiam tomar parte.  

48 Cage dedicou “Williams Mix” (1952) a Paul Williams. Ver/ ouvir “Williams Mix” em 
https://www.youtube.com/watch?v=9ql4Ophbt7k 
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James Martin, autor de Men Against the State com quem Cage conviveu em 

Stonypoint, expôs que a vida simples em pequenas comunidades como “New 

Harmony” (1826) foi própria dos anarquismos estadunidenses desde as primeiras 

décadas do século XIX. Sobre a “New Harmony”, mais especialmente acerca das ações 

de um dos seus integrantes, Josiah Warren, Martin concluiu: “comparados à 

propaganda em grande escala feita na Europa, seus objetivos [de Warren] foram 

excessivamente modestos (...) a possibilidade da sobrevivência econômica de pequenos 

grupos sem a estrutura estatal, recusa de todas as instituições não baseadas no respeito 

a soberania do indivíduo e na cooperação voluntária” (Martin, 1970: 38).   

O esforço em apresentar a pobreza como meio de vida também é característico 

dos cínicos. Para tais filósofos-militantes, o uso do cajado, da mochila, do manto, da 

barba hirsuta, da errância e da própria nudez é muito mais do que ornamental. O 

aspecto da vida simples, as vestimentas, os costumes, indicam a experiência de uma 

existência liberada de convenções e opiniões supérfluas e não se confunde com a 

simplicidade religiosa ou mística. Depois de citar Crates, filósofo que não queria casar 

com Hiparquia e para isso despiu-se publicamente em sua frente —“olhe o seu marido, 

olhe o que ele possui, decida-se porque você não vai ser minha mulher se não 

compartilhar meu modo de vida” (Foucault, 2011: 48) —, Foucault concluiu: “esse 

modo de vida próprio dos cínicos tem, em relação à verdade, o que poderíamos chamar 

de um papel de prova. Ele permite mostrar, em sua nudez irresistível, as únicas coisas 

indispensáveis à vida humana” (Ibidem).  

Experimentando o indispensável em Stonypoint, nome da comunidade 

localizada a 60 milhas de Nova York, provando cinicamente uma vida simples, o 

compositor, anteriormente acostumado com o espaço próprio na cidade, passou a 

realizar longas caminhadas pelas matas da região. Assim como Henry David Thoreau, 
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longe da cidade, trilhou caminhos outros, “o homem e seus afazeres, igreja, Estado e 

escola, ofício e comércio, manufaturas e agricultura, até mesmo política, o mais 

alarmante de todos eles – fico feliz em ver como é pequeno o espaço que ocupam na 

paisagem (...). Em meia hora posso caminhar até uma porção da superfície da terra 

onde um homem não fica parado ao cabo de um ano ao outro; ali, por conseguinte, a 

política não existe, pois ela não passa da fumaça do charuto de um homem” (Thoreau, 

2006: 77)49. 

Caminhando no mês de agosto, em pleno verão, além de se dedicar 

definitivamente aos cogumelos, Cage descobriu, como Thoreau, “que nada é tão 

importante como as plantas e as pedras” (Cage apud Silverman, 2010: 122). Naquele 

instante decidiu estudar a fundo os fungi. Insatisfeito com a leitura de livros e manuais 

especializados foi aconselhado por habitantes próximos à comunidade a procurar Guy 

Nearing, autor de publicações sobre líquens e cogumelos específicos da região. Ao ser 

contatado, Nearing respondeu: “venha me visitar a hora que você quiser e eu posso 

ajudá-lo com os nomes dos cogumelos que você descobriu” (Nearing apud Cage, 2011: 

262).  

Alguns depoimentos relacionados a esse período, como o da amiga e 

coreógrafa Bonnie Bird, responsável pelo convite para Cage escrever o notório “The 

Future of Music” (1937), um dos primeiros textos assinados por ele, descrevem a 

estrita disciplina do compositor. Segundo Bird, Cage saía diariamente com uma cesta 

para caçar espécies raras de cogumelos, desenhava-os em cartões especificando o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49

 Sublinhou José Paulo Paes, “[o exemplo para Thoreau] era a frugalidade dos filósofos gregos, que 
faziam da vida simples e livre a própria condição da sabedoria. Cuidou sempre de por em prática esse 
ideal, pouco se importanto com a opinião de seus concidadãos, que o tinham por vadio e antissocial. 
Gastava a maior parte do tempo a vaguear pelas florestas, regatos e campinas das vizinhanças de 
Concord” (Paes, in Thoreau, 1986: 11). Dede o século XVII, vaguear passou a ser identificação de 
vagabundos, sujeitos perigosos (Foucault, 2015). 
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nome e a data da seleção. Judith Malina contou que certa vez ouviu do amigo: “eu 

componho, mas, sou mais um investigador de cogumelos” (Silverman, 2010: 166).  

Todavia, distinguindo a paixão pelos mushrooms de seu trabalho, Cage 

considerou: “eu estava muito envolvido com o acaso na música e pensei naquela 

ocasião que seria importante também o envolvimento com experiências que não 

lidassem com isso“ (Cage apud Kostelanetz, 2003: 16). “marcel duchamp aprendeu e 

eu também através da filosofia indiana que algumas vezes você usa o acaso e outras, 

não. os cogumelos são uma dessas ocasiões em que você não pode usar o acaso porque 

você corre o risco de se matar“ (Cage, 1986: xviii), observou50.  

O próprio Cage, certa vez, depois de ingerir um cogumelo venenoso, foi levado 

às pressas para o hospital: “‘quinze minutos mais tarde e você estaria morto’” (Cage, 

2011: 262), disse-lhe o médico. Menos pela leitura de livros especializados do que 

testando diferentes tipos com Guy Nearing, o artista, pouco a pouco, tornou-se um 

respeitado micólogo. 

Para além do prazer em coletá-los, os cogumelos propiciaram algo inédito em 

Cage. No final de 1958, ano em que Jasper Johns e Robert Rauschenberg produziram 

um evento de celebração dos 25 anos de trabalho do companheiro de Black Mountain, 

realizado no Town Hall, Cage se deslocou à Europa para uma longa temporada. Em 

Darmstadt, no renomado “Festival Neue Musik”, apresentou “Composition as 

Process”, lecture na qual retomou desde algumas de suas invenções como “Music of 

Changes” até as experiências que precederam “4’33”.  

No ocaso da viagem, depois de se apresentar também em Bruxelas e, por fim, 

em algumas cidades italianas, foi convidado a participar de um tradicional programa de 

auditório, “Lascia o Raddopio”. Respondeu a questões específicas sobre cogumelos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 A menção a Duchamp não é fortuita. No início dos anos 1960, morando em Stonypoint, Cage se 
aproximou definitivamente do artista dadá com a prerrogativa de aprender a jogar xadrez.  
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recebendo um prêmio equivalente a 8 mil dólares, “a primeira vez que eu recebia uma 

quantia como esta de dinheiro, pois somente nos anos 1960, comecei a ser sustentado 

por meu próprio trabalho” (Cage apud Kostelanetz, 2003: 16), declarou mais tarde. 

Quando desembarcou nos EUA, adquiriu um piano para Stonypoint e uma Kombi para 

a companhia de Merce Cunningham. A partir de então, tornou-se também motorista da 

trupe do coreógrafo e, ao volante, tomava desvios em busca de paisagens estranhas e 

restaurantes escondidos.  

A paixão pelos cogumelos fez ainda com que o artista propusesse um novo 

curso na New School. Na instituição em que ministrava aulas sobre Música 

Experimental, ao lado de Lois Ling e Nearing, coordenou um curso específico para a 

identificação de cogumelos. Com Ling e Nearing, mais Ralph Ferrera e Esther Dam, 

Cage fundou a New York Mycological Society. Em carta a todos os filiados, anos mais 

tarde, em 1964, o artista afirmou o anarquismo da associação “sem constituição ou lei 

parlamentar, sem funcionários, somente um secretário e um tesoureiro (...). O que 

queremos é uma situação bastante anárquica e desorganizada, sem quaisquer 

responsabilidades pesadas que pesem sobre os ombros de ninguém” (Cage, 2016: 297).  

Na década de 1950, época marcada pela intensificação micológica, Judith 

Malina, segundo Joseph Tytell, passou a visitar Cage com frequência em Stonypoint. 

Na comunidade, depois de uma coleta de espécies selvagens, o amigo apresentou Beck 

e Malina a Paul Williams. A partir do encontro, Williams se dispôs a encontrar e 

reformar um espaço para que o TLT e Merce Cunningham pudessem ensaiar e se 

apresentar em Nova York. No final dos anos 1950, assim que retornaram à cidade, 

depois de uma viagem de alguns dias a Stonypoint, precisamente com Cage ao volante 

da kombi, Cunningham, Malina, Beck e Williams se depararam com um prédio 

abandonado que outrora tinha abrigado uma loja de departamentos. Depois da primeira 
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visita, retornaram ao endereço localizado na esquina da 14st com 6a Avenue. Williams 

garantiu que com algumas reformas o lugar tornar-se-ia rapidamente propício para 

ensaios e apresentações. Segundo Ilion Troya, além dos ensaios de Cunningham, o 

prédio serviu, sobretudo, para Judith Malina e Julian Beck montarem os primeiros 

grandes momentos do Living com “Conection” e “The brig”.  

As coexistências em Stonypoint compõem parte do material exposto em 

Silence. Entretanto, o livro, dedica grande parte de seu volume às experiências de Cage 

ao longo das décadas de 1930 e 1940, desde o rompimento do artista com Arnold 

Schoenberg até a incorporação do I-Ching. Composto de 19 experiências textuais, 

Silence foi possível a partir do convite feito pelo compositor Richard Winslow para 

Cage lecionar ao longo de um ano na Wesleyan University e, posteriormente, lançar 

pela editora da instituição uma reunião de escritos.  
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1961, cartaz de divulgação do lançamento de Silence 
no espaço mantido pelo The Living Theatre em NYC  
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Capa de Silence  
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Na abertura de Silence, texto escrito por Julian Beck e Judith Malina 
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Capa de Notations (1968) livro organizado por John Cage 

 

 

 

 

Cosmococa de Helio Oiticica com Neville d’Almeida com projeções da capa de Notations,  
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partitura de “Music of Changes”  presente em Notations  
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Publicado em outubro de 1961, segundo Kyle Gann, o livro ofereceu a Cage 

mais uma oportunidade de se transformar e, aos 49 anos de idade, aproximar-se de uma 

geração mais jovem: “o momento em que o livro foi lançado era vital, pois, uma nova 

geração estava pronta para sacudir a influência dos pais em uma revolta aberta” (Gann 

apud Cage, 2011: xviii). Sobre as frequentes comparações feitas entre o seu trabalho e 

o dadá ou o zen, logo no prefácio o artista observou: “é possível conectar aos dois, 

porém, nenhum deles é fixo. Tanto dadá quanto o zen se transformam e de acordo com 

diferentes tempos e espaços eles revigoram a ação. O que era dadá nos anos 1920 é 

agora, com exceção de Marcel Duchamp, apenas arte” (Idem: xxxi).  

Sem se filiar ou reivindicar uma atualização relacionada ao dadá e ao zen, mais 

adiante, no último parágrafo da abertura, Cage conclui que o seu trabalho é com 

frequência “antiescolástico e anárquico” (Ibidem). Para Rob Haskins esta foi a 

primeira vez que Cage associou a própria produção estética ao anarquismo. Contudo, 

vale ressaltar que o artista utiliza aqui a palavra “anárquico”, e não “anarquismo”. A 

partir das contribuições de Haskins e da associação entre “anárquico” a “anarquista”, 

dentre os livros de Cage, Silence é o que apresenta menos comentários sobre os 

anarquismos ou questões que ultrapassam o trabalho com a música. Das 19 

experiências escritas de Silence, 17 são relacionadas à sua atividade musical.  

Para além de tal preponderância, em Silence, apesar das letras com variadas 

fontes, diagramações pouco usuais, as experimentações ainda não haviam se ampliado 

como nas séries do diário redigido em meados dos anos 1960. Apesar da referência ao 

silêncio, exposto por “4’33”, da liberação da música das salas de concerto, Silence não 

apresenta uma ruptura mais incisiva com a forma-livro. Aqui o artista se encontra um 

pouco distante daquele que quatro anos depois, na primeira série do diário, declarou: 
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“não tema que sua vida diária não permaneça (ou se torne, conforme o caso) 

desorganizada, caracterizada pelo caos, iluminada anarquicamente” (Cage, 1986: 15).  

Afetado pelo impacto do livro, em 1962, duas décadas depois de chegar 

definitivamente a NYC, ao mesmo tempo em que se aproximou ainda mais de jovens 

artistas, com seus 50 anos, John Cage passou a apresentar recorrentes problemas de 

saúde, como artrite, dor nas costas, problemas dentários. Nesse período, viajou ao 

Japão, acompanhado de David Tudor, Toshi Ichiyanagi e Yoko Ono, e conheceu La 

Monte Young, compositor com quem passou a circular, em especial, prestigiando suas 

apresentações no TLT. Ao mesmo tempo, alguns dos estudantes que frequentavam a 

New York School reivindicaram-no como principal procedência do Fluxus. Ao ser 

questionado sobre sua convivência com o grupo, comentou: “eu não gosto de 

organizações e penso que nenhum artista realmente goste” (Cage apud Silverman, 

2010: 197).  

Posterior a Silence, o encontro com os jovens artistas, somado ao turbilhão 

político e cultural nos EUA, fez com que Cage, pouco a pouco, se dedicasse ainda mais 

às atividades não-musicais. Em 1967, escreveu: “almoço em Chicago: ela me 

perguntou se era verdade que a arte não me interessava mais. Eu disse que achava que 

já o tínhamos feito (aberto nossos olhos, nossos ouvidos). O que é urgente é a 

sociedade. Não fixá-la, mas, mudá-la de modo que funcione” (Cage, 2015: 158).  

E foi assim, em meio à “queima dos cartões de convocação. Haight-Ashbury. A 

evasão de impostos. Catorze mil americanos renunciaram à cidadania em 1966” (Cage, 

1986: 167), que irromperam os oito volumes51 da série diary: how to improve the 

world (you only make matters worse), reunião de reflexões pessoais e fragmentárias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 O primeiro dos diários surgiu em 1965. Seguido por nova série em 1966, depois 1967, 1968, 1969, 
1970-71 até, por fim, 1973-82.  
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que, segundo Augusto de Campos, aproximava-se daquilo que Buckminster Fuller 

denominou “prosa porosa”.  

Com o diário, a partir de meados dos anos 1960, ao mesmo tempo em que 

Cage se refere menos à música, seus textos tornam-se de fato inclassificáveis e 

imprevisíveis. Nessa década, os livros, “deslivros livres”, como situou Augusto de 

Campos, passam a apresentar disposições espaciais e gráficas singulares para lidar com 

temas urgentes como a tecnologia, a ecologia, a revolução. Apesar do título, o artista se 

mantinha otimista, pois “a arte estava em muito boa forma, o que estava em perigo 

iminente não era a arte, mas a sociedade” (Cage apud Retallack, 2015: 28).  

how to improve the world (you only make matters worse) aponta também para 

uma marca comum aos artistas libertários estadunidenses. Julian Beck e Judith Malina 

também publicaram suas anotações ao longo dos anos 1960, 1970 e 1980. Afastados da 

pretensão teórica, os diários apresentam a própria experiência da vida aliada ao 

percurso de escrita. Em outras palavras, exibem a permanente constituição de si 

levadas adiante por estes artistas.  

Michel Foucault, em “a escrita de si”, ensaio publicado em 1983, apresentou 

algumas páginas sobre o que denominou “artes de si mesmo”, expondo como 

pitagóricos, socráticos e cínicos utilizavam o exercício da escrita como modo incisivo 

de transformação da verdade em ethos. Entre os exemplos de tal transformação, os 

hypomnemata, livros onde se anotavam citações, fragmentos de obras. Uma das 

singularidades destes cadernos, segundo ele, é que “podem ser utilizados, tão logo seja 

necessário, na ação (...) é preciso que eles não estejam simplesmente colocados em 

uma espécie de armário de lembranças”, mas, sim, “façam parte de nós mesmos” 

(Foucault, 2004: 148). A partir desta reflexão, Beatriz Carneiro, em Relâmpagos com 

claror, descreveu como, entre os filósofos da Antiguidade que problematizaram a 
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prática da estética da existência, “uma atividade importante da construção ética de si, 

do cuidado de si, seria escrever. Não bastava ler e meditar sobre os assuntos lidos, era 

preciso assimilar individualmente essa massa de fragmentos heterogêneos de 

procedências diversas” (Carneiro, 2004: 38-39). 

John Cage, assim como Julian Beck e Judith Malina, cada um a seu modo, 

deram forma escrita a suas respectivas práticas de liberdade. Os diários escancaram 

publicamente tais formulações. Ao inverso da confissão que caracterizou a literatura 

cristã ou do imenso mercado de segredos das biografias, como apontou Philip Roth, os 

escritos desses anarquistas, assim como os de certos gregos, tinham o objetivo “não de 

dizer o não-dito, mas de captar, pelo contrário, o já-dito; reunir o que se pôde ouvir ou 

ler e isso com uma finalidade que nada mais é que a constituição de si” (Foucault, 

2004: 148).  

Silverman (2010) e Haskins (2013) mostraram como, no diário, Cage 

explicitou sua aproximação do pensamento de Buckminster Fuller, Marshall 

MacLuhan e do escritor estadunidense do século XIX Henry David Thoreau. A 

aproximação de Cage com Fuller e McLuhan foi amplamente descrita por Silverman e 

Haskins, mas quanto a Thoreau há mais a realçar.  

O encontro com o pensamento de Henry David Thoreau (também um adepto 

dos diários), em 1967, foi decisivo para a expansão da escrita de Cage. Em Kentucky, 

visitando o poeta Wendell Berry, depois de caçar cogumelos com ele e sua família, o 

artista foi apresentado às anotações do autor de Walden e A desobediência civil. Ao 

recordar o encontro, assinalou: “percebi quanto eu estava faminto por Thoreau. Depois 

do jantar, Berry trouxe os diários de Thoreau. Muito cedo em sua vida, aos 22 anos, 

Thoreau percebeu que o silêncio não existe. Ele tinha consciência do silêncio e do fato 

de que ele não existe, de que o silêncio na verdade são os sons. Para ele, o momento 
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que estamos vivendo agora é silêncio e os sons que percebemos são apenas bolhas em 

sua superfície” (Cage apud Lopes, 1996: 97).  

Após quase duas décadas de coexistência com artistas anarquistas (Judith 

Malina, Julian Beck, Mac Low, Paul Goodman), Cage incorporou Thoreau, que, como 

bem situou Roberto Muggiati, opôs-se às divagações transcendentais de Emerson e às 

fantasias de Margaret Fuller, “preferindo manter sempre o seu pensamento com os pés 

fincados na terra” (Mugiatti, 2006: 48). José Paulo Paes, no prefácio de uma das 

traduções de A desobediência civil, indicou: “para Thoreau, a ‘filosofia transcendental’ 

carecia de ‘fermento do humor para tornar-se leve e digerível’” (Paes in Thoreau, 

1986: 11). 

Escritor que instigou Liev Tolstói, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, entre 

outros, Thoreau está presente na historiografia anarquista, em livros como o publicado 

por Jean Proposiet. O investigador francês, além de apontá-lo como um dos 

precursores da ecologia radical, o diferencia dos demais filósofos transcendentais 

apresentando um breve episódio à sua repercutida prisão. Em 1846, ao ouvir de 

Emerson, “’Henry! Por que estás aqui?’”, retrucou: “E você, Ralph, Por que não estás 

aqui?’” (Preposiet, 2001: 45).  

Para Max Nettlau, Thoreau foi uma das procedências fundamentais para a 

emergência do anarquismo anglo-saxão, pois fazia parte do que o historiador 

denominou como espiritualismo libertário, pensamento que irrompeu como efeito 

direto dos escritos de Fourier e de Owen e “permitiu ver o mal produzido pela 

autoridade através da história (...) A mais bela figura desse meio é, do ponto de vista 

libertário, Henry David Thoreau” (Nettlau, 2012: 71-72).  

Apesar da importante reflexão de Nettlau, publicada originalmente em meados 

dos anos 1920, algumas das procedências identificadas como “espiritualismo 



! ""$!

libertário”, entre elas os escritos de Emerson, foram amplamente adotadas também 

pela racionalidade neoliberal; mas não Thoreau. Como indicou recentemente Edson 

Passetti, se por um lado, durante o século XX, os escritos de Thoreau animaram 

movimentos ecológicos radicais, por outro, certos liberais, tornaram-se referências do 

libertarianismo ou “anarco-capitalismo”. Portanto, a partir das considerações de 

Passetti, é preciso rever a “leitura estratégica” de Nettlau, ou seja, aproximar o 

anarquismo a um liberalismo radical que, apesar de contestar o Estado, deixaria 

intocadas as construções sagradas como a religião e a propriedade.  

Em Cage, a descoberta de Thoreau, nos anos 1960, serviu para intensificar suas 

afirmações anarquistas. Nesse momento, entre 1960 e 1970, depois de abandonar os 

estudos de Schoenberg e o círculo de artistas burgueses que parasitavam a Hale House 

de Peggy Guggenheim; investigar a fundo a indeterminação; apaixonar-se por Merce 

Cunningham; conviver com Judith Malina e Julian Beck; coexistir com outros artistas 

na Black Mountain College; afirmar “4’33”; descobrir a vida simples em Stonypoint, 

Cage escandalizou o mundo da música com suas obras, mas, também, pela intensa 

mutação em sua existência.  

Laura Kuhn indicou que, na ultrapassagem dos anos 1960, Cage “alterou 

significativamente a maneira de se vestir, usando camisetas, jeans, tênis. Parou de se 

barbear e deixou o cabelo crescer até o pescoço” (Kuhn in Cage, 2016: 411). Sobre o 

mesmo momento, Keneth Silverman registrou que enquanto a capa da revista High 

Fidelity/ musical america estampava o artista com os cabelos mais longos do que 

estava acostumado apresentar, uma longa barba e um cigarro na mão, um jornal de 

Chicago o chamava de “o guru do blue-jeans”. “Fazendeiro hippie”, anunciava Art 

Fórum, publicação especializada em artes na Austrália. Vinte anos depois de telefonar 

para Max Ernst, o mesmo artista desconhecido que frequentava, no ocaso da Segunda 
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Guerra, a casa de Gugeinhem trajando terno-e-gravata, tornava-se então, na década de 

1960, época liberadora das escrachadas, um outro.  

Agora, pegar o movimento seguinte e analisar o diário, em especial como 

desabrocha a perspectiva antimilitarista do artista no interior de suas páginas, uma 

breve história pouco conhecida tanto dos pesquisadores de John Cage como dos 

próprios anarquistas, mas que auxilia a apreender um pouco mais três das paixões de 

John Cage apresentadas até aqui: anarquia, cogumelos e Thoreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! ""&!

viagem (intermezzo) 

Em 1968, no Brasil, John Cage foi surpreendido pelo convite recebido por libertários para 
participar de um Encontro Anarquista realizado na cidade. O convite, feito por Pietro Ferrua, 
inventor do C.I.R.A., ocorreu após um jantar realizado na casa de Jocy de Oliveira para 
recepção de Cage e Merce Cunningham. Na ocasião, Ferrua, conhecedor das invenções de 
Cage e de sua militância singular, convidou-o para proferir uma palestra sobre sua perspectiva 
libertária. E assim teve início um “episódio delicioso”, como se referiu o arquivista, pouco 
conhecido por biógrafos do artista e também por historiadores dos anarquismos. O encontro 
consistia em conversas regulares num teatro da cidade para debates relacionados a experiências 
libertárias na Comuna de Paris, Revolução Mexicana, Revolução Russa, Revolução Espanhola 
e nos protestos planetários que eclodiram em maio daquele ano. Como precauções para 
impedir a prisão de militantes, os anarquistas decidiram apresentar as atividades como um 
“curso pago”, além de exigir a inscrição de todos os participantes. Desse modo, “os policiais 
designados para supervisionar o evento também tiveram que se inscrever como todos os 
outros, e criou-se uma brincadeira para identificá-los (os papéis tinham sido invertidos): eles só 
poderiam ser pessoas desconhecidas dos camaradas” (Ferrua, 2004: 21). Entretanto, no dia 
combinado para a conferência de Cage, os telefones públicos do Rio de Janeiro estavam com 
defeito e os militantes não conseguiram contatar o artista. Como na época era comum esse 
problema, Ferrua havia anotado previamente o endereço em que Cage estava hospedado e 
solicitou um carro para apanhá-lo. Ao chegar ao espaço, o artista corrigiu os organizadores que 
o apresentaram como “célebre compositor”, preferindo ser definido como micólogo. Logo 
depois, falou sobre o anarquismo de Henry David Thoreau. Todavia, foram os comentários 
sobre os cogumelos que despertaram as reações de provocadores, provavelmente agentes 
infiltrados, pois, sobretudo, no final dos anos 1960, como contou Edgar Rodrigues, era usual 
em palestras realizadas por anarquistas alguns desconhecidos que “no final de cada conferência 
e/ou aula formulavam perguntas destoantes dos assuntos em pauta, deixando antever que ali 
haviam ido para provocar respostas capazes de comprometer a entidade” (Rodrigues, 1993: 
50).  Depois de afirmar que seu interesse era menos o estudo dos mushrooms do que a prática 
da colheita, caça e preparo, Cage, segundo Ferrua, começou a divagar sobre cogumelos fritos 
ou recheados, na omelete ou preparados de outra forma. “O assunto poderia ter continuado se 
ele não tivesse sido interrompido — por um provocador — e lembrado que era uma receita 
para uma Revolução que esperavam dele, não uma para cozinhar cogumelos” (Ferrua, 2004: 
22). Nesse instante, o inventor afirmou: “‘como vocês querem fazer uma revolução se os 
telefones não funcionam?’. O que podia parecer uma piada era para ele uma experiência e uma 
convicção” (Ibidem), concluiu Ferrua. Passado um ano, em 1969, oficiais da Aeronáutica 
invadiram a sede do Centro de Estudos Prof. José Oiticica, localizado no centro do Rio, 
próximo ao Largo da Carioca. No interior do espaço “apreenderam um ventilador ‘subversivo’, 
uma máquina de escrever ‘terrorista’, um fichário de aço ‘revolucionário’, um mimeógrafo 
‘inimigo da ordem constituída’” (Rodrigues, 1993: 50). Apos a invasão, foram presos cerca de 
vinte militantes anarquistas, quase todos presentes ao Encontro realizado no ano anterior. 
Todavia, três libertários não foram localizados, entre eles John Cage. Segundo Ferrua, depois 
das receitas de cogumelo, Cage foi fichado pela polícia brasileira em plena ditadura civil-
militar. Se houver de fato a ficha, talvez a de Cage, pelo “C” esteja próxima do “B” de 
Bakunin, visto que, em 2014, a polícia carioca novamente chegou atrasada. No rescaldo dos 
protestos de 2013, durante as buscas pelas ruas da cidade, o “líder” black-bloc, Mikhail 
Bakunin, não foi encontrado pelas autoridades.  
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John Cage em Stonypoint 
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página de um dos diários de John Cage 
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“Você quer liberdade para as pessoas viverem uma experiência anárquica (…) 

Mas, por outro lado, muitas pessoas temem pela sociedade (…) 

O motivo que nos causa medo é que temos uma situação de sobreposição entre 

o Novo que surge e o Velho que está morrendo. Quando o novo é utilizado por alguém 

que está no Velho ponto de vista ocorrem muitos equívocos. Em ‘Atlas Eclipticalis I’ 

selecionei todo o equipamento eletrônico para eletrificar a orquestra e assim produzir 

uma situação inédita. Oitenta e seis instrumentos amplificados, transformados e 

filtrados para o público. Uma situação absolutamente incrível. O que fizeram os 

músicos? Arrancaram os microfones fora e os quebraram furiosamente.  

Qual orquestra fez isso? 

A Filarmônica de Nova York conduzida por [Leonard] Bernstein (…) 

Satisfeitos, cruzando comigo no hall, disseram: ‘Volte daqui há dez anos, talvez 

levaremos você mais a sério” (Cage apud Kostelanetz, 2003: 73).  

 

 . . . 

 

ouvidos novos para o novo 

O episódio ocorreu em fevereiro de 1964, nos EUA, um ano após o tratado de 

proibição dos testes nucleares, da realização da marcha dos direitos civis em 

Washington e do assassinato do então presidente John Kennedy, em Dallas. Naquele 

momento, o governo federal passava a estimular o patrocínio das artes por fundações 

como a Ford Foundation, além de governamentalizar a dança teatral, a música e a as 

artes visuais com a criação de escolas especiais e museus. Segundo Sally Banes 

(1999), somente nos primeiros anos da década de 1960, em Nova York, foram criadas 
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a School of American Ballet e a companhia itinerante do Metropolitan Opera, além de 

ampliado o complexo do Lincoln Center.  

John Cage passou a ser o alvo do interesse da Filarmônica de Nova York 

exatamente nesse instante, em que, simultaneamente à ampliação dos investimentos 

estatais, em Manhattan, especialmente no Greenwich Village, explodiam experiências 

estéticas radicais. Em 1964, visando unir esses dois pólos, Leonard Bernstein, maestro 

da Filarmônica, apresentou “Atlas Eclipticalis I”52 no interior de um festival de música 

chamado “The Avant-Garde”.  

Contudo, John Cage, assim que soube da possibilidade de Bernstein encerrar 

“Atlas Eclipticalis I”53 deixando a orquestra improvisar, escreveu-lhe uma carta, 

valorizando o destemor do maestro em levar adiante sua obra. Entretanto, ressaltou: 

“improvisação não é algo que está relacionado ao nosso trabalho [Earle Brown e 

Cristian Wolff também tiveram obras apresentadas pela Filarmônica]. Improvisação 

favorece o exercício do gosto e da memória. E isto é exatamente o que nós, cada um a 

sua maneira, não estamos fazendo” (Cage, 2015: 289). Em um momento no qual, em 

diversos países, a música experimental era associada a atitudes excêntricas — na 

Holanda, por exemplo, em 1963, Frederic Rzewski foi impedido de apresentar sua 

música sob a suspeita de que em determinado momento mataria um gato (Cage, 2016: 

285) —, Cage alertou: “nossa música ainda é pouco conhecida pelas audiências, a 

maior parte das pessoas ouvirá pela primeira vez. Seria melhor se eles ouvissem sem 

prejuízo” (Ibidem: 289).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52

 Atlas havia sido produzida por Cage em 1962, um anos após a publicação de Silence, a partir de 
mapas celestes tchecos. Utilizando transparências, em vez de notações, a distância entre as estrelas e o 
brilho de cada uma indicariam a dinâmica dos instrumentos. 
 
53 Cf.  https://www.youtube.com/watch?v=epBkVgfoXNk 
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Bernstein garantiu não utilizar a improvisação como recurso, mas, os músicos 

da Filarmônica improvisaram, conversaram, não souberam usar os equipamentos 

eletrônicos. Cristian Wolff declarou que foi evidente o boicote da orquestra a “Atlas 

Eclipticalis I”. Para Earle Brown, a conduta foi uma reação dos integrantes da 

Filarmônica, ainda nos ensaios, à decisão de Cage de que os microfones funcionariam 

de acordo com operações indeterminadas fazendo com que algumas vezes eles não 

fossem ouvidos pela plateia.  

Diferente, como vimos, do episódio narrado por Tolstói em O que é arte?, no 

qual o anarquista expõe o autoritarismo de um maestro sobre os músicos, Cage, 

compositor do “novo que surge” teve seu trabalho minado não pelo autoritarismo de 

um maestro, mas, sim pelo “velho ponto de vista” de todos os integrantes da mais 

antiga e célebre orquestra dos EUA. Mais tarde, sobre a repercussão negativa do 

evento, declarou: “estou muito acostumado com isso. Se eu me preocupasse com a 

repercussão do meu trabalho o teria interrompido trinta anos antes” (Ibidem: 203).  

Atlas foi apresentada pela Filarmônica ao mesmo tempo em que aumentava a 

perseguição do governo a alguns artistas libertários. Em maio de 1963, Judith Malina e 

Julian Beck estrearam “The Brig”, montagem baseada no texto de um ex-mariner, 

Keneth Brown, que descrevia as torturas praticadas pelas autoridades militares sobre os 

corpos de jovens soldados. Após seis meses de intensa repercussão, um jornalista do 

New York Times cobrou do governo federal um inquérito para apurar as denúncias de 

tortura. Em seguida, policiais de Nova York fecharam a sede do TLT sob a justificativa 

de não pagamento de impostos.  

Resistindo à ordem oficial, os atores do grupo se trancaram no edifício e 

ofereceram a última apresentação de “The Brig” em solo estadunidense. No dia 

seguinte, Malina e Beck foram novamente presos. Parafraseando Thoreau, que em A 
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desobediência civil declarou: “num governo que encarcere quem quer que seja 

injustamente, o lugar certo para um homem justo será também a prisão” (Thoreau, 

1986: 30), Malina escreveu: “‘numa sociedade desonrada, a prisão parece um lugar 

honrado’” (Malina apud Tytell, 1996: 190). Julgados e condenados no início de 1964, 

o TLT fechou o prédio em que coexistiu por alguns anos com Cunningham, 

conseguindo uma licença para seguir rumo a uma temporada de quase cinco anos na 

Europa.  

Com a partida dos amigos, visando viabilizar trabalhos artísticos experimentais 

sem a interferência das políticas do Estado, John Cage e Jasper Johns, em 1963, 

criaram a Foundation for Contemporary Performance Arts. Existente até hoje, a 

iniciativa surgiu quando Cage, Johns e Robert Rauschenberg organizaram um leilão de 

obras para obter recursos com o objetivo de dar suporte a uma temporada de 

apresentações de Merce Cunningham. Ultrapassando a expectativa com a obtenção de 

mais recursos que o previsto, Cunningham sugeriu: “estamos todos no mesmo barco. 

Por que vocês não oferecem o  dinheiro também a outros artistas?”54. E foi assim que, 

ao longo dos anos 1960, visando fortalecer a Fundação, Cage convidou para lectures 

três interlocutores que acompanhariam suas reflexões no decorrer da década: Marshal 

MacLuhan, Marcel Duchamp e Buckminster Fuller.  

Em 1967, no prefácio de De segunda a um ano, o artista expôs que no início da 

década, a partir das considerações de McLuhan concluiu que práticas vitais como o 

anarquismo e o zen deveriam se ampliar socialmente, “não só dentro de nossas 

cabeças, mas também fora delas, no mundo, onde nosso sistema nervoso central de fato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Cf. Cunningham em: http://www.foundationforcontemporaryarts.org/about 
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está agora” (Cage, 1986: xxv), “utopia para propósitos práticos” (Ibidem: 63), escreveu 

em 1966.  

No mesmo ano, entusiasmado com as possibilidades que encontrou na pesquisa 

de McLuhan e pela eletrônica, registrou: “somos uma audiência para a arte de 

computador? A resposta é NÃO; é SIM. O que precisamos é de um computador que 

não vise a economia de trabalho, mas que aumente o nosso trabalho, que faça 

trocadilhos (ideia de McLuhan)” (Ibidem: 50). Junto às referências a McLuhan e aos 

anarquismos ao longo do seu diário, nos anos 1960 e 1970, irrompem os comentários 

do artista acerca das reflexões de outros quatro inventores, Marcel Duchamp, 

Buckminster Fuller e Norman Brown, mas, sobretudo, Henry David Thoreau.  

Como observei em SILENCE, a perspectiva desta pesquisa se deteve, em 

especial, à lida singular de Cage com Thoreau, escritor de quem o artista incorporou, 

sobretudo, as afirmações de A desobediência civil. A partir da publicação, transcrição 

de uma conferência realizada em 1848, durante a Guerra dos Estados Unidos contra o 

México, Cage deu forma a seu antimilitarismo, associado à perspectiva de uma 

revolução pacífica, como a que defendeu entre os anarquistas, em 1968, no Brasil55. 

 

duchamp, fuller 

Quase vinte anos depois das reuniões na casa de Peggy Guggenheim e cinco 

após citá-lo no prefácio de Silence, no inverno de 1965-1966, ao encontrar Marcel 

Duchamp novamente numa festa, Cage perguntou se ele se dispunha a ensinar xadrez. 

Duchamp aceitou e logo presenteou o novo aluno com um cartão de filiação à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Em meio ao ataque estadunidense que, no intervalo 1846-1848, impulsionado pela Doutrina 
Manifesto, roubou quase metade do território mexicano, Thoreau propôs a recusa ao pagamento de 
impostos como arma eficaz de combate as violências do Estado. “Se mil homens se recusassem a pagar 
seus impostos este ano, isso não seria uma medida violenta e sangrenta, como o seria pagá-los e 
capacitar o Estado a cometer violências e derramar sangue inocente. Esta é, na realidade, a definição de 
uma revolução pacífica, se tal for possível” (Thoreau, 1986: 31). 
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Sociedade Tcheca do jogo de tabuleiro. A partir de então, somado às partidas 

semanais, Cage acompanhou Duchamp a Cadaqués, no litoral da Espanha. “`Nós 

somos amigos (…) temos um modo parecido de olhar as coisas’” (Duchamp apud 

Silverman, 2010: 228). Mais tarde, em M: Writings (1973), seu terceiro livro 

publicado, John Cage relembrou a viagem à costa da Espanha e a impaciência de 

Duchamp no tabuleiro (“você nunca quer ganhar?”, perguntou a Cage). 

Dois anos antes de morrer, em entrevista a Pierre Cabanne, depois de comentar 

o apreço pelo happening em razão de sua oposição ao quadro de cavalete, Duchamp 

declarou: “é a mesma ideia de John Cage, em música; ninguém tinha pensado nisto” 

(Duchamp apud Cabanne, 2002: 168). A aproximação com Cage e posteriormente com 

Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, fizeram com que, nos últimos 

anos de vida, Duchamp voltasse a ser celebrado entre jovens artistas contemporâneos.  

As referências a Marcel Duchamp no diário são várias, em especial, nas 

primeiras publicações, ainda na segunda metade da década de 1960, e ultrapassam 

questões estéticas, indo desde a sugestão do artista francês para que automóveis fossem 

usados pelo maior número de pessoas — “[1966] usar os carros urbanos como se usam 

os carrinhos em supermercados e aeroportos” (Cage, 1986: 58) — até o combate à 

propriedade —“[1967] Duchamp: a propriedade está na base de tudo. Enquanto você 

não renunciar à propriedade, mudanças radicais são impossíveis” (Ibidem: 149) — e o 

enfrentamento ao pensamento transcendente e à religião —“[1969] Perguntaram a 

Duchamp se ele acreditava em Deus: Não. Deus é uma estúpida ideia dos homens” 

(Cage, 2015: 96).  
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marcel duchamp e john cage  

 

Apesar da diferença etária (25 anos), para além do xadrez e do cigarro, a 

proximidade entre os dois artistas ocorreu em muitos aspectos. Ambos visaram a 

abolição do gosto e da “emoção estética”, expressão usada por Duchamp, assim como 

abandonaram as atividades pelas quais foram inicialmente conhecidos, isto é, a pintura 

e a música, em busca de outros percursos para suas respectivas invenções. E se, desde 

o ocaso dos anos 1940, John Cage afirmou o anarquismo como perspectiva ético-

estética, nas primeiras décadas do século XX, amigos próximos do artista francês, tal 

como Man Ray e outros dadás, também se declararam libertários. Nas “26 proposições 

sobre Duchamp” publicadas em De segunda a um ano, em 1966, Cage observou que 

aprendeu com o artista que “uma obra de arte não é só nossa (…). Anarquia?” (Cage, 

1986: 71), indagou. “Eu penso que a sociedade é um dos grandes obstáculos que um 

artista tem pela frente. Acho que Duchamp concordaria com essa afirmação” (Cage 

apud Kostelanetz, 2003: 23), declarou mais tarde.  

Todavia, mesmo sem se definir anarquista, Duchamp, depois de ser 

apresentado por Picabia a Max Stirner em 1912, ano em que apresentou “O Nu 
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descendo a escada”, tornou-se por toda a vida um leitor constante do autor de O Único 

e a sua propriedade. Quatro décadas depois, em 1961, registrou Bragança de Miranda 

(2004), em jantar na casa do artista, “fala-se da reedição do Único, com capa de Max 

Ernst. Discutiu-se a violência na Guerra da Argélia e a violência provocada pelas 

ideologias e movimentos totalitários do século XX e Duchamp fala na oportunidade de 

Nietzsche e Stirner para se opor a tudo isso: ‘são os únicos livros que leio com prazer’” 

(Miranda in Stirner, 2004: 322).  

Miranda alertou que certos artistas no início do século XX associaram o único à 

suposta genialidade, “ideia de um ‘indivíduo’ em luta contra o ‘sistema’”, ideia, 

segundo ele, “muito pouco stirneriana”, visto que “em nenhum momento encontramos 

em Stirner a luta contra o real, em favor de algo melhor ou diferente” (Ibidem). Para 

Miranda, foi com Duchamp e Picabia que o Único foi incorporado como revolta 

direcionada à arte. “Característica comum a todos estes artistas [dadaístas stirnerianos] 

é o fato de privilegiarem a ‘revolta’ mais do que a revolução, atitude consentânea com 

a de Stirner” (Ibidem).  

Em 1913, lembrou Miranda, logo após a leitura de Max Stirner, irromperam os 

primeiros ready-mades de Marcel Duchamp, e com eles o abandono definitivo do 

cubismo e do suporte do quadro. Os ready-mades ainda questionaram de maneira 

mordaz e bem humorada o juízo que definia o que poderia ou não ser considerado 

objeto de valor artístico. Como exemplos de tais questionamentos, em 1917, Duchamp 

inscreveu um urinol, “A fonte”, num concurso artístico realizado nos EUA, e dois anos 

depois apresentou “LHOOQ”, no qual interveio numa reprodução da Monalisa, de 

Leonardo da Vinci, acrescentando um bigode ao célebre retrato.  

Movimento de contornos imprevistos, não homogêneo, feito o anarquismo, 

segundo Berthet (2001), a revolta antiarte dos dadaístas não se restringiu às instituições 
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artísticas, ampliando-se também como recusa à política. “Oposto a toda ordem, a toda 

hierarquia, o dadaísmo recusava o discurso político, qualquer que fosse” (Berthet, 

2001: 70). A recusa, descrita acima por Berthet, foi levada adiante por Duchamp até o 

final da existência, momento em que Cage e ele se aproximaram. “Não entendo nada 

de política e posso constatar que é uma atividade estúpida, que não leva a nada. Que 

conduza ao comunismo, à monarquia, a uma república democrática, é exatamente a 

mesma coisa para mim. Você me dirá que os homens são obrigados a fazer política 

para viver em sociedade, mas isto em nada justifica a ideia da política como uma 

grande arte em si” (Duchamp apud Cabanne, 2002: 174), concluiu pouco antes de 

morrer.  

Ecoando as afirmações do amigo de xadrez, em 1968, no auge do engajamento 

político flower power e black power, John Cage questionou: “poder é aquilo que não 

precisamos” (Cage apud Silverman, 2010: 211). Na terceira série do diário, publicada 

no mesmo ano, concluiu que muitas vezes ações de protesto políticos “agitam as 

chamas de um fogo moribundo. Protestos ajudam a manter o governo” (Cage, 2015: 

75). Morto em 1968, um mês antes da publicação de notations, Duchamp não 

conheceu o livro organizado por Cage contendo partituras de compositores de 

diferentes partes do planeta, desde Stravinski passando por Pierre Boulez, Xenakis, até 

The Beatles56. 

Quanto a Buckminster Fuller, Cage dele se reaproximou em 1963, dois anos 

antes de se aliar a Duchamp. “Mais do que qualquer pessoa que eu conheça, ele vê 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56

 Naquele mesmo mês, os Beatles lançaram o White Album, disco que contém “revolution 9”, faixa 
com experiências em loop, efeito reverso, colagens, referências à música experimental praticada por 
Cage, entre outros compositores contemporâneos. Sobre a importância da banda, o artista respondeu: 
“minha impressão é que o espaço dos Beatles não é tanto o do mundo da música e mais o mundo da 
revolução. Neste aspecto eu penso que os músicos ditos sérios deveriam seguir o exemplo dos Beatles” 
(Cage, 2015: 371).  
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claramente a situação do mundo — toda ela — e cucou profundamente projetos para 

desviar nossa atenção da ‘matança’ [killingry] para a ‘vivença’ [‘livingry’]” (Ibidem). 

A iniciativa levada adiante pelo cientista de criar um inventário dos recursos da Terra 

visando uma distribuição equitativa de fontes de energia por todo o planeta foi o que os 

aproximou novamente. “Inventário dos recursos mundiais (se já existe bastante cobre 

minerado, re-use-o, não minere mais: o mesmo para as ideias” (Cage, 1986: 19), 

escreveu no diário lançado em 1965. Três anos depois, reiterou: “Parar de usar carvão 

e óleo (...) Grande parte dos fatores da poluição serão eliminados. Utilizaremos acima 

do solo: sol, vento. O ar voltará a ser o que é, algo bom de respirar” (Cage, 2015: 72-

75).   

As concepções de Fuller acerca da tecnologia moveram parte das afirmações do 

artista no diário, em especial a de um novo mapa do planeta, liberado das fronteiras 

entre as nações e da hierarquia entre os hemisférios norte e sul. Thiago Rodrigues 

indicou que ao incorporar algumas das formulações de Fuller, Cage se interessou por 

formas de desenvolver a tecnologia de modo não a reforçar o capitalismo, “mas a 

prover o que as pessoas precisam para viver (que seria muito mais do que a mera 

sobrevivência física e muito menos do que nos impõem o consumo capitalista)” 

(Rodrigues, 2013: 251).  

 

mapa da Terra criado por buckminster fuller  
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Para Rodrigues, o mapa geodésico de Fuller, além de apresentar um mundo 

sem Estados e divisões políticas, estaria distante da “Projeção Azimutal, símbolo da 

ONU, que procura descentrar a representação dos continentes, e a recoloca a partir de 

uma centralidade cosmopolita que preserva cada continente como uma massa territorial 

em separado, mantida unida por um ponto em comum no norte magnético da Terra” 

(Ibidem: 251). 

Todavia, o modo como John Cage assumiu sua perspectiva ético-estética o 

diferencia nitidamente de Bucky Fuller. Para além deste ter servido à Marinha 

estadunidense durante a I Guerra Mundial, ao mesmo tempo em que se tornaram 

unanimidade no movimento hippie, as cúpulas geodésicas de Fuller foram também 

utilizadas pelas Forças Armadas dos EUA como abrigos para soldados e satélites 

instalados no extremo norte da América (Siqueira, 2015).  

Mesmo com a presencial contribuição de Fuller, as afirmações de Cage e o 

modo como levou adiante a própria existência o deixam mais vizinho de certas 

resistências anarquistas do que dos efeitos da ciência fulleriana. O mesmo pode ser dito 

em relação a McLuhan, católico devoto que, segundo Keneth Silverman, não se 

opunha à Guerra do Vietnã e “temia a homossexualidade como ameaça à moral” 

(Silverman, 2010: 214). Sobre a proximidade com McLuhan, conta-se que na década 

de 1960, John Cage recebeu uma carta do poeta e amigo anarquista Jackson Mac Low, 

alertando: “‘Ele é um deles, não um dos nossos’” (Mac Low apud Silverman, 2010: 

214).  
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a tecnologia anarquista 

Mesmo próximo a McLuhan e Fuller, e a despeito da identificação 

tecnoanarquista aplicada por Kostelanetz a seu trabalho em 1968 — termo retomado 

pelo artista em 1970-71 —, sobressai, a partir da lida com o diário que se, por um lado, 

John Cage foi um entusiasta de tecnologias, por outro, em especial, nos anos 1970, foi 

um ativo crítico da utilização tecnológica por proprietários e pelo Estado.  

Edivaldo Vieira da Silva, em O corpo na transversal do tempo (2006) assinalou 

que a partir daquela década, nos EUA, ampliaram-se resistências libertárias às 

tecnologias a serviço do aparelho de Estado e de corporações multinacionais. Para ele, 

nos anos 1970 e 1980, no território das resistências à sociedade de controle, sob os 

efeitos da contracultura, três tendências se delineiam com estratégias diferenciadas, 

entre elas, os anarco-primitivistas com Theodore Kaczynski [o Unabomber] e John 

Zerzan; Hakim Bey e sua proposição de Zonas Autônomas Temporárias (TAZ). 

Apesar de não ser citado por Silva, incluo a reflexão de Murray Bookchin, propositor, 

a partir dos anos 1970, da ecologia social e do municipalismo libertário, como combate 

às tecnologias do Estado.  

Anterior às estratégias apontadas por Silva, apesar da longa temporada em 

Stonypoint, o diário de Cage afasta-se, sobretudo, do chamado primitivismo. Em 

relação a John Zerzan, pensador anarquista que, desde os anos 1970, defendeu não 

somente o combate ao capitalismo, mas, também, a volta a modos de vida inspirados 

pela “pré história”57, a distância fica evidente com a seguinte declaração: “retornar à 

natureza como algo pré-tecnológico é atrativo como o é em alguns lugares, mas, só 

pode estar a serviço de poucas pessoas” (Cage, 2015: 114).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Sobre John Zerzan ler, em especial, “Futuro Primitivo”. Disponível em 
https://we.riseup.net/assets/212498/2230629-john-zerzan-futuro-primitivo-120513130129-phpapp02.pdf 
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Para John Cage, como vimos a partir de sua vida em Stonypoint, não há 

dicotomias entre a afirmação ecológica e invenções altamente tecnológicas. 

Interessado na praticabilidade da utopia, o artista está mais próximo da atitude de 

Thoreau experimentada em Walden e da recusa ao pagamento de impostos expostos 

em A Desobediência Civil do que da doutrina de idealização pré-civilizacional 

defendida por John Zerzan. Mais adiante veremos como Cage valorizou, em especial, a 

maneira como Thoreau ouviu e descreveu os barulhos das matas de Concord, 

afirmando, com a matéria da própria existência, a possibilidade de alterações nos 

costumes. Em contrapartida, aferrado à reação à civilização, reação a quaisquer 

aspectos oriundos da Revolução Industrial, Zerzan, mesmo quando situa questões 

ecológicas, ao defender platonicamente um outro mundo, olvida este e não ouve ruído 

algum.  

Distinguindo-se de uma oposição como a utilizada por Menendez em Caminho 

de Ida — personagem criado por Ricardo Piglia, responsável pela perseguição ao 

Unabomber, para quem os cidadãos estadunidenses “se dividem entre os que incham 

furiosamente as cidades, fabricam automóveis e asfaltam milhares de milhas, e os que 

se internam nas pradarias e vivem com a natureza. Será entre esses dois grupos a 

batalha final que começou com os pele-vermelhas das chapadas e os cara-pálidas que 

vinham das cidades” (Piglia, 2014: 163) —, no diário, Cage apresentou uma 

perspectiva tecnológica peculiar.  

Mesmo identificado como tecnoanarquista, e tendo, no rescaldo da viagem ao 

Brasil, publicado no diário de 1969, “conselho aos anarquistas brasileiros: melhorem o 

sistema telefônico: sem telefones será impossível começar uma revolução” (Cage, 

2015: 90), tal perspectiva está liberada da identificação restrita às noções de evolução 

ou progresso. Pelo contrário, como sublinhado mais tarde em “O futuro da música” 
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(1974), a tecnologia para o artista anarquista está articulada à possibilidade de novas 

experimentações de abertura da mente [open-mindness].  

Murray Bookchin, militante trotkista nos anos 1940, depois de uma greve na 

General Motors na ultrapassagem da mesma década, concluiu que o sindicalismo não 

era mais um espaço revolucionário. A partir desta constatação, somada aos efeitos dos 

acontecimentos ocorridos no leste europeu ao longo dos anos 1950, declarou-se 

anarquista. Desde então e até a sua morte, em 2006, foi especialmente atento à irrupção 

de algumas tecnologias, desde que combinadas com a militância ecológica anarquista.  

Acácio Augusto mostrou que ao lado de Zerzan, Bookchin foi um dos autores 

reivindicados, na ultrapassagem do século XX, por militantes antiglobalização, para 

além do solo estadunidense. No entanto, Augusto sublinhou que a posição de Zerzan 

de que deveríamos retornar ao modo de vida primitivo como única maneira de realizar 

uma vida plena de liberdade “é rechaçada por Bookchin como um delírio idílico 

incapaz de lidar com as questões colocadas no presente” (Augusto, 2012: 67). 

Em Municipalismo libertário, Murray Bookchin questionou “o prestígio quase 

sagrado” conferido à fábrica, ao sindicato e ao proletariado inclusive por certos 

anarquistas. “O local de trabalho (a fábrica na sociedade industrial) foi, ao longo da 

História, não só lugar de exploração, mas ainda de subordinação hierárquica. Não 

serviu para ‘disciplinar’, ‘unir’ e ‘organizar’ o proletariado para a mudança 

revolucionária mas, pelo contrário, para o acostumar a obediência” (Bookchin, 1999: 

12). Como situou Acácio Augusto, para Bookchin, “mesmo que a atuação sindical 

transformasse a maneira de gerir a produção, sem o abandono da fábrica não se 

transformaria a maneira de viver e de se relacionar com o planeta” (Augusto, 2012: 

83).  
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Bookchin defendeu a realização de experiências descentralizadas, em pequenos 

bairros, municípios, combinando ecologia e anarquismo. Dessa maneira, como 

sublinhou em “nosotros verdes, nosotros anarquistas”, breve texto publicado em 1987, 

o ambientalismo político poderia ser ultrapassado. Concluiu: “temos que apoiar a 

criação de uma sociedade libertária: ecolibertária. As experiências alemãs e 

estadunidenses nos ensinaram isto. Alguns movimentos têm perseguido objetivos 

verdes atuando desde o Estado, por meio de leis. Desta maneira, acabam sempre 

cedendo” (Bookchin, 1987: 7).  

Em “Social Morals and Ethics of Nature: from Peter Kropotkin to Murray 

Bookchin”, Dario Padovan traça uma breve história da relação entre o anarquismo e a 

natureza, desde o libertário russo, passando por Elisée Reclus até Bookchin. Piotr 

Kropotkin, anarquista citado por Cage logo no primeiro mesóstico de Anarchy, em 

meados do século XIX, escancarou como a teoria de Charles Darwin serviu de base 

para especulações sociais sob a competitividade liberal para além da biologia.  

O anarquista, depois de inverter o uso da teoria de Darwin explicitando que ao 

longo da história a cooperação entre as espécies, isto é, o apoio mútuo, foi muito mais 

frequente do que a competição, encerrou: “estes [seguidores de Darwin] elevaram a 

luta impiedosa por vantagens pessoais à condição de um princípio biológico ao qual 

também o homem deve se submeter à sobrevivência com seus braços, sob a ameaça de, 

caso contrário, sucumbir em um mundo baseado no extermínio mútuo. Felizmente, a 

competição não é a regra no mundo animal, nem na humanidade” (Kropotkin apud Nu-

Sol, 2014).  
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Segundo Padovan, após os escritos de Kropotkin e de Reclus58, geógrafo, assim 

como Kropotkin, que defendeu a natureza como algo indissociável do que é social, 

Murray Bookchin apresentou de maneira contundente sua reflexão ecológica. Para ele, 

Bookchin, assim como Reclus, além de recusar a separação entre natureza e sociedade, 

concluiu que, seja pelas matas ou em pequenos bairros, era preciso estimular exercícios 

de autogestão visando à combinação entre liberdade e diversidade.  

 

mesóstico de john Cage para Kropotkin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 “Enquanto os homens estiverem lutando para mudar os limites de sua propriedade e as fronteiras 
falsas entre um povo e outro, enquanto o solo que nos alimenta é vermelho com o sangue do infeliz que 
luta por uma faixa de terra, pela honra ou, simplesmente, através da raiva, enquanto os famintos tiverem 
de procurar, sem garantia de sucesso, tanto o seu pão de cada dia como o alimento do seu espírito, a 
Terra nunca será o paraíso que os intelectuais prevêem para o futuro” (Reclus apud Padovan, 1999: s/p ), 
declarou Reclus, precursor da ecologia e do anarconaturismo, segundo José Maria Carvalho Ferreira 
(2010).  
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O site do John Cage Trust, especificamente na seção referente à biblioteca 

pessoal do artista, informa que Cage possuiu dois livros de Murray Bookchin editados 

em meados dos anos 1980. Contudo, apesar da presença de exemplares de Post-

Scarcity Anarchism e Toward an Ecological Society; da proximidade de Bookchin com 

os amigos do TLT59 e de preocupações similares relacionadas à ecologia, a reação 

agressiva do autor de ecologia social às ações do chamado anarquismo individualista 

ou anarquismo como estilo de vida, ambos associados a Hakim Bey, o distancia de 

John Cage.  

Mesmo reivindicando ações novas, distintas da militância sindical, em 

“Anarquismo Social ou Anarquismo como estilo de vida”, Murray Bookchin rejeita os 

escritos individualistas ou “egocêntricos” de Bey sob a justificativa de que estes 

poderiam se tornar um perigo para a tradição anarquista60. Junto a isso, a proposta do 

ecologista em reduzir a utilização de alguns aparelhos tecnológicos, entre eles, o 

telefone, objeto que rendeu a Cage o infame episódio no Brasil, afasta-os ainda mais 

no que diz respeito a uma perspectiva tecnológica anarquista61.  

Entre as estratégias apontadas por Silva, Cage tem mais proximidades com a 

apresentada por Hakim Bey do que com a de Bookchin. Segundo Bey (2011), Cage 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Joseph Tytell, narrou que no início dos anos 1970, momento em que Cage produziu grande parte do 
seu diário, Bookchin se aproximou de artistas anarquistas estadunidenses, entre eles, Judith Malina e 
Julian Beck. Em 1972, poucos anos depois do retorno da Europa e somente alguns meses após 
regressarem do Brasil, onde foram presos em plena ditadura civil-militar sob a acusação de subversão e 
tráfico de drogas, o militante instigou o The Living Theatre a visitar e a coexistir com trabalhadores de 
um complexo industrial em Nova Jersey, tornando-se no início da década, após a morte de Paul 
Goodman, um importante interlocutor do grupo.  
 
60 Ver em http://www.anarkismo.net/article/11722 

61 “Em certo sentido, seria necessário humanizar a humanidade. O uso de aparelhos eletronicos, tais 
como telefones, telégrafos, rádios e televisão, como forma de intermediar as relacões entre as pessoas, 
deveria ser reduzido ao mínimo necessário. [...] Separar o engenheiro da terra, o pensador da espada, o 
fazendeiro da fábrica, gera um grau de superespecializacão, onde os especialistas assumem um perigoso 
controle da sociedade” (Bookchin, 2010: 153).  
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visitou o Irã na segunda metade dos anos 1970, a seu convite, para se apresentar no 

Shiraz Arts Festival. Em entrevista a Hans Ulrich Obrist, o anarquista conta que em 

1968, depois de afirmar a objeção de consciência, partiu em viagem para o oriente, 

fixando-se no Irã, país no qual, ainda sob o domínio do Xá Reza Pahlevi, tornou-se um 

dos organizadores do festival de arte que levou artistas como Stockhausen e Cage.   

Em Caos (1985), publicado uma década depois da temporada no Irã, o futuro 

autor de TAZ desprezou tanto o anarquismo “panaca e antitecnológico”, como o 

conceito de uma “solução tecnológica”, pois “não somos escravos nem de nossos 

genes nem de nossas máquinas” (Bey, 2003: LX). Recorrendo à incontestável 

afirmação de Emma Goldman, publicada no rescaldo da Revolução Russa, sobre a 

impossibilidade anarquista em dissociar meios e fins, e apartando-se de Lênin, para 

quem os fins de bolchevistas e anarquistas seriam os mesmos, mas, os meios 

diferentes, concluiu: “nosso único critério de julgar uma arma ou uma ferramenta é sua 

beleza. De certo modo, os meios já são os fins. A insurreição já é nossa aventura” 

(Ibidem: LXII).  

Contra o Estado, sem visar o “domínio absoluto da natureza” ou a tecnologia 

como o resultado da aliança entre grandes empresas e aliada a Hakim Bey, a 

perspectiva tecnológica adotada por Cage afina-se, ainda, com a de Pierre Clastres em 

A Sociedade contra o Estado. Na obra, reunião de artigos publicados até meados dos 

anos 1970, o antropólogo entende por técnica o conjunto dos processos de que se 

munem os homens, “não para assegurarem o domínio absoluto da natureza (isso só 

vale para o nosso mundo em seu insano projeto cartesiano cujas consequências 

ecológicas mal começamos a medir), mas para garantir um domínio do meio natural 

adaptado e relativo às suas necessidades” (Clastres, 1982: 133-134).  
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Para Clastres, “não mais podemos falar em inferioridade técnica das sociedades 

primitivas: elas demonstram uma capacidade de satisfazer suas necessidades pelo 

menos igual àquela de que se orgulha a sociedade industrial e técnica” (Ibidem: 5). 

John Cage, no diário, observa precisamente a incapacidade do Estado em satisfazer as 

necessidades das pessoas, denominando suas políticas, como “erros tecnológicos” que, 

“feitos pelo governo, indústria (DDT, ABM, SST, CIA, etc) são iguais àqueles das 

crianças que mesmo sem saber qual é o placar seguem com jogos pré-tecnológicos de 

poder e lucro” (Cage, 2015: 124).  

Voltando à noite de fevereiro de 1964, de maneira similar à apontada por 

Clastres, a tecnologia para Cage está tanto na capacidade de um determinado 

instrumento satisfazer as necessidades como também na atenção ao “novo que surge”, 

como declarou a Kostelanetz. Aliada às proposições de Cage, a vitalidade da reflexão 

de Clastres põe em xeque não somente o juízo que determina a hierarquia técnica entre 

sociedade de Estado e grupos identificados como “primitivos”. A partir da sua 

conclusão, constata-se que luditas ingleses62 no início do século XIX, ao 

interromperem efetivamente a produção de certas fábricas por meio da quebra de 

máquinas, satisfaziam suas necessidades e, portanto, não poderiam ser identificados 

meramente como “antitecnológicos”, como defende John Zerzan. Pelo contrário, a 

partir da elaboração de Clastres, poderíamos considerá-los mais tecnológicos que a 

própria fábrica, visto que, ao explorar o trabalhador, esta o mantém ainda mais distante 

da satisfação de suas necessidades. Segundo Da Silva, as revoltas luditas não se 

circunscreveram a questões antitecnológicas. Em partes da Inglaterra elas não se 

voltaram contra as máquinas, mas, especialmente, contra os proprietários, “reação à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Guerrilha urbana levada adiante por trabalhadores artesãos na Inglaterra, caracterizada pela destruição 
de máquinas e fábricas têxteis. O termo faz referência a Ned Ludd, supostamente um tecelão que, ao 
quebrar uma máquina, foi acusado pelo proprietário de uma fábrica pelos danos feitos a vários 
equipamentos.  
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redução de renda dos trabalhadores e ao desrespeito de padrões tradicionais de 

regulação das relações de trabalho” (Silva, 2006: 145).  

Desse modo, considero o “piano preparado” de Cage uma atualização do sabot. 

A partir do trabalho de Clastres e de Edivaldo Vieira da Silva, concluo que podemos 

associá-lo ao ludismo, visto que, ao inserir materiais pouco usuais sobre as cordas do 

piano, o artista não somente impediu o uso convencional do instrumento criado em 

1709, como liberou novas perspectivas para a transformação da música.  

Em John Cage há uma perspectiva singular, próxima à de Clastres, liberada do 

pensamento que une tecnologia ao Estado. Por esta razão, como exemplo da mais 

avançada tecnologia, o artista surpreendentemente citou Henry David Thoreau. 

Associação imprevista e surpreendente, pois Thoreau muitas vezes foi retomado, 

sobretudo, nas décadas de 1960 e 1970, como exemplo radical de recusa à tecnologia.  

Ricardo Piglia, em Caminho de Ida, ao descrever o apoio de grupos ecológicos 

radicais a Mr. Recyler, personagem inspirado pelo Unabomber, homem que abandonou 

as cidades para viver afastado da sociedade, mostra que os militantes consideravam-no 

“um novo Thoreau (‘Thoreau enfurecido’) que erguera o direito à desobediência civil, 

o qual incluía – segundo eles – o direito à violência contra um Estado repressor que 

levava periodicamente o país à guerra para sustentar a maquinaria infernal das fábricas 

de armamento” (Piglia, 2014: 123).  

Embora retomado desde o início do século XX, em especial, por Mahatma 

Gandhi, como um pacifista, em não raros escritos Henry David Thoreau mostrou-se 

enfurecido. “Em defesa de John Brown”, texto no qual apóia as ações de guerrilha para 

libertação de escravos levadas adiante por John Brown, declarou: “era sua doutrina 

pessoal a de que um homem tem perfeitamente direito de opor-se pela força ao senhor 

de escravos, a fim de salvar o escravo. Concordo com ele” (Thoreau, 1986: 120).  
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John Cage, ao retomar Thoreau, afasta-o tanto do refúgio de ícone 

“primitivista”, quanto do personagem de Piglia inspirado no Unabomber e também do 

idealista defendido por John Zerzan. Associando-o às experiências estéticas 

consideradas as mais ousadas do século XX, concluiu que “Thoreau ouvia, assim me 

pareceu, da mesma forma que os compositores ouvem hoje usando a tecnologia. 

Prestava atenção a cada som, fosse ele ‘musical’ ou não, assim como eles; explorou os 

arredores de Concord com a mesma avidez que eles exploraram as possibilidades 

oferecidas pela eletrônica” (Cage, 1973: prefácio): a “cada dia seus olhos e ouvidos 

estavam abertos e vazios para ver e ouvir o mundo em que ele vivia. Música, ele dizia, 

é algo contínuo. Ouvir é intermitente” (Cage, 1981: 4)63.  

 

antimilitarismo/o futuro da música 

A partir do final dos anos 1960, em especial, depois das revoltas de 1968, 

Thoreau foi fundamental para a “abertura da mente” de Cage. Ao mesmo tempo em 

que se aproximava do escritor, era convidado a dar aulas na University of Illinois como 

professor visitante. Depois de criar “Musicircus” (1967)64 — sugestão para que cerca 

de quinhentas pessoas tocassem o instrumento que quisessem simultaneamente num 

mesmo espaço —, em 1968, mesmo ano da pane dos telefones quando visitava o Rio 

de Janeiro, em “Harpsichord” (HSPCHD), John Cage experimentou pela primeira vez 

o computador em suas invenções65.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Reiterando a observação de Cage, em A Desobediência Civil, sobre a cela no interior da prisão, 
Thoreau narrou: “parecia-me que eu nunca tinha ouvido antes o relógio da cidade dar as horas, nem os 
sons noturnos da vila; dormíamos com as janelas abertas, que estavam colocadas por detrás das grades 
(...) Eram vozes de velhos burgueses as que eu ouvia nas ruas. Eu era um espectador e um ouvinte 
involuntário” (Thoreau, 1986: 38). 

64 Ver “Musicircus” em: https://www.youtube.com/watch?v=k_8YC7B00LM 

65 Ver “Hspchd” em: https://www.youtube.com/watch?v=t_hTxJpWITw 
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Era 1968, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que Martin Luther King, 

outro leitor contumaz de Thoreau, era assassinado, os movimentos contestatórios ao 

Vietnã se ampliavam e milhares de rapazes e moças, como as escrachadas, segundo 

Roth, entregavam-se, com camisetas tie-dye, a atividades imprudentes. Nesse 

momento, afetado por Thoreau, John Cage, incorporou a seu diário trechos de A 

desobediência civil, indicando: “nós sabemos que o melhor governo não governa (...) 

Sonhamos com o dia em que ninguém saberá quem é o presidente pois, ninguém irá 

votar” (Cage, 2015: 113). Dois anos depois, em 1970, nas “Instruções” do terceiro 

volume de Song Books, o artista sugeriu que um dos solos da obra deveria ser cantado 

utilizando a frase de Thoreau que abre A desobediência civil (“Aceito com entusiasmo 

a divisa: ‘O melhor governo é o que menos governa’; e gostaria de vê-la posta em 

prática mais pronta e sistematicamente”) acompanhada pelo tremular de uma bandeira 

preta anarquista. Segundo Haskins, a bandeira preta e a referência a Thoreau, fizeram 

com que a apresentação soasse “menos uma performance do que uma manifestação 

política” (Haskins, 2012: 109).  

 

foto de uma apresentação de “Song Book” 
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Com 60 anos, cada vez mais próximo do autor de Walden, em 1972, Cage 

deixou a comunidade de Stonypoint, onde viveu por quase duas décadas. Incomodado 

com a proliferação de autoridades, mesmo em movimentos de resistência, declarou: 

“problema comunal: comunidades estão repletas de gurus” (Cage, 2015: 102), ecoando 

as ponderações incisivas de Pierre-Joseph Proudhon, ainda no século XIX, sobre o 

fortalecimento de autoridades no interior das comunidades, a partir da exploração do 

forte pelo fraco devido suas capacidades físicas. Mais tarde, em outro diário: “razões 

da mudança do campo para a cidade: começar um teatro de verão; levantar um estúdio 

de música eletrônica em vez de caminhar pelas matas” (Ibidem: 132); “o que posso 

fazer nas matas se o meu pensamento está fora das matas?”(Ibidem: 158), concluiu. 

Segundo Keneth Silverman, o artista deixou a comunidade, pois vários dos seus 

amigos já haviam partido, descaracterizando o projeto inicial a partir de sugestões de 

Paul Williams.  

Um ano após trocar a caminhada nas matas pelo trânsito de Nova York, Cage 

passou a viver pela primeira vez em quase três décadas de relacionamento na mesma 

casa que Merce Cunningham. Sobre os novos barulhos que ouvia no Bank Street, 

observou: “o tráfego nunca cessa, noite e dia. A cada momento uma sirene (...). 

Extremamente interessante, sempre imprevisto. No início pensei que não conseguiria 

dormir. Depois encontrei uma maneira de transformar os sons em imagens que entram 

direto nos meus sonhos sem me despertar” (Cage, 2015: 160).  

Em 1972, ao regressar ao Greenwich Village, Cage inventou “Mureau” 

(Musica + Thoreau), experiência em que, a partir da indeterminação, alterava trechos 

dos diários do escritor combinando-os com silêncios e sons. No mesmo ano, 

apresentou “Bird Cage”, misturando as palavras do autor de Walden às emissões de 

diferentes pássaros, alternados com músicas de velhos LPs, máquinas de escrever, 
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escovas de dentes. Entretanto, das experiências irrompidas a partir de Thoreau, a mais 

incisiva foi “Empty Words”, ocorrida pela primeira vez em 1974, na Naropa 

University, coincidentemente no mesmo dia em que o presidente Richard Nixon era 

afastado da presidência dos Estados Unidos.  

“Empty Words”: o artista de costas para uma plateia de aproximadamente 

quinhentas pessoas buscando levar adiante uma leitura de quase duas horas e meia de 

trechos do diário de Thoreau alterados por operações com indeterminações e exibições 

de desenhos do escritor do século XIX. A reação da plateia foi violenta. Além dos 

gritos, algumas pessoas presentes lançaram objetos em direção a ele. Na ocasião, como 

vimos, foi defendido por amigos próximos como o poeta beat Allen Ginsberg. Mais 

violenta ainda foi a apresentação em Milão, onde parte da audiência presente ao Teatro 

Lirico, gritava “Viva Verdi”, provocando o anarquista com o coro nacionalista ouvido 

quase um século antes, na década de 1860, época da unificação da península Itálica, 

em louvor ao Imperador Vitor Emanuel II, da Itália.  

 

página contendo “empty words” 
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Portanto, com os anarquistas e Thoreau, de maneira peculiar, Cage intensificou 

sua perspectiva tecnológica. Em “O futuro da música”, ensaio publicado em 1974, 

momento em que, com artrite, experimentava uma alteração incisiva no modo de se 

alimentar, observou que durante o século XX ocorreram muitos processos musicais 

que levaram à abertura da mente [open-mindness]. Valorizou, entre essas experiências, 

a coragem de certos artistas aliada ao uso da tecnologia. Diante de tantas invenções, 

segundo ele, não “poderia ser razoável esperar que mantivéssemos nossas mentes fixas 

na música dos séculos anteriores” (Cage, 2009: 335).  

Para Cage, a abertura da mente, o “novo que surge”, as inéditas possibilidades 

tecnológicas não necessariamente viriam da obra de artistas ou cientistas 

experimentais: “existem recursos intocados em crianças e adolescentes, aos quais não 

temos acesso porque os mandamos para a escola; e entre os militares, que perdemos 

por mandá-los para lugares ao redor do mundo, e sob sua superfície, para instalações 

ofensivas de testes de bomba; e entre os cidadãos mais velhos, a quem persuadimos de 

nos deixar em troca de banhos de sol, divertimento e jogos. Nós nos privamos 

sistematicamente de todas essas pessoas, talvez por não desejarmos que elas não 

atrapalhem enquanto fazemos o que quer que estejamos fazendo” (Ibidem).  

Simultâneo às investigações de Dubbufet sobre a arte bruta, do outro lado do 

oceano, no diário, o artista afirmou, em 1966, sobre os identificados como ‘loucos’: 

“levaremos os loucos conosco, e sabemos onde estamos indo. Agora mesmo, ele me 

contou, eles se sentam no cruzamento das cidades africanas regenerando a sociedade.” 

(Cage, 1986: 59); em 1968, sobre os considerados ‘velhos’: “combinar casas de 

repouso e Escolas de Enfermagem. Misturar muito velhos e muito novos. Eles 

interessam um ao outro” (Cage, 2015: 83); em 1970-71, sobre os jovens: “estudantes 

do planeta, uni-vos! (...) O lado de fora dos prédios em Paris são usados para transmitir 
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ideias” (Ibidem: 118) e “Escola: duzentas pessoas lendo o mesmo livro. Um erro 

óbvio. Duzentas pessoas podem ler duzentos livros” (Ibidem: 91); e em 1967, sobre as 

crianças: “as crianças têm uma sociedade própria. Elas não precisam da nossa” 

(Ibidem: 151).  

Publicado em seu terceiro livro, nomeado de Empty Words, em “O futuro da 

música” Cage atualizou um percurso anarquista que emergiu com os escritos de Pierre 

Joseph-Proudhon. Em meados do século XIX, o anarquista francês criticou o efeito da 

máquina, pois, esta “é um centro particular de ação que tem sua polícia, sua receita, 

seu pessoal, seus gastos etc., e ao qual, direta ou indiretamente, se submetem todos os 

outros centros de produção, em face dos quais cada um se encontra em relação de 

subalternidade” (Proudhon, 1986: 200-201). Entretanto, Proudhon considerou a 

máquina também uma “fonte de benefícios”, “cada vez que uma máquina é inventada, 

é porquê há excesso de necessidade, iminência de miséria” (Idem). 

 Segundo Edivaldo Vieira da Silva, para o autor de A propriedade é um roubo, 

o problema a ser combatido não era a tecnologia, mas, sim, a divisão e separação entre 

trabalho intelectual e manual, acentuada com a ascensão do engenheiro, responsável 

pela projeção da máquina e da “desaparição do operário como ser inteligente” (Silva, 

2006: 147)66. Deste modo, mesmo crítico da cisão entre trabalho intelectual e manual 

provocada pela valorização do engenheiro em detrimento do operário, Proudhon ainda 

no século XIX, diferente do primitivismo de John Zerzan e de algumas propostas de 

Murray Bookchin para a redução de tecnologias, argumentou que era preciso avançar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66

 Ao lado de Proudhon, em relação `a análise acerca da tecnologia, Silva cita também Anselmo 
Lorenzo, organizador da seção espanhola da Internacional na década de 1860 e publicista de vários 
periódicos na segunda metade do século XIX. De modo similar a Proudhon, Lorenzo atacou menos a 
tecnologia do que a “maquinização”, isto é, “processo de autogeração de um organismo de máquinas 
que, à diferença dos organismos materiais, não tem fim e pode estender-se a todo o universo” (Lorenzo 
apud Silva: 148).  
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cientificamente, industrialmente e estéticamente para vivermos em uma sociedade 

moderna. É assim que podemos, segundo ele, nos emancipar da opressão dos trabalhos 

árduos e repugnantes. “O socialismo, que, em vez de elevar o homem ao céu, o inclina 

sempre ao barro, só viu na vitória alcançada sobre a carne uma nova causa de miséria” 

(Proudhon, 1986: 203), argumentou. Em Éticas dos Amigos, ao comentar a 

peculiaridade da análise de Proudhon, Edson Passetti mostrou que a necessidade de se 

socializar pelo alto é salutar “pois se os comandos mais avançados tecnologicamente 

de uma sociedade como a nossa são acessíveis a uma minoria, o acesso a este 

conhecimento pelas sociedades com base na liberdade é que evita uma ditadura de 

cientistas” (Passetti, 2003b: 232).  

No Brasil, primeiras décadas do século XX, o garçom Felipe Gil de Souza 

Passos, de maneira similiar a Proudhon definiu: “muitos de nossos camaradas tomando 

do anarquismo somente o seu aspecto social, atiram para planos inferiores a sua 

finalidade estética; [e concebem] o anarquismo senão como um ideal de famintos, 

apenas como instrumento de reivindicações proletárias, encerrado num problema 

econômico e moral das massas trabalhadoras” (Souza Passos, 2006: 212). Em outra 

ocasião, sobre o uso de tecnologias, o mesmo Souza Passos, enfim, definiu: “os 

anarquistas não condenam a existência do automóvel, do rádio, do avião, de todas as 

coisas belas e úteis. Condenam o privilégio que têm alguns de possuir e usar essas 

coisas todas, enquanto a outros não lhes é permitido fazê-lo” (Passos apud Leuenroth, 

2007: 35).  

Mais próximo da reflexão de Proudhon, John Cage, no ensaio de 1974, “O 

futuro da música”, em resposta direta a compositores engajados como Carnelius 

Cardew que utilizava trechos literais de pronunciamentos de Mao Tse Tung em suas 

obras, argumentou que o alvo de um combate libertário não era a tecnologia, mas, sim, 
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a sintaxe, “conjunto de regras para a ordem correta das palavras na estrutura da 

frase”67. Retornando ao debate com Cardew nos anos 1970, é importante lembrar que 

no início da década, Cage também se interessou, acompanhando o engajamento de 

amigos como Cristian Wolff, por alguns aspectos da revolução chinesa, em especial, a 

realização de outros modos de plantação de alimentos. Como descreveu no prefácio de 

M, letra resultado de operações indeterminadas (“music, mushrooms, Marcel 

Duchamp, M.C. Richards, Morris Graves, Mark Tobbey, Merce Cunningham, Marshal 

Mac Luhan (...) and recently mesostics, Mao Tse Tung” (Cage, 1973: prefácio). 

Todavia, menos de dois anos depois, frente ao militarismo de Mao e sua 

política relacionada à arte, Cage afastou-se definitivamente de qualquer simpatia pelo 

maoísmo e seu reducionismo ao evangelho d’O livro vermelho. Em extensa carta 

enviada a Wolff no início de 1974, observou ao amigo que o apresentou ao I-Ching 

que, nos anos 1940, a descoberta de certo modo de pensamento oriental, além de 

animá-lo a seguir produzindo música, fez com que ele não visasse qualquer 

manifestação de poder. Segundo Cage, a partir de então, experimentou “não exercitar 

poder sobre os sons (...) não exercitar poder sobre as pessoas” (Cage, 2016: 442) 

“Posso admirar a maneira revolucionária com que os chineses cultivam seus vegetais, 

mas, não admiro o modo como realizam suas propagandas, valorizando mais o 

estômago do que os ouvidos e os olhos” (Ibidem: 445).  

Sobre as perseguições a artistas na China, argumentou, novamente com bom 

humor, que poderia com prazer tornar-se um caçador de cogumelos, porém, jamais 

submeteria sua perspectiva estética ao controle do Estado, defendendo a importância 

das suas investigações sonoras. No mesmo ano da carta, 1974, em comentário 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Definição extraída do dicionário online Michaelis. Ver em http://michaelis.uol.com.br/ 

 



! "%(!

destinado ao maoísta Cardew e seu uso dos discursos de Mao Tse Tung, afirmou: 

“estão implícitos no uso das palavras (quando se passam mensagens) a instrução, o 

governo, a coação e, finalmente, o exército. Thoreau disse que, ao ouvir uma sentença 

ele ouvia pés marchando” (Cage, 2009: 341).  

Ainda no prefácio de M: writings’ 67-72, dois anos precedentes a “O futuro da 

música” e a partir da conclusão de Norman Brown de que a sintaxe é a própria 

arregimentação para o exército, Cage apresentou uma variedade de ações visando à 

liberação da linguagem. “A desmilitarização da linguagem pode acontecer de muitas 

maneiras, estilhaçando a própria linguagem, abolindo as fronteiras entre duas 

linguagens, introduzindo elementos não linguisticos (gráficos, musicais) e etc. Assim, 

a tradução se torna impossível, muitas vezes, desnecessária” (Cage, 1973: prefácio).  

É interessante notar que em 1990, em entrevista a Toni Negri, precisamente ao 

comentar sobre a diferença entre as máquinas correspondentes às sociedades de 

soberania (“simples ou dinâmicas”), disciplinar (“máquinas energéticas”), de controle 

(“cibernéticas e os computadores”), Deleuze também afastou-se da visão 

antitecnológica, argumentando que “as máquinas não explicam nada, é preciso analisar 

os agenciamentos coletivos dos quais elas são apenas uma parte” (Deleuze, 2008: 216). 

Depois de pensar as resistências no presente (anos 1990), o vírus e a pirataria como 

atualização da sabotagem, o filósofo concluiu de maneira similar a John Cage: “você 

pergunta se as sociedades de controle ou de comunicação não suscitarão formas de 

resistência (...) Não sei, talvez. Mas isso não dependeria de as minorias retomarem a 

palavra. Talvez a fala, a comunicação, estejam apodrecidas (...). É preciso um desvio 

da fala. Criar sempre foi coisa distinta de comunicar” (Deleuze, 2008: 217) 68.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Augusto de Campos, em entrevista concedida em 1985, um ano antes da publicação de De segunda a 
um ano no Brasil, alertou para o interesse de Cage pela poesia concreta precisamente por suas 
investigações não-sintáticas, porém, segundo ele, as experimentações do artista iam adiante, pois, 
visavam não somente abolir a sintaxe. Em suas palavras, Cage pretendia abolir quaisquer cages “Cage 
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Foi em 1974, com “O futuro da música”, que John Cage, depois de mais de 

duas décadas de pacifismo, situou seu antimilitarismo. Ainda na década de 1940, o 

artista, como vimos, driblou a convocação para servir na II Guerra e em variados 

momentos, ao longo dos anos 1960, simultaneamente à ampliação da guerra do Vietnã, 

escreveu no diário sobre sua recusa ao militarismo. Em 1967, retomou Bertrand 

Russell, escritor lido vorazmente por Messner, o personagem de Roth que ao recusar, 

no início dos anos 1950, a autoridade do reitor da universidade em que estudava foi 

enviado para a morte na Coreia.  “[1967] Bertrand Russell pergunta aos cidadãos 

americanos: vocês podem justificar o uso que faz seu governo, no Vietnã, de produtos 

químicos e gases venenosos, o bombardeio exaustivo do país inteiro com gasolina em 

geléia e fósforo?” (Cage, 1986: 149); “[1968] O Vietnã continua! E os campos de 

concentração na Califórnia e etc? Quem será convocado a servir o país neles?” (Cage, 

2015: 81)”.  

O antimilitarismo foi uma das atitudes mais reivindicadas por artistas 

libertários, desde a carta de Courbet ao Exército Alemão (1870) passando pela recusa 

do pintor Paul Signac em assinar o “Manifesto dos 16”, documento no qual alguns 

anarquistas, entre eles Piotr Kropotkin, defendiam estrategicamente a I Guerra 

Mundial. Somado a isso estão também dadaístas libertários nas primeiras décadas do 

século XX, até o próprio Cage, Judith Malina, Julian Beck a partir dos anos 1940 e 

1950. Abolir as armas do governo e do Estado sempre foi uma questão vital para 

artistas anarquistas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
preconiza a supressão de quaisquer cages (jaulas, gaiolas), por entender que as estruturas feitas pelo 
homem (inclusive as estruturas em outros campos que não os da linguagem: o governo em seus aspectos 
não-utilitários e os zoológicos, por exemplo) devem desaparecer se se pretende que os seres para os 
quais elas foram criadas – quer se trate de pessoas, animais, plantas, sons ou palavras – hão de continuar 
a respirar e a existir sobre a terra” (Campos, 1998: 143).  
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Contudo, não há registros da participação de Cage nas “Greves Gerais pela 

Paz” organizadas pelo TLT desde os anos 1950, tampouco de outros protestos 

pacifistas. Diferenciando-se dos seus contemporâneos, o artista preferiu afirmar a 

prática antimilitarista aliando-a a suas próprias invenções e se recusando, desse modo, 

a contribuir com qualquer sintaxe política, como um opositor ferrenho ao exército e ao 

Estado.  

Se, em 1972, Cage assinou o abaixo-assinado específico exigindo a libertação 

de Bob Wilson, preso por usar haxixe cinco anos antes, em 1967, ao receber outra lista, 

desta vez contra a guerra do Vietnã, recusou-se a assiná-la. “Prefiro usar as minhas 

armas, não as deles (...). Eu me recuso a me alistar nestas ações não-inventivas, não 

criativas (...). Este miserável mundo do poder é um jogo (...) Ao menos introduza 

humor em seus ataques” (Cage apud Bernstein, 2012: 51). Ações políticas “agitam as 

chamas de um fogo moribundo. Protestos ajudam a manter o governo” (Ibidem: 75).  

No prefácio de Anarchy, ao comentar sua perspectiva antimilitarista, valorizou 

a leitura que fez de Living My Life, autobiografia de Emma Goldman. Ao longo das 

páginas de memórias daquela que foi considerada durante longo período “a mulher 

mais perigosa da América”, Cage deparou-se com a breve história de William 

Buwalda, “soldado das Forças Armadas dos Estados Unidos que [no início do século 

XX] ousou ir a uma das palestras de Emma Goldman sobre anarquia e foi sentenciado 

a um ano de prisão (...); graças à força desta filosofia, o governo perdeu um soldado, 

mas a causa da liberdade ganhou um homem” (Cage, 2001: viii), concluiu Cage, 

incorporando as palavras do libertário Hipolite Havel, amigo de Emma Goldman.  

Buwalda (1869-1946) alistou-se no exército aos vinte e três anos lutando em 

1898, na Guerra Hispano-Americana. Seu desempenho na conquista das Filipinas pelos 

EUA valeu-lhe uma medalha de honra. Em 1908, o oficial assistiu à mencionada 



! "&+!

palestra de Emma Goldman em São Francisco e, uniformizado, saudou-a no final da 

atividade. Por conta disso, foi condenado pela corte marcial, recebendo sentença de 

três anos de trabalho forçado na prisão de Alcatraz.  

Emma Goldman e outros anarquistas mobilizaram-se exigindo sua libertação. 

Por fim, o então presidente Theodore Roosevelt comutou a pena para dez meses de 

encarceramento. Uma vez em liberdade, Buwalda mudou-se para um sítio na Costa 

Leste dos EUA, passando a colaborar com Goldman e com o movimento anarquista. 

Em 1909, enviou uma carta ao Secretário da Guerra, publicada posteriormente em 

Mother Earth acompanhada de sua medalha. Nela, afirmou que não poderia ficar com 

uma condecoração por ter participação num “assassinato legalizado”.  

O episódio narrado é preciso e precioso para Cage, que, novamente, em “O 

futuro da música”, dirá: “uma vez que as palavras, quando comunicam, não chegam a 

ter efeito algum, começa a se tornar evidente para nós que precisamos de uma 

sociedade na qual a comunicação não seja praticada, na qual as palavras se tornem 

nonsense, assim como acontece entre amantes, e na qual as palavras se tornem o que 

elas eram originalmente: árvores e estrelas e o resto do ambiente primitivo. A 

desmilitarização da linguagem: uma grave preocupação musical” (Cage, 2009: 341). 

Preocupação ativa entre libertários estadunidenses desde o século XIX, visto que, em 

1833, na primeira edição do jornal The Peaceful Revolutionist, segundo James Martin, 

Joseph Warren declarou, governo e lei são formas de linguagem, não coisas materiais.  

“O futuro da música”, ensaio vital para pensarmos no anarquismo de John 

Cage, encerra-se precisamente com a desmilitarização da linguagem, a partir de um 

outro episódio, desta vez vivido por Thoreau. Num dia corriqueiro, na metade do 

século XIX, Concord, Estados Unidos, ao fritar um peixe num bosque o escritor sem 

querer pôs fogo na mata. Quando as chamas estavam fora de controle correu para pedir 
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auxílio. Como não havia nada que pudesse fazer sozinho sentou-se no alto de uma 

pedra. “Foi um espetáculo glorioso, e ele foi o único a vê-lo. Daquela altura, ouviu os 

sinos tocarem na vila, dando o alarme. Até então sentira-se culpado, mas ao saber que 

a ajuda estava chegando a sua atitude mudou. Disse para si mesmo: ‘quem são esses 

homens considerados os donos dessa mata, e de que maneira estou relacionado a eles? 

Incendiei a floresta, mas não fiz nada errado ali, e foi como se um raio tivesse causado 

o fogo” (Cage, 2009: 346).  

Thoreau se juntou aos homens quando eles chegaram para apagar o incêndio. 

Notou que enquanto os aldeãos se divertiam com a tarefa, proprietários, aborrecidos, 

pouco sabiam o que fazer. Em seguida, depois de observar um homem “pobre, 

miserável, e que com frequência estava bêbado, um homem sem valor (um fardo para a 

sociedade), porém, mais do que qualquer outro (...) hábil em fazer queimadas” 

(Ibidem), reparou na música do fogo.  

Com os ouvidos abertos, a partir do rugido, dos estalos nas toras de madeira, 

sugeriu a criação de uma banda que subisse os morros para animar quem estivesse 

disposto a apagar eventuais incêndios. Finalmente, segundo Cage, Thoreau concluiu: 

“o fogo não constitui só uma desvantagem. ‘No final das contas, trata-se sem dúvida de 

uma vantagem. Ele varre e ventila o solo da floresta, e o torna claro e limpo. É a 

vassoura da natureza... Desse modo, no decorrer de dois ou três anos, novos campos de 

mirtilo são criados para os pássaros e os homens’” (Ibidem: 347).  

John Cage, com Thoreau e os libertários, assim como Proudhon e Mikhail 

Bakunin em meados do século XIX, mais precisamente na década de 1840, sublinhou a 

destruição não como tarefa negativa. A imagem da destruição foi amplamente utilizada 

por anarquistas, sobretudo, na segunda metade do século XIX, em especial a partir das 

afirmações do incendiário russo. Em sua investigação sobre Élise Reclus, Regina 
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Duarte mostrou como o geógrafo, na década de 1860, depois de conhecer Bakunin, 

mesma época em que o Etna transbordou na Itália, dedicou-se com afinco à análise dos 

vulcões e terremotos. “A marca da paixão destruidora, característica da prática 

libertária de Bakunin encontra-se visível nesses escritos. As forças telúricas que tanto 

fascinaram o geógrafo produziam exatamente as cenas de destruição e renovação tão 

sonhadas pelo agitador russo, para quem o ‘desejo de destruir’ era, sobretudo, ‘um 

desejo criativo’” (Duarte, 2006: s/p). Ainda sobre a destruição, quase cem anos depois 

da afirmação de Bakunin, Buenaventura Durrutti, ao ser perguntado se a revolução não 

provocaria uma montanha de ruínas, declarou: “não temos medo das ruínas. A Terra 

será nossa herança; disso não resta a menor dúvida (...). Trazemos um mundo novo 

dentro de nós que cresce a cada momento. Ele está crescendo neste instante, quando 

estou falando com você” (Durrutti in Enzensberger, 1987: 185-186). 

John Cage, após narrar o episódio do fogo na mata, encerrou sua reflexão: “a 

arte não serve a nenhum propósito material. Ela tem a ver com a mudança das mentes e 

do espírito. As mentes e os espíritos das pessoas estão mudando. Não só em Nova 

York, mas em todos os lugares. É hora de dar um concerto de música moderna na 

África. A mudança não é destruidora. Ela é animadora” (Ibidem).  

Mudar as mentes e os espíritos, algo bem próximo do princípio cínico “mudar o 

valor da moeda”. Assim como Sócrates na Grécia havia recebido do oráculo de delfos 

a indicação de que era o mais sábio dos homens, a Diógenes foi indicado pelos deuses 

que sua tarefa seria outra, a de mudar, alterar os valores. Em A coragem da verdade, 

Foucault ressalta, a partir da semelhança entre Nomisma (moeda) e Nomos (lei), que 

mudar o valor da moeda “também é tomar certa atitude em relação ao que é 

convenção, regra, lei” (Foucault, 2011: 199).  



! "&$!

Uma década após o encontro com Leonard Bernstein, em 1976, Cage voltou a 

trabalhar com orquestras. O artista foi contratado pelo National Endowment for the 

Arts para produzir uma peça de celebração aos dois séculos de Independência dos 

Estados Unidos. Baseando-se no Renga, espécie de colagem poética oriental na qual 

cada poeta escreve uma linha diferente, construiu um gráfico com sobreposições de 

361 ilustrações de plantas, pássaros e animais retirados dos diários de Thoreau. Critico 

ativo dos EUA, na epígrafe do livro de a year from monday, havia declarado, “para nós 

e todos aqueles que nos odeiam, para que os E.U.A possam se tornar simplesmente 

uma outra parte do mundo, nem mais nem menos” (Cage, 1986: s/p), Cage aceitou o 

convite para expor: “ainda somos turistas em nosso país (...). Ele ainda pertence aos 

índios” (Cage in Silverman, 2010: 297). Para participar como um dos cantores da obra 

intitulada “Renga with Apartment House 1776”, convidou Switf Eagle, indígena 

Navajo.  

Após a apresentação, o artista se tornou amigo de Swift Eagle, visitando-o em 

Scroon Lake, norte do estado de Nova York, trocando correspondências com ele, 

conseguindo um passaporte para que Swift pudesse viajar e, por fim, um tratamento 

médico no New York Medical Centre visando cuidar de um problema de saúde que 

dificultava sua atividade como cantor. Por intermédio de “Renga with Apartment 

House 1776”, dez anos depois de ouvir que um dia talvez o levassem a sério, Cage 

voltou a trabalhar com orquestras, mas, enfim, mudou o valor da moeda. Similar ao 

libertário Joseph Déjacque, que, no início da década de 1860, nas páginas de Le 

Libertaire69, valorizou a vitalidade dos povos indígenas, Cage incorporou precisamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Em 1860, o anarquista francês narrou o episódio do apoio de uma tribo indígena a um escravo 
foragido. Frente à reivindicação do proprietário do escravo e do Estado, segundo Déjacque, afirmaram 
que “se tentassem arrancar o negro que lhes viera pedir abrigo e proteção, estavam dispostos a usar, para 
defendê-lo, até sua última flecha e seu último homem” (Déjacque, 2013: 110).  
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as práticas dos navajo, sistematicamente dizimadas por sucessivos governos para que o 

país e suas respectivas tradições, incluindo orquestras, fossem construídos.  

Em simultâneo à apresentação de “Renga with Apartment House 1776”, John 

Cage novamente voltou a se interessar por composições musicais. Todavia, 

relacionado como um dos pioneiros da experimentação eletrônica com sons, quando se 

esperava a intensificação de tais experiências, passou a dedicar-se a instrumentos como 

piano e violino, produzindo peças como “Études Australes”, considerada quase 

impossível de ser executada.  

A partir da segunda metade da década de 1970, depois da publicação de Empty 

Words, Cage diminuiu incisivamente o ritmo de escrita do diário. Em 1979, ano do 

desastre nuclear na usina de Three Mile Island, no prefácio do livro Empty Words, 

declarou: “Eu sou um otimista. Esta é minha razão de ser. Mas as notícias recentes, de 

algum modo, me entorpeceram” (Cage, 1981: prefácio).  

Para além do retorno mais constante à música e do otimismo reduzido, Cage 

prosseguiu com publicações de alguns dos seus escritos, viajando frequentemente, 

coletando cogumelos. Próximo aos setenta anos de idade, de volta a NYC, em 1977, 

depois de provar a medicina chinesa para lidar com a artrite, sofrendo com problemas 

de circulação e uma dor constante nos olhos, testou a macrobiótica, sugerida por Yoko 

Ono e John Lennon. “Você deve se consultar com Shizuko Yamamoto, ela alterará sua 

dieta, além de aplicar uma massagem shiatsu”, (Idem: 78) foi o que comentou Yoko, 

segundo Cage, em “What Are We Eating? And What Are We Eating?”, texto 

publicado em Empty Words. “Eu não podia sequer imaginar uma cozinha sem 

manteiga (...) nem um jantar sem vinho. John Lennon me enviou seis livros de receitas. 

Comecei uma dieta que ainda continua hoje até mesmo quando saio em turnê. Em uma 

semana a dor no meu olho esquerdo desapareceu” (Ibidem). Apesar da nova dieta, do 
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abandono do vinho, toda tarde, após o bancha, Cage continuou apreciando diariamente 

uma dose de vodca. Em 1980, empolgado com os efeitos da macrobiótica, escreveu 

uma breve carta a Mr. Meyer, presidente da empresa de transporte aéreo TWA, 

sugerindo a inclusão da macrobiótica no cardápio dos vôos regulares.  

Ainda no final da década de 1970, Cage iniciou trabalhos plásticos, tornou-se 

um dos responsáveis pela existência do Jardim Comunitário da cidade e inventou o que 

chamou de “Composições Municipais”, estreando com “Waltz for the Five Boroughs”, 

combinação de gravações sonoras de diferentes lugares de NY. Animado pelo efeito 

deste trabalho, ampliou o projeto para outros países, realizando “Roaratorio”, invenção 

na qual gravou sons em diversos espaços da Irlanda citados por James Joyce em 

Finnegans Wake, misturando-os posteriormente a trechos de composições folclóricas, 

sua própria voz lendo o texto desconcertante do escritor irlandês e, por último, 

registros ambientes de endereços espalhados por todo o planeta e que também estavam 

presentes na obra de Joyce.  

Assim, após afirmar, nos anos 1950, a ação direta com “4’33” e apresentar sua 

perspectiva tecnológica antimilitar nas décadas de 1960 e 1970, circulando pela Terra, 

Cage entrou na década de 1980, na qual completou 70 anos. Se em X: writings (1983) 

há poucas menções a Thoreau e a artistas libertários, contendo experiências textuais, 

em especial, sobre as invenções de Joyce, alguns anos depois o artista, enfim, publicou 

Anarchy, livro de mesósticos no qual escancarou de modo anarquista os libertários que 

animaram ética e esteticamente sua existência artista.  
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vivendo a vida 

 “Anarchy foi escrito para ser lido em voz alta”, (Cage, 2001: vi), escreveu John 

Cage no prefácio da publicação com 81 páginas, contendo 20 mesósticos. O livro 

surgiu em 1988, ano em que nos EUA, George Bush, ex-diretor da Central Intelligence 

Agency (CIA), milionário do petróleo, sucessor de Ronald Reagan, assumiu a 

presidência do país. Às vésperas de mais uma guerra na história dos Estados Unidos, a 

chamada Guerra do Golfo (1990-91), Cage concluiu o livro de mesósticos libertários 

contendo elaborações sobre várias questões anarquistas.  

Inventados no começo dos anos 1970, os mesósticos, maneira pela qual o 

artista decidiu apresentar os textos, foram descobertos inicialmente por Cage para 

compor pequenas homenagens escritas a amigos e artistas próximos. Em 1970, a 

pedido de Shigeko, artista e companheira de Nam June Paik, produziu o primeiro, 

sobre Marcel Duchamp. Na ocasião, Cage dispôs como um poema as palavras na 

página, porém, no meio de tais palavras, a cada linha, uma letra do nome do artista 

francês era destacada em maiúsculo. Assim, evidenciou um modo a mais de leitura 

possível, além do horizontal, isto é, o vertical, espinha e corpo do poema que explicita 

o tema ou título trabalhado no escrito.  

Thiago Rodrigues, tradutor de alguns mesósticos de Anarchy expostos em 

diferentes edições da revista verve, declarou que a tradução destas experiências é 

especialmente difícil, pois, “há uma ‘fórmula vertical’ — que enuncia uma ideia, mais 

linear, e que demarca o tom e o tema do poema — e uma ‘forma horizontal’, composta 

pelas linhas/ versos tirados por Cage de outro texto em prosa e que embaralham 

artigos, pronomes, verbos e preposições.” (Rodrigues, 2016: 151).  

Daniel Ávila, tradutor de um mesóstico de John Cage realizado a partir de 

declarações de Jasper Johns, observou que a busca por sentido ou por uma sintaxe 
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usual, no caso específico destas construções de Cage, “é uma batalha perdida” (Ávila 

in Cage, 2015: 68). “Como defendia o próprio Cage, o ‘substantivo é verbo, adjetivo, 

advérbio, e uma linguagem desprovida das ditaduras lingüísticas e plenamente musical, 

no limite, tornaria desnecessária qualquer tradução em prol de toda a comunidade 

humana” (Ibidem).  

Apesar de finalizado em 1988, os esboços de Anarchy começaram nos 

primeiros anos da década, com uma investigação de Cage na biblioteca pessoal que 

mantinha no apartamento localizado no coração de Manhattan, 6th Avenue, visando 

selecionar os temas e ideias que, nos anos 1980, ainda eram urgentes para ele. Dentre 

os assuntos vibrantes estava a anarquia. Entretanto, foi somente em 1988, em um curto 

intervalo entre apresentações de “Europeras” que a partir dos diversos livros sobre os 

anarquismos70, com o auxílio do I-Ching, Cage selecionou citações de textos de 

libertários do século XIX e início do XX, de contemporâneos como Paul Goodman, 

além de retomar trechos próprios extraídos de De segunda a um ano e M. Para além 

dos libertários, dispôs ao longo das páginas afirmações de Walt Whitman, Henry 

David Thoreau 71, Buckminster Fuller, Marshall MacLuhan.  

No início do prefácio, antes de apresentar os anarquistas, explicou a presença 

de Fuller e MacLuhan na antologia. Mesmo sem declararem-se anarquistas, para ele, 

ambos os pensadores alertaram para o fato de que o governo não é necessário, 

incentivando a produção de novas tecnologias na lida libertária com questões 

relacionadas ao planeta envolvendo “ar, água, energia, meios de comunicação e 

transporte, comida e abrigo” (Cage, 2013: s/p). Junto a isto, trinta anos depois de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 No prefácio de Anarchy, John Cage reinforma que, além de reler Men Against the State, ensaio de 
James Martin sobre o anarquismo individualista estadunidense, leu também Quotations from the 
Anarchists, escrito por Paul Berman e The Essential Works of Anarchism de Marshall Shatz.  

71 Em Anarchy Cage incorporou de Thoreau a frase inicial de A desobediência civil utilizada pelo artista 
nos anos 1970, em “Song Books”.  
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experimentar a vida simples em Stonypoint, a partir de uma melhor distribuição dos 

recursos da Terra defendida por Fuller, para Cage poderíamos pensar menos em leis 

que protegem os ricos dos pobres, mas, sim, “[em leis] que partam da aceitação da 

pobreza como um meio de vida. Há que se fazer um mundo em que se possa ser pobre 

sem depender do governo” (Ibidem).  

Em Anarchy, além de prosseguir com o combate à sintaxe — “busco uma 

maneira de escrever como invenção de novas ideias em vez de escrever sobre novas 

ideias” (Cage, 2001: vi) —, a partir de um trecho publicado em M, recuperou o 

percurso de suas invenções desde os anos 1930 e 1940, concluindo que as experiências 

com ruídos não foram suficientes para mudar a música. Somente com o silêncio, na 

década de 1950, responsável por “abrir nossos ouvidos” é que agora pode “conceber a 

anarquia para nos abrirmos inteiros e corajosamente” (Ibidem).  

Ao lado das formulações de Cage, Piotr Kropotkin e Malatesta contribuíram 

elaborando, cada um à sua maneira, apreentando as peculiaridades da revolução 

anarquista, o primeiro chamando a atenção para a importância das revoluções, “tão 

necessárias para a evolução quanto as mudanças que as preparam e as sucedem” 

(Kropotkin apud Cage, 2001: vii), Malatesta defendendo que reviravoltas na sociedade 

só podem acontecer sem lideranças, através da ação direta, “com o povo decidindo seu 

próprio futuro” (Malatesta apud Cage, 2001: vii). A respeito do antimilitarismo — dois 

anos antes da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, novamente amparadas com o 

apoio da ONU —, Liev Tolstói, escritor já citado anteriormente por Cage no diário, 

colaborou com a breve passagem: “um homem honrado e respeitado não pode e não 

deve participar do governo (...). Assim que as pessoas entenderem isto, deixarão de 

sustentar o Estado com soldados e dinheiro (...).” (Tolstói apud Cage, 2001: viii).  
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Contudo, apesar das revoluções com Kropotkin e Malatesta, do antimilitarismo 

de Tolstói, Anarchy é definitivamente marcado pela presença de outros dois libertários: 

Mikhail Bakunin e Emma Goldman. Do autor de Deus e o Estado, está a citação, “a 

liberdade do homem consiste unicamente no fato dele obedecer somente às leis que ele 

mesmo reconhece” (Bakunin apud Cage, 2001: vii) e sua notória afirmação da 

liberdade como potência ilimitada, liberada tanto da noção socialista autoritária como 

da liberal burguesa. “Eu sou um fanático amante da liberdade (...) mas, não da 

liberdade puramente formal, concedida, medida e regulada pelo Estado (...) [Eu sou 

amante da] liberdade de cada indivíduo, liberdade que não conhece fronteiras e é 

confirmada e estendida pela liberdade dos outros até o infinito” (Bakunin apud Cage, 

2001: vii-viii).  

Todavia, para além de Bakunin, como indiquei acima, na Anarquia de John 

Cage, Emma Goldman é a presença mais decisiva. No prefácio do livro, sobre a 

descoberta dos dois volumes de Living my life, autobiografia da anarquista, escreveu: 

“estou contente de que na preparação deste trabalho [Anarchy] eu li Living my Life (...) 

Eu recomendo a todos aqueles que gostam de livros que são difíceis de largar depois 

de iniciada a leitura” (Cage, 2001: viii). Somado ao episódio de Buwalda, descrito 

anteriormente em DIÁRIO e incluído por Cage em Anarchy, o artista citou a 

associação feita por Goldman do anarquismo como liberação “do domínio da religião, 

liberação do corpo do domínio da propriedade e da restrição do governo (...)” 

(Goldman apud Cage, 2001: viii-ix).  

Transcrita pelo artista, acerca da prática da liberdade como algo intrínseco à 

própria experiência da vida, Goldman escreveu: “anarquismo não é uma teoria para um 

futuro distante” (Ibidem: x). A citação aproxima ainda mais Cage, defensor da 

“praticabilidade da anarquia”, e Goldman. Ambos, além de apreciarem a poesia de 
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Walt Whitman e os escritos de Thoreau, encararam o anarquismo como prática 

cotidiana e sem dicotomias, combinando individualistas e coletivistas, contemplando 

revolucionários e pacifistas.  

Com 43 anos de diferença etária, John Cage não pôde conhecer a anarquista. 

Emma Goldman morreu em Toronto, Canadá, em 1940. Todavia, se não a conheceu, 

por meio da leitura de Living my Life, certamente descobriu sua paixão pela arte, como 

veremos mais adiante. Irredutível em relação a esta paixão, um episódio vivido por ela 

ficou registrado na história dos anarquismos nos Estados Unidos. Uma noite, ainda 

muito jovem, segundo Vivian Gornick, em meio a uma festa, a libertária foi 

repreendida por um militante. “A razão era a maneira pela qual dançava, pois, para ele, 

a dança poderia prejudicar a imagem do grupo (...) ‘Se eu não puder dançar eu não 

compareço à sua revolução” (Gornick, 2011: 4), respondeu.  

Assim, com Kropotkin, Malatesta, Bakunin, Paul Goodman e, sobretudo, 

Emma Goldman, Cage concluiu Anarchy, livro inexplicavelmente lançado somente em 

2001. Pietro Ferrua em “O testamento anarquista de John Cage”, após diferenciar 

longos ensaios como o de Rudolf Rocker de sínteses anarquistas como as apresentadas 

por Cage, indagou: “quem pode julgar se um economista é mais importante que um 

músico, ou um sociólogo mais importante que um pintor? A história nos indica que, às 

vezes, os artistas são mais coerentes do que os militantes propagandistas” (Ferrua, 

2004: 225). Como exemplo de coerência libertária, citou Paul Signac, pintor neo-

impressionista que “não perdeu a cabeça durante a Primeira Guerra Mundial e se 

considerou traído pelo bem mais politizado Jean Grave que, junto à Kropotkin e vários 

outros intelectuais anarquistas, aderiu ao conflito em oposição a Alemanha” (Ibidem).  

Para além da importância sublinhada por Ferrua, noto que com Anarchy, às 

vésperas de mais uma guerra, Cage intensificou as experiências antimilitares de 
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combate à sintaxe iniciadas na década de 1970. E mais, no livro, afirmou as existências 

anarquistas de maneira anarquista. Mais do que uma homenagem, com os mesósticos, 

Cage apresentou os libertários valorizando a diferença, por meio de textos não 

justificados, sem referências, cada um constituindo um corpo diferente. Como vimos 

até aqui, mais do que um episódio isolado no percurso do artista, Anarchy reuniu 

décadas de leituras anarquistas de John Cage, assim como o moveu, até os últimos 

anos de vida, a seguir experimentando o libertarismo como prática de vida.   

 

novas harmonias 

Desde o século XIX, certos episódios explicitam como libertários se 

interessaram pela combinação recíproca entre a invenção de obras e a afirmação de 

existências libertárias. Em Paris, 1848, Mikhail Bakunin se inflamou ao ver operários 

cantando no topo das barricadas. A embriaguez, segundo ele, contagiou a todos, 

alastrando-se por assembleias, reuniões e confrontos. Menos de um ano depois dessa 

“festa sem começo nem fim” ou “febre geral” (Bakunin, 2002), como definiu 

posteriormente, deslocou-se sem passaporte para Dresden, onde foi recebido por 

August Rockel, leitor contumaz de Pierre Joseph Proudhon e Max Stirner.  

Reconhecido como o chefe da orquestra de Richard Wagner, Rockel também 

era o responsável direto pelo periódico revolucionário Volksblatter, e em determinada 

ocasião apresentou Wagner a Bakunin. Contam que o anarquista, ao ouvir a Nona 

Sinfonia de Beethoven, regida por Wagner, declarou que se todas as partituras se 

perdessem ao menos esta teria que ser salva. Algumas descrições narram ainda que o 

anarquista teria afirmado que trocaria a vida pela composição de Beethoven. 

Apaixonado pela música, assim como pelo fogo da revolução, valorizou tanto o canto 

embriagado dos operários como a célebre sinfonia.  
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Quase um século depois, em Barcelona (1936), durante o enterro do anarquista 

Buenaventura Durruti, a música esteve presente o tempo todo, seja pelos milhares que 

cantavam “Hijos Del Pueblo”, espécie de cântico libertário espanhol, ou pelas duas 

orquestras presentes à cerimônia. Na ocasião, o encontro de bandas propiciou um 

acontecimento que certamente interessaria Cage. As orquestras não conseguiram 

manter um ritmo combinado, motocicletas roncavam, automóveis buzinavam 

estridentemente. “Era impossível pôr ordem àquele tumulto. As duas orquestras 

tocaram a mesma música várias vezes até desistirem de entrar em acordo. Ouviam-se 

sons dispersos: já não era possível identificar melodia alguma. Por todo lado as pessoas 

mantinham os punhos erguidos” (Enzensberger, 1987: 12).  

Sobre a vital combinação entre arte e anarquismos, vale ainda lembrar que a 

Revolução Espanhola produziu variadas experiências artísticas, entre elas, “8500 

textos poéticos escritos por 3400 pessoas, além de 85 livros publicados” (Oliveira, 

1996: 216-217). Em 1937, fim da revolução e continuidade da guerra pelo domínio do 

Estado, no rescaldo do extermínio de mais de mil camponeses por aviões da Legião 

Condor nazista e tropas falangistas de Franco, Pablo Picasso exibiu “Guernica”, uma 

de suas telas mais contundentes. Para Dan Franck, com a tela, apresentada em julho de 

1937, ao lado do “Camponês catalão em revolta” de Joan Miró, o pintor retomou certa 

militância ativa que exerceu nos primeiros anos do século XX, quando esteve 

vinculado ao movimento anarquista (Franck, 2015).  

Ainda em relação à arte e aos anarquismos, mais especificamente às atividades 

musicais, Luíza Uehara mostrou que no início do século XX, na La Ruche, experiência 

educacional levada adiante por Sébastien Faure próximo a Paris, crianças realizavam 

atividades sonoras com um flautista búlgaro chamado Guentcho. Uehara apresentou o 

relato de Marcel Voisin, jovem pintor que chegou a La Ruche para um trabalho 
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temporário e acabou ficando quatro anos. “Na tarde de sua chegada à fazenda as 

crianças dançavam em uma sala e o jovem pintor também dançou. Ao som de uma 

flauta e de um bandolim dançaram uma mazurka; como os meninos e as meninas ainda 

não conheciam o nome daquele jovem, chamaram-no pelo nome da dança (...) 

Mazurka de La Ruche” (Uehara, 2010: 96).   

Na primeira metade do século XIX, antes da La Ruche, do outro lado do 

oceano, ao norte da América, Josiah Warren (1798-1874), músico libertário, foi uma 

das procedências do chamado anarquismo individualista. Com apenas vinte anos de 

idade, Warren tornou-se integrante da “Old Boston Brigade Band”, onde não durou 

muito, pois logo partiu pela estrada com um dos seus irmãos rumo a Cincinatti, Ohio.  

James Martin, libertário que viveu em Stonypoint, nos anos 1950, descreveu 

que mesmo no interior de experimentações revolucionárias, Warren jamais abandonou 

as atividades artísticas. Em 1826, ao tomar parte em New Harmony, comunidade 

baseada nas ideias de Robert Owen, além de criar uma banda, ofereceu aulas de música 

a todos os envolvidos72. Warren foi imprescindível para o anarquismo individualista 

praticado nos EUA, no momento em que, indicou Max Nettlau, “havia um terreno 

ainda relativamente fértil no território dos Estados Unidos, o que a Europa não mais 

conhecia havia mil e quinhentos anos, desde a queda dos romanos” (Nettlau, 2008: 61). 

Segundo o músico, entre outras causas do ocaso da Nova Harmonia, estava a 

submissão, no interior da experiência, das ações individuais às decisões estritamente 

coletivas. Para Max Nettlau, a partir de New Harmony, “Warren concluiu pela recusa 

de tudo o que um coletivo poderia impor aos indivíduos para o serviço público [aqui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72

 Apesar da curta duração de New Harmony — segundo Warren, o ocaso ocorreu devido ao abandono 
de Robert Owen para acompanhar o funeral de um parente na Europa; às brigas envolvendo os próprios 
integrantes da comunidade; à falta de empenho em fazer existir a experiência e, sobretudo, à ausência da 
valorizacão de ações individuais —, o músico seguiu adiante com suas propostas de estabelecer uma 
comunidade afirmadora de costumes contra o Estado.  
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entendido como estatal], pois, diz ele, cabe aos indivíduos se o desejarem, fazer 

executar esses serviços” (Nettlau, 2008: 62).  

Na ultrapassagem dos anos 1820, mais precisamente em 1830, precedendo as 

análises econômicas de Pierre-Joseph Proudhon, Warren propôs o “Armazém do 

Tempo”, espaço cooperativo de troca de produtos, no qual objetos não eram vendidos 

sob medida monetária, mas, sim, trocados por meio de uma avaliação da quantidade e 

qualidade de tempo empregado por cada trabalhador. Três anos depois, em 1833, criou 

uma máquina de impressão contra o Estado, com a qual lançou The Peaceful 

Revolutionist, considerado por Nettlau o primeiro jornal anarquista do planeta.  

Warren, ao longo das décadas de 1840 e 1850, a partir das críticas a Robert 

Owen em New Harmony, trabalhou pelas experiências comunitárias Tuscaraws e 

Modern Times. A contribuição do músico para a ampliação do anarquismo ao norte da 

América, segundo James Martin, foi mais decisiva que a de Joseph Déjacque, 

anarquista francês que desembarcou em NYC de onde editou, de 1858 a 1861, Le 

Libertaire. Todavia, sob efeito dos destroços da guerra civil e com quase setenta anos, 

entre 1870 e 1880, o individualista e pacifista diminuiu as atividades, até a morte em 

1874.  

Benjamin Tucker nasceu em 1854, momento em que Warren já tinha vivido em 

diversas comunidades e agitado o país de leste a oeste. Nos anos 1880, Tucker 

descreveu Liberty, jornal que editou por quase três décadas, como “acima de tudo um 

órgão das doutrinas de Josiah Warren” (Tucker apud Martin, 1970: 203). Foi no início 

da década anterior, cursando engenharia no MIT (Massachusetts Institute of 

Tecnology), que se tornou abolicionista, defensor do sufrágio feminino, apoiador do 

movimento pela redução da jornada de trabalho. Em 1872, porém, descobriu o 

anarquismo, e quatro anos depois traduziu de Proudhon O que é a propriedade?  
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Por meio de Liberty, ainda no primeiro ano de existência do jornal (1881), o 

editor publicou Mikhail Bakunin, defendeu as ações dos niilistas russos e os 51 

anarquistas presos na França, entre eles, Piotr Kropotkin. Contudo, no mesmo ano, a 

partir do encontro da IWPA (International Working People’s Association), em 

Londres, no qual a organização definiu que os anarquistas deveriam subordinar a 

produção intelectual à chamada ação direta, e dos acontecimentos de Haymarket 

(1886), intensificou escritos sobre a diferença entre a prática individualista defendida 

por Liberty dos demais socialistas, sobretudo, Johann Most, editor de Freibert, 

periódico produzido a partir de NYC73. 

Most desembarcou nos Estados Unidos em 1882, vindo de Londres, com a 

reputação de ser o autor de pequenos textos e manuais como “A besta da propriedade” 

e “A ciência revolucionária”, onde, simultaneamente à defesa da revolução, divulgava 

receitas para a produção de bombas. Polemista habilidoso, sua defesa do ataque direto 

contra o Estado cresceu rapidamente no interior do movimento operário estadunidense, 

em especial, entre os imigrantes europeus, mais próximos das reflexões de Bakunin, 

Kropotkin e Reclus do que das práticas experimentadas por Warren até 1870 e 

defendidas por Tucker em Liberty.  

Em “Haymarket, Chicago, maio de 1886”, Hugo Fontana mostrou que, aliados 

ao posicionamento de Most em NYC, outros jornais, como O Alarme, editado por 

August Spies, e Jornal do Trabalhador, por Albert Parsons, eram publicados nos 

Estados Unidos. Fontana registrou minuciosamente os acontecimentos às vésperas do 

confronto ocorrido em Chicago. De um lado, o apoio a uma greve geral por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73

 No início de 1886, Tucker alertou para a ação de Most, responsável, segundo ele, por incendiar casas 
de trabalhadores, visando receber o dinheiro do seguro para financiar atos revolucionários. “Uma coisa é 
assassinar o czar russo, outra bem diferente é tocar fogo em conjuntos habitacionais com centenas de 
seres humanos dentro” (Tucker apud Martin, 1970: 224).  
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marceneiros, sapateiros, ferroviários, metalúrgicos; de outro, reuniões frequentes e 

secretas entre proprietários e autoridades policiais com o objetivo de impedir qualquer 

manifestação. Em meio a essa tensão, no Haymarket, centro da cidade, 4 de maio, um 

dia após o assassinato de quatro trabalhadores pela polícia, enquanto Samuel Fielden 

discursava embaixo de chuva fina, uma bomba detonou.  

Frente às manchetes dos jornais — Chicago Herald: “a gentalha a matar por 

Spies e Fielden, não se compõem de americanos. São os dejetos da Europa que 

chegaram a estas costas para abusar da hospitalidade e desafiar a autoridade desta 

nação” (apud Fontana, 2015: 19); Chicago Journal: “deveria rapidamente se fazer 

justiça com estes anarquistas” (Ibidem) —, Tucker, em Liberty, estampou 

precisamente o contrário, ou seja, a “vergonhosa” e “selvagem” reação do Estado 

contra a vida dos “comunistas de Chicago”74.  

Todavia, para James Martin, desde Haymarket, o editor de Liberty, atualizando 

Josiah Warren, “convenceu-se totalmente de que a revolução social só seria possível 

por meio de uma propaganda e resistência pacífica” (Martin, 1970: 225). Perspectiva 

cada vez mais distante, pois, como mostrou Alan Antliff, na ultrapassagem do século 

XIX, nos EUA, assim como na Europa, muitos anarquistas passaram a defender a 

propaganda pela ação, “atos que expunham a vulnerabilidade do sistema existente 

visando provocar ações de revolta” (Antliff, 2001: 5).  

Em “Terroristas e Terrorismos”, sobre o período, André Degenszajn situou que 

nos desdobramentos da Comuna de Paris (1871), como resposta imediata à violência 

do Estado dirigida aos libertários, a noção de propaganda pela ação, a partir da 

Federação Italiana da Internacional Anarquista, foi se ampliando pela Europa e para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 O termo “comunistas” explicita que, apesar da defesa dos militantes, do respeito por Spies e Parsons, 
entre os homens presos pela polícia de Chicago, Tucker considerava anarquista somente um deles, 
Adolph Fischer.  
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além do continente. Baseada, segundo Degenszajn, na avaliação de que após a Comuna 

seria muito difícil a realização de uma revolução, a propaganda pela ação foi praticada 

por certos anarquistas. O distanciamento do horizonte revolucionário “não significou 

de maneira nenhuma, como era de se esperar dos anarquistas, que eles estariam 

imobilizados (…). Esta ideia ficou consagrada na afirmação de Kropotkin de que ‘uma 

única ação, em alguns dias, pode fazer mais propaganda do que milhares de panfletos’” 

(Degenszajn, 2006: 61).  

Como eventos de propaganda pela ação, na França, estão as bombas de 

Ravachol, em 1892, direcionadas a juízes que perseguiam operários; o assassinato, em 

1894, do presidente francês Sadi Carnot pelo anarquista italiano Sant Caserio; a 

dinamite de Émile Henry, no mesmo ano, no Café Terminus, frequentado pela 

burguesia parisiense. Na Itália, em 1900, o tecelão libertário Gaetano Bresci, depois de 

ter a irmã assassinada pela repressão do Estado em uma manifestação em Milão, 

disparou três tiros em direção ao imperador Humberto I.  

 Cinco anos depois dos acontecimentos de Haymarket, em 1891, cada vez mais 

distante do chamado anarquismo comunista e da noção de propaganda pela ação, 

Tucker foi apresentado aos escritos de Max Stirner. Nesse período, nas páginas de 

Liberty, indicou: “o fator básico da existência social é que o indivíduo deve 

permanecer totalmente livre para levar sua vida como experiência e em contato com 

outros indivíduos livres” (Tucker apud Martin, 1970: 251). Uma década e meia depois 

do primeiro contato com Stirner, ao traduzir para o inglês O Único e a sua 

Propriedade, em 1907, assinalou: “há mais de 30 anos estou engajado na militância 
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anarquista (…). Nada do que eu tenha feito se compara à tradução deste livro” 

(Ibidem: 254)75.  

Entretanto, no ano seguinte, depois de um incêndio na sede do Liberty, espaço 

de encontro de individualistas nos EUA, Benjamin Tucker deixou de ser um farol 

anarquista ao norte da América. Em 1909, atravessou o Oceano Atlântico para viver na 

Europa. Da França, acompanhou interessado a circulação do Mother Earth, revista 

editada, de 1906 a 1917, por Emma Goldman e Alexander Berkman. “[Mother Earth] 

possui coisas únicas e interessantes, respeita pessoas inteligentes e honestas” (Tucker 

apud Martin, 1970: 275). Alan Antliff, por sua vez, sublinhou que após Tucker, nos 

EUA, foram poucos os libertários a publicar os escritos de Max Stirner. Entre os que o 

publicaram estavam Goldman e Berkman. 

Vinda da Lituânia, Emma Goldman tornou-se uma das militantes libertárias 

mais incisivas dos EUA na ultrapassagem do século XIX. Com apenas dezessete anos, 

em 1886, desembarcou no país. Engajou-se no movimento pela redução da jornada de 

trabalho, militância que a aproximou dos anarquistas. Em 1889, chegou a Nova York, 

assim como Cage, carregando pouca bagagem, isto é, uma máquina de costura e cinco 

dólares. Conheceu Alexander Berkman, companheiro ao longo de toda a existência, e 

Johann Most. A partir da convivência com o segundo, descobriu uma de suas grandes 

paixões: pôr o pé na estrada, feito seu poeta favorito, Walt Whitman, e o músico 

anarquista Josiah Warren, para falar sobre questões anarquistas, desde a revolução 

social até o amor livre.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 John Henry Mackay, poeta responsável nos, anos 1880, por recuperar O Único e sua Propriedade do 
ostracismo na Europa, declarou, no início da década de 1890: “por mais de sete anos, meu amigo 
Benjamin Tucker, de Boston, tem batalhado pela Anarquia no Novo Mundo com sua invencível arma, 
Liberty. Frequentemente, nas horas solitárias de minhas lutas, tenho olhado fixamente para a luz 
brilhante que, a partir daí, começa a iluminar a noite” (MacKay, 2015: 88). 
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Vivian Gornick, em Emma Goldman: Revolution as a way of life, registrou que 

Goldman, um ano depois da chegada a NYC, com vinte e um anos, substituiu Johann 

Most em uma longa jornada de conferências ao redor dos EUA. Contudo, no retorno, 

inverno de 1890, rompeu com o editor de Freibert após um jantar no qual ele chegou 

vestindo gravata e segurando um buquê de violetas. “Ele estava apaixonado e seu 

interesse por ela como revolucionária estava em banho-maria (…). A ausência de 

Emma, segundo ele, foi insuportavelmente longa. [Most] declarou que não devia tê-la 

deixado partir” (Gornick, 2011: 28). 

Pouco tempo depois, em 1892, ao lado de Berkman, empolgada com os eventos 

em Homestead, Pensilvânia, onde operários da Associação dos Trabalhadores de Ferro 

enfrentaram diretamente os seguranças da Companhia de Aço Carnegie, Goldman, 

decidiu planejar um atentado contra Henry Clay Frick, gerente responsável pela 

indústria e também pelo comando da repressão. Sob efeito do fracasso da ação, 

Berkman conseguiu entrar no escritório de Frick e alvejá-lo com três tiros, porém, este 

sobreviveu; para Gornick, a partir daí, Emma Goldman alterou decididamente sua 

perspectiva em relação à propaganda pela ação.  

Em 1892, Alexander Berkman foi julgado e condenado a 14 anos de prisão. A 

existência inflamada do anarquista, como bem expôs Paul Auster em Leviatã (1998), 

ficou gravada por longo tempo na história das lutas libertárias nos EUA, tornando-se 

referência para homens como Dimaggio, personagem construído por Auster, soldado 

que depois de servir no Vietnã, “saíra do Exército com uma visão diferente da 

América, da política e da sua própria vida” (Auster, 2001: 287). Nos anos 1980 e 1990, 

depois de escrever uma longa tese sobre a militância de Alexander Berkman, 

Dimaggio se dedicou a atacar diretamente o Estado por meio da retomada da 

propaganda pela ação. Segundo Benjamin Sachs, escritor que por acaso se depara 
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decisivamente com Dimaggio, apesar de “um pouco sem graça e didática”, a 

dissertação explicitava um árduo trabalho de pesquisa e “obviamente representava algo 

mais do que um trabalho acadêmico. Constituía um passo no seu desenvolvimento 

interior, um modo de pôr em xeque suas próprias ideias sobre a mudança política (...) 

Foi corajoso o suficiente para por suas ideias à prova” (Idem). 

Depois de longa espera, assim que Berkman foi solto, Emma Goldman, enfim, 

publicou Mother Earth. A primeira edição, 300 cópias, dez centavos cada, Adão e Eva 

nus (visto de costas) na capa, trouxe o editoral em que a libertária “anunciou que 

Mother Earth seria um espaço para diferentes perspectivas do anarquismo” (Gornick, 

2011: 62). Durante o período de encarceramento de Berkman, apaixonada por poesia, 

depois de chamar o jornal que visava editar inicialmente de Open Road, homenagem a 

Walt Whitman, Goldman alterou o nome para Mother Earth, escapando de possíveis 

processos ligados a direitos autorais.  

Eliane Carvalho (2016) registrou que Mother Earth tornou-se possível pela 

ajuda do amigo russo e diretor de teatro, Pavel Orleneff. Como reciprocidade à ajuda 

que Goldman lhe dera, perseguido pelas leis do governo estadunidense em vigor após o 

assassinato do presidente William Mckinley, supostamente por um anarquista, Leon 

Czogolsz, que admirava Emma Goldman e Berkman, Orleneff contribuiu 

financeiramente para que as primeiras edições do periódico fossem finalmente 

impressas. O episódio, assim como os citados anteriormente, evidencia mais uma vez a 

proximidade entre arte e anarquismos, relação reiterada, no mesmo período, por Luigi 

Galleani, editor de outro periódico, Cronaca Souversiva, conhecido por combinar a 

produção de peças teatrais, conferências, viagens pelas matas, com greves e atentados 

contra políticos e proprietários.   
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Em pouco tempo, durante as primeiras décadas do século XX, simultaneamente 

às edições de Mother Earth, “Goldman tornou-se a anarquista mais conhecida do país, 

viajando o país inteiro, falando com frequência em salões abarrotados por centenas de 

pessoas” (Antliff, 2001: 5). Realizou, em 1910, 120 conferências em 37 cidades de 25 

estados diferentes, falando “para audiências que jamais haviam ouvido falar de 

anarquismo” (Gornick, 2011: 84). Reconhecida também pelo Estado como “a mulher 

mais perigosa da América”, como Berkman, também foi encarcerada inúmeras vezes, 

por variadas razões, desde conferências contra a Guerra, passando por incitações a 

rebeliões de trabalhadores até a militância pelo controle de natalidade, aqui entendido 

como um cuidado pelas próprias mulheres em decidirem ou não pela maternidade. Em 

1916, em carta enviada da Queens County Jail, concluiu: “não me sinto mal por ter 

sido sentenciada (…). Seria bom se todo rebelde fosse enviado a prisão por um 

período; isso faria aflorar sua chama de ódio contra tudo o que faz as prisões serem 

possíveis” (Goldman, 2016: 180).  

Um ano depois, em 1917, ano em que o congresso estadunidense aprovou o 

envio de tropas para a I Guerra Mundial, Goldman foi novamente presa, junto com 

Berkman, sob acusação de infringirem o “Selective Service Act”, lei que criminalizava 

grupos e associações antimilitaristas que produziam material contra a convocação 

militar pelas Forças Armadas. No dia 15 de junho, depois de publicarem textos 

contrários à convocação, ambos foram detidos, na sede em que editavam Mother 

Earth, por uma tropa de doze policiais. Antes de ser levada pelos agentes, cada vez 

mais acostumada com as sucessivas prisões, Emma Goldman apanhou duas coisas 

indispensáveis: uma necessáire e um livro, no caso, O Retrato do Artista quando 

jovem, de James Joyce. Soltos em 1919, logo foram novamente presos e, desta vez, 

expulsos do país sob amparo do “Ato de Exclusão Anarquista” em vigor desde 1918.  
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Apesar de afirmar uma revolução pacifista como Josiah Warren e o 

individualismo como Benjamin Tucker, John Cage não citou nenhum dos dois em 

Anarchy. Coexistindo com James Martin nos anos 1950, autor de Men Against the 

State, “um daqueles livros que eu nunca encontro, pois estou sempre passando adiante” 

(Cage, 2001: vi), declarou Cage, é possível que mesmo sem citá-los o artista tenha 

incorporado algumas das respectivas afirmações do músico e pioneiro individualista, 

integrante da Nova Harmonia, assim como do editor de Liberty. No início dos anos 

1990, em conversa gravada com Joan Retallack, o artista afirmou sua perspectiva 

individualista. “Eu realmente penso nos indivíduos como tendo sua própria 

singularidade” (Cage in Retallack, 2015: 161). Ao ser questionado: “o que você 

colocaria no lugar da noção de política?”, respondeu “a singularidade do indivíduo (...) 

Sociedade Anárquica” (Idem: 162).  

Entretanto, no final da década de 1980, instigado pela leitura de Emma 

Goldman, anarquista que libero-se das dicotomias (individualista/ comunista, pacifista/ 

revolucionária) presentes no movimento anarquista do século XIX, Cage produziu 

Anarchy. Sublinhou Gornick: “Emma Goldman foi uma anarquista híbrida. Embora 

formada por um anarquismo europeu (comunista) e ter passado a vida toda 

denunciando o Estado, ela era apaixonada pelo trabalho dos filósofos do 

individualismo (Friedrich Nietzsche e Max Stirner) e também pelos dissidentes 

americanos, Henry David Thoreau e Walt Whitman” (Gornick, 2011: 5). Paixão 

incorporada a sua própria reflexão libertária, em ensaios contundentes como “O 

indivíduo, a sociedade e o Estado”, onde afirmou: “o indivíduo é a verdadeira 

realidade da vida, um universo em si. Ele não existe em função do Estado, ou dessa 

abstração chamada ‘sociedade’ ou ‘nação’” (Goldman, 1998: 25-26).  
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Somado à descrição realizada no capítulo anterior do episódio de William 

Buwalda, militar que abandonou a arregimentação nas Forças Armadas depois de 

assistir a uma conferência de Emma Goldman, e à incorporação de Hypolite Havel, 

amigo e biógrafo da libertária, em Anarchy, sublinhada por Pietro Ferrua como 

evidência da cultura anarquista de Cage, o artista utilizou passagens precisas de Living 

my life. Entre elas, em especial, uma associada à própria prática da anarquia: “para 

mim o anarquismo não é uma teoria para um futuro distante, mas, sim, algo vivo para 

nos libertar de qualquer inibição, interna ou externa, que separam os homens entre si” 

(Goldman apud Cage, 2001: viii).  

No último ano da vida, 1992, ao relembrar a coexistência libertária com Paul e 

Vera Williams, James Martin, na década de 1950, em Stonypoint, pensando sobre o 

presente, Cage concluiu: “penso que haverá cada vez mais indivíduos, espero estar 

entre eles, respondendo afirmativamente a questão... (pausa longa)... da anarquia como 

prática” (Cage, in Kostelanetz, 2003: 279). Ainda na mesma entrevista, depois de citar 

a viagem de Goldman à Espanha durante a revolução, encerrou de maneira otimista: “a 

anarquia está voltando a ser praticada. Eu tenho uma amiga da Espanha que conhece 

um escultor que tem como referência uma máxima do movimento anarquista: ‘de 

fracasso em fracasso até a vitória final’” (Ibidem).  

Em 1991, a amiga em questão, Esther Ferrer, escreveu a John Cage. Na 

correspondência, depois de expôr a anarquia como atitude individual, fora do tempo, 

dispensada de mestres, “prática de liberdade, primeiro individual, depois social”, 

declarou: “o anarquismo, diante de todas as outras doutrinas e ideologias, é uma 

exceção maravilhosa. Não promete nada. Que alegria! Não nos dá nenhum modelo de 

prazer para seguir. Não nos dá paraíso, nem artificial, nem real, nem proletário. (...) 

Isto ocorre porquê, entre outras coisas, não há estrada” (apud Ferrer, 1991: s/p). 
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Anarchy, para além de situar Emma Goldman, ao lado de Thoreau, como uma 

das existências vitais para o trabalho de Cage, apesar de nenhum comentarista ou 

biógrafo ressaltar esta importância, fez com que o artista retomasse, de modo diferente, 

um antigo combate. Em 1992, em carta destinada ao compositor Richard Churches, 

quase sessenta anos depois do rompimento com Arnold Schoenberg e exatos cinquenta 

da mudança definitiva para Nova York, John Cage declarou: “minha vida inteira eu 

procurei alternativas à harmonia. Agora eu tenho a experiência de que os sons são 

harmônicos e que isto é somente o aspecto da harmonia que eu não experimentava. Por 

isto falo de harmonia anárquica” (Cage, 2016: 585).  

50 anos depois da ruptura com Arnold Schoenberg, John Cage finalmente 

aboliu o muro da harmonia sem precisar bater a cabeça contra ele, como havia dito na 

década de 1930. Ao não reconhecer mais a autoridade da harmonia, deixou-a desfeita, 

“semelhante à árvore que, não recebendo mais sumo e alimento para sua raiz, em breve 

é apenas um galho seco e morto” (La Boétie, 1999: 78). Afirmou, em lugar do muro 

construído ainda no século XVIII, a partir de Jean-Philippe Rameau, compositor de 

obras sacras e de um tratado de harmonia (1722), uma outra concepção, anarquista, 

ligada à livre articulação dos sons.  

 

harmonias anárquicas 

Com 70 anos de existência completados em 1982, John Cage seguiu 

trabalhando incessantemente. Em 1983, sobre o começo da década, comentou: “escrevi 

duas peças de 30 minutos para orquestra, outra para 20 harpas, algumas para vozes no 

rádio, publiquei três livros, 5 edições com gravuras, viajei a trabalho sozinho e 

acompanhando Merce Cunningham” (Cage apud Silverman, 2010: 324). Junto a tais 

experimentações, iniciou um trabalho de pesquisa gráfica e sonora com pedras, paixão 
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despertada ao longo dos anos 1950, em Stonypoint, concluindo, em 1983, 

“R=Ryoanji”. Por meio do I-Ching, dispôs as pedras ao acaso traçando linhas com 

diferentes tipos de lápis nos intervalos de espaço entre as rochas.  

Intensificando a perspetiva tecnológica afirmada nos anos 1960 e 1970, no ano 

seguinte a “R=Ryoanji”, 1984, participou de “Good Morning, Mr. Orwell”, 

acontecimento estético transmitido pelo satélite “Bright Star”. Logo na abertura, 

George Plimpton, apresentador do evento — que contou com Philip Glass, Peter 

Gabriel, Laurie Anderson, Merce Cunningham, entre outros —, comentou que, 

felizmente, as previsões assombrosas feitas por George Orwell em 1984 não se 

realizaram. Para Nam June Paik, propositor de “Good Morning, Mr. Orwell”, graças 

aos satélites pôde ocorrer o “dueto celestial entre Cage e Joseph Beuys” (Ibidem: 338), 

performance que envolveu, simultaneamente, o artista alemão com dois pianos, em 

Paris, e Cage, em Nova York, tirando sons eletrificados de cactos e outras plantas.  

Em um incansável ritmo de invenções, de 1984 a 1987, Cage dedicou-se com 

afinco a “Europeras”, colagem de vários trechos de clássicos operísticos europeus 

executados por grandes orquestras. Veio pela segunda vez ao Brasil, convidado pela 

Bienal de Artes de São Paulo e por Jocy de Oliveira, na época, estreando uma de suas 

obras, “ASLSP (“As slow as possible”). Abdicou do rigor da dieta macrobiótica, 

experimentando feijoada e peixes saborosos, caminhou por Mangaratiba (RJ) 

apanhando conchas pela praia. Retornou aos EUA e à Europa para novas exibições de 

“Europeras”. Precisamente no regresso de uma das apresentações desta em Frankfurt, 

deu forma aos mesósticos de Anarchy.  

Posterior ao livro concluído em 1988, buscando novas maneiras de inventar 

música, deparou-se com as pesquisas de dois jovens compositores: James Tenney e 

Pauline Oliveros. Teeney, autor de “Critical Band”, experiência na qual instrumentos, 
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tocando uma mesma nota por longo período, desconstroem a própria tonalidade, 

defendia uma nova teoria da harmonia, incorporada por Cage, valorizando afirmações 

estéticas pós-Schoenberg até as últimas décadas do século XX. Em relação à 

compositora Pauline Oliveros, ficou instigado com as propostas de “deep listening” 

feitas por ela em espaços não usuais como cavernas e cisternas, lugares onde as 

vibrações decorrentes dos instrumentos não podiam ser identificadas com a harmonia 

convencional. Após ouvir Oliveros, Cage observou: “não tem absolutamente nada a 

ver com tônicas, quartas, tríades ou acordes de sétima (...) é simplesmente uma 

combinação de sons... e é evidente que é harmônico” (Cage apud Silverman, 2010: 

385).  

Dessa maneira, com as descobertas de Teeney, Oliveros e, novamente, Marcel 

Duchamp, em especial, a noção do artista francês de “escultura sonora”, “sons partindo 

e perdurando de lugares diferentes e formando uma escultura sonora que perdura” 

(Cage apud Lopes, 1996: 103), John Cage passou a investigar o que denominou 

“harmonia anárquica”, perspectiva que levou adiante a partir de 1989, em suas 

“number pieces” (1987-1991). Com quase 80 anos, diferente das invenções passadas 

como “Musicircus” (1968), em que centenas de artistas tocavam sons simultâneos, ou 

dos mais recentes, “Études Australes” (1980), consideradas quase impossíveis de 

serem executadas pelo excesso de notas, as “number pieces” apresentavam John Cage 

interessado em poucos sons, porém, durando longamente.  

No ano seguinte a Anarchy, 1989, Richard Kostelanetz publicou “John Cage: 

An Ur-Conversation”, entrevista com John Cage na revista libertária Social Anarchism, 

na qual o artista relembrou o abandono dos estudos formais nos anos 1920. “A razão 

pela qual eu abandonei a escola foi porque eu fiquei horrorizado em estar numa sala 

em que duzentos alunos eram obrigados a ler o mesmo livro” (Cage in Kostelanetz, 
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1989: 27). Somado a esta recordação, retomou a importância da Black Mountain 

College, a leitura de Henry David Thoreau e a coexistência em Stonypoint para a 

elaboração do seu anarquismo.  

Produzindo incessantemente, John Cage viveu os últimos meses de vida. Em 

1990, no decorrer das criações para “number pieces”, um ano após a queda do muro de 

Berlim, respondeu positivamente à carta remetida por punks, moradores de squatters 

em Hanau, Alemanha, convidando-o a auxiliar na divulgação de suas lutas libertárias. 

No retorno à correspondência, solicitou aos jovens um mapa de Hanau. A partir do I-

Ching, cinco endereços distintos foram selecionados e registrados sonoramente. 

Lançada junto ao disco “Five Hanau Silence”, havia uma brochura com a frase: “não 

há hierarquia — todos os sons são iguais” (Silverman, 2010: 397). No mesmo ano, 

teve conversas registradas com Joan Retallack. Questionado por ela sobre a Guerra do 

Golfo, respondeu que “essa crise do Golfo especificamente tem muito a ver com as 

nações. E Fuller já nos disse, anos atrás — eu me esqueço do número, mas são como 

153 ou 159 soberanias —, que a primeira coisa que temos que fazer é nos livrarmos 

delas, dessas diferenças” (Cage, 2015: 151). Incomodado, no final do mesmo ano, com 

o padrão dos museus, as exposições em que os objetos são dispostos na altura dos 

olhos e a distâncias simétricas entre eles, curador de uma exposição no Museu de Arte 

Contemporânea de Pittsburgh, propôs uma maneira pouco convencional de 

apresentação. Alterou diariamente por meio do I-Ching os objetos expostos bem como 

as respectivas disposições pelo espaço. Como ocorre com “todos os sistemas com 

vida” (Cage apud Silverman, 2013: 397), declarou.  

Com o auditório do San Francisco Art Institute lotado, em meados 1991, John 

Cage apresentou “ONE”76, peça em que sozinho, durante trinta minutos, emitiu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vocalizações e sons guturais. Pouco tempo depois, participou de um simpósio em 

Stanford, inventou “sculpture musicale”, última composição para coreografia de Merce 

Cunninhgham, e exibiu “Four”, com a cantora Joan La Barbara. Contudo, em agosto 

de 1992 passado um mês da exibição, em Nova York, em meio a planos para ampliar 

as “number pieces” e o que chamou de “sociedade anarquista dos sons” — “estou 

somente começando a escrever música a maneira que gostaria que elas fossem 

ouvidas” (Cage apud Silverman, 2010: 389) —, com o apartamento repleto de plantas, 

na 6th Avenue, a mais ruidosa de Manhattan, um AVC interrompeu sua existência. “Os 

artistas nunca tiveram tempo suficiente para fazer sua obra. Suas vidas sempre 

terminaram antes” (Cage, 2016: 66) já havia declarado no diário.  

Assim, em 11 de agosto, menos de um mês do seu aniversário de 80 anos, a 

“linha do fora” alinhada a vida, como indicou Deleuze a partir de Maurice Blanchot, 

encontrou a outra linha, também, do fora, marcada por este “instante indivisível, a 

morte que pode chegar e que chegará” (Deleuze, 2015: 15). “Gosto daqueles que 

pesquisam, dessosam, desmontam, inventam (...) Trabalho sobre mim mesmo (...) Fui 

sempre um otimista, mesmo não acreditando em nada (...) Há o nascimento e a morte. 

Entre os dois, há a vida. Ponto final, isso é tudo?” (Bacon apud Maubert, 2010: 47-63), 

indagou sobre a morte, outro artista, Francis Bacon. Segundo Foucault, “ali onde não é 

mais possível falar, descobre-se o encanto secreto, difícil, um pouco perigoso de 

escrever” (Foucault, 2016: 39), não de ser um escritor, mas de acordo com Roland 

Barthes, um escrevente. 

Interessada nem na origem, tampouco no fim, mas, precisamente na vida, esta 

tese não termina aqui. Até mesmo após a morte, por algum tempo ainda, o corpo não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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cessa seus ruídos. E mesmo depois, abrigo e alimento para outras pequenas vidas, 

produtor de sons surprendentes.  

 

caminho outro 

Desde a pesquisa sobre o jornal O Inimigo do Rei e a dissertação Roberto 

Freire: Tesão & Anarquia, pesquisei outras maneiras de militância, ligadas, sobretudo, 

à alegria e ao prazer, mesmo no combate às questões mais abomináveis. Na 

investigação sobre Freire, concluí que somente com o distanciamento da busca pela 

revolução como projeto político, e seu afastamento da organização Ação Popular (AP) 

nos anos 1960, é que ele pôde dar forma a um anarquismo singular que levou em conta 

a própria vida como espaço para revoluções77.  

Neste desconcerto anarquista, retomei alguns textos utilizados no mestrado, 

entre eles, o breve ensaio de Michel Foucault, “outros espaços”, publicado em 1967, 

mas, sobretudo, dois artigos de Edson Passetti, “heterotopias anarquistas” e “vivendo e 

revirando-se: heterotopias libertárias na sociedade de controle”. Foucault, no ensaio 

redigido em 1967, na Tunísia, um ano depois do lançamento de As palavras e as 

coisas, analisou a mania obcecada com que a História lidou com suas abordagens sobre 

o desenvolvimento no século XIX. Todavia, alertou que a mania histórica cedeu em 

importância, na segunda metade do século XX, à preferência pelo espaço.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Próximo ao lançamento de Utopia e Paixão, Freire afirmou que “a forma de viver, de participar 
politicamente no anarquismo é fazer experiências com seu próprio corpo, em seu pensamento, em seu 
sexo, em seu amor, em seu trabalho” (Freire, 1990: 151). O Tesão, segundo ele, seria um guia para que 
cada pessoa pudesse viver livremente sem permutar a existência a sacrifícios como os exigidos pela 
militância. Comentando o lançamento do livro anos mais tarde argumentou que seu desejo na época era 
“mostrar para os jovens que o prazer tem que ser o indicador da vida. Isto é uma arma filosófica e 
política (...) mesmo os guerrilheiros, os grandes nomes como Che Guevara, se sacrificavam para obter 
um objetivo político. E eu penso exatamente o contrário. Eu acho que qualquer sacrifício que se faça, 
você está servindo o inimigo, porquê tira de você o prazer de viver” (Goia, 2001: 116) 
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Em “outros espaços”, um ano antes dos acontecimentos de 1968, o filósofo 

apresentou a emergência de certos posicionamentos que “suspendem, neutralizam ou 

invertem o conjunto de relações que se encontram por eles designadas”. Distinguiu 

estes posicionamentos entre utopias, “posicionamentos que mantêm com o espaço real 

da sociedade uma relação geral de analogia direta ou inversa”, e o que denominou 

heterotopias, “lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria 

instituição da sociedade, e que são espécies de contraposicionamentos, espécie de 

utopias efetivamente realizadas (...) lugares que estão fora de todos os lugares” 

(Foucault, 2006: 415).  

Ao retomar agora a leitura de tais textos, especificamente os de Passetti, noto 

que, diante de Cage e da lida com A coragem da verdade, novas questões são 

suscitadas. Para Edson Passetti, é possível ver os anarquistas no interior dessa 

realização heterotópica assinalada por Foucault, pois, mesmo quando almejam uma 

nova sociedade, não cessam de inventar outros costumes no interior das suas múltiplas 

associações. Os libertários, indicou, são reconhecidos pela dessacralização dos espaços 

onde atuam, “inventando formas de vida livre, na casa, no amor, na amizade, com os 

filhos, os amigos” (Passetti, 2003: 163).  

Em “heterotopias anarquistas”, expôs que, liberado do consolo e da esperança 

revolucionária, “o anarquista quer uma outra sociedade, sem castigo, sem medo, 

propriedade privada, tribunal, hierarquia e procura fazê-la cotidianamente” (Passetti, 

Idem: 151). Algo próximo, novamente, dos embates travados pelos filósofos cínicos, 

para quem não há outro mundo “reino das formas puras, das verdades eternas” (Gros in 

Foucault, 2011: 315), mas, sim, a busca de um mundo outro “à custa de uma mudança, 

de uma alteração completa, a mudança e a alteração completa na relação que temos 

conosco” (Foucault, 2011: 278).  
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A realização cotidiana da anarquia pelos próprios anarquistas, a experiência de 

um mundo outro, foi exposta por Christian Ferrer em “Os antípodas. O futuro das 

publicações anarquistas de outrora”. No texto, Ferrer indicou que “a ação direta, o 

nudismo, o vegetarianismo, a emancipação feminina, a ajuda mútua, a deserção ao 

chamado para as fileiras, a aversão ao voto” (Ferrer, 2012: 15), estampadas em 

publicações libertárias desde o início do século XX, jamais foram revindicações para 

depois da revolução. “Em suma, o futuro previsto supunha uma inversão cultural muito 

anterior (...) o tempo da promessa era o daqueles dias e não um sonho para um dia 

quem sabe (...).” (Ibidem).  

Como acontecimentos de realizações heterotópicas, a prática efetiva do 

anarquismo, em “heterotopias anarquistas”, Passetti citou a construção da Escola 

Moderna78 e as montagens do teatro operário do início do século XX. “[A Escola 

Moderna] era a dessacralização do espaço de educação pois não se limitava a 

instrução, obediência pela hierarquia e domínio de conhecimento alheio. Escola como 

educação e instrução se apresentava como maneira complementar da vida anarquista, 

forma de revelar e propagandear a utopia anarquista tanto quanto o teatro (escrito, 

representado, produzido por pessoas em múltiplas tarefas, algo semelhante ao que mais 

tarde o Living Theatre irá propor e realizar) cooperativas, formas de ajuda mútua 

diante de greves” (Passetti, 2003: 168).  

Nos EUA, desde meados dos anos 1930, John Cage dessacralizou autoridades 

no interior da música, como evidenciou a ruptura com Arnold Schoenberg e a 

sabotagem ao piano que resultou na invenção do piano preparado. Entretanto, somente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 A primeira Escola Moderna irrompeu em Barcelona, 1901, sustentada por militantes anarquistas e 
apoiada pelo educador Francisco Ferrer. Com a morte de Ferrer, fuzilado pelo Estado em 1906, a 
primeira experiência foi encerrada. Contudo, nos anos seguintes, a partir da tradução para outros 
idiomas das reflexões do educador catalão, surgiram novas experimentações de Escola Moderna em 
vários países, inclusive no Brasil.  
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a partir da proximidade com outros artistas libertários, no final da mesma década, é que 

passou também a dessacralizar espaços, visando à construção de outros lugares, livres 

e abertos a práticas anárquicas. Com “4’33”, experiência ocorrida em Woodstock, o 

artista, acompanhado de David Tudor, liberou a sala de concerto, abrindo-a para os 

sons dos ruídos, mantidos por séculos, pela música, do lado de fora. O happening, 

realizado no mesmo ano, na Black Mountain, com Tudor, Merce Cunningham e Robert 

Rauschenberg, foi ainda mais adiante, problematizando a própria noção de espaço, ao 

apresentar simultaneamente inúmeras atividades: sonoras, plásticas, coreográficas, 

poéticas. Por fim, já no início dos anos 1990, como curador de uma exposição no 

Museu de Arte Contemporânea de Pittsburgh, dessacralizou a própria ideia de 

exposição em lugares fechados, alterando diariamente, por meio do I-Ching, não 

somente as obras escolhidas como os lugares em que elas estariam dispostas.  

Ao longo das décadas de 1950 e 1960, ao mesmo tempo em que trocava 

Manhattan pela vida nas matas de Stonypoint, e em simultâneo à leitura inicial de 

Thoreau e à irrupção do diário, Cage seguiu heterotopicamente testando a 

“praticabilidade da anarquia”, termo utilizado em “O futuro da música” (1975). Sobre 

“Freeman Études”, composta pouco tempo depois, após o desastre nuclear de Three 

Mile Island, no início da década de 1980, escreveu: “estamos, agora, cercados por 

problemas muito graves na sociedade. A tendência é pensarmos que a situação é 

desesperadora e que é simplesmente impossível fazer algo (...). Esta música, quase 

impossível, dá um exemplo da praticabilidade do impossível” (Cage apud Kostelanetz, 

1993: s/p). No início dos anos 1990, em conversa com Joan Retallack, reiterou que 

seus trabalhos eram um microcosmo “de uma sociedade anarquista. [Os músicos] não 

teriam nenhuma ideia comum, não estariam seguindo nenhuma lei comum. A única 
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coisa com que estariam de acordo seria algo com que todos estão de acordo” (Cage 

apud Retallack, 2015: 161).  

Ultrapassando as experimentações no espaço, maneira com que libertários 

ainda resistiam durante a sociedade disciplinar, como situou Passetti, a partir da leitura 

de “vivendo e revirando-se: heterotopias libertárias na sociedade de controle”, indico 

que, para além dos lugares, desde o final da década de 1940, John Cage experimentou 

o anarquismo como um incessante caminho. Ao mapear as resistências na sociedade de 

controle, Passetti observou que, aproximando-se dos estudos da sociedade disciplinar, 

posteriores à reflexão de “outros espaços”, Foucault pressentiu a transformação da 

sociedade dos lugares, “em sociedade do controle, dos fluxos” (Passetti, 2004: 47). Em 

1990, sobre essa transformação nas inquietações de Foucault, Gilles Deleuze apontou. 

“O que Foucault também sabia era da brevidade deste modelo [da sociedade 

disciplinar]: ele sucedia as sociedades de soberania (...) as disciplinas, por sua vez, 

também conheceriam uma crise, em favor de novas forças que se instalavam 

lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial” (Deleuze, 2008: 

219-220).  

Portanto, a partir das próprias investigações de Foucault, no início dos anos 

2000, momento em que os lugares de confinamento, alterados pelo efeito das próprias 

lutas travadas nos anos 1960 e 1970, cediam a novos mecanismos de controle, Passetti 

mostrou que a efetiva realização da anarquia não estava mais somente circunscrita à 

dessacralização de espaços. Argumentou: “o estudo de heterotopias mostram as utopias 

no presente como sendo o atual dessacralizado que pode ocorrer num local ou num 

percurso (...). A noção de heterotopia ganha, então, dimensão outra” (Passetti, 2004: 

47). Desta maneira, segundo ele, “o libertário contemporâneo vive em percurso. Está 

na universidade, na associação cultural, nos institutos, nas casas, nas relações 
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amorosas, entre amigos, nas redes de Internet, nos sites, nas ruas, entre empregados e 

desempregados, ocupados e anarco-punks” (Ibidem: 52).  

Durante o século XIX, concomitantemente aos embates revolucionários, 

anarquistas já se deslocavam sem cessar. Mikhail Bakunin, ao fugir da fortaleza de 

Pedro e Paulo, deu a volta ao planeta, do Japão aos Estados Unidos e da América à 

Europa; Errico Malatesta e Piotr Kropotkin também cruzaram fronteiras agitando 

diversos países europeus. Após a Comuna de Paris, em 1871, não foram poucos os que 

abandonaram a perspectiva revolucionária, “perambulando de revolta em revolta, 

procurando manter viva em si mesmos a intensidade do espírito que eles 

experimentaram no momento do levante” (Bey, 2001: 58). Nos EUA, como vimos, as 

construções comunitárias de Josiah Warren e as conferências de Emma Goldman 

ocorriam à custa de longas viagens estrada afora. Entre Warren e Goldman, Henry 

David Thoreau dedicou um livro, Caminhando, a sua viagem para longe da política e 

da sociedade. Walt Whitman, seu contemporâneo, considerado um dos poetas mais 

vitais dos EUA, em “Canto da Estrada Aberta”, escreveu:  

“A pé e de coração leve 

eu enveredo pela estrada aberta, 

saudável, livre, o mundo à minha frente, 

à minha frente o longo atalho pardo 

levando-me aonde eu queira” 

(Whitman, 2002: 73). 

Milhares de libertários, no início do século XX, embarcaram em navios para 

trabalhos ao sul da América, e, como mostrou Woodcock, na década de 1940, frente à 

II Guerra Mundial, outros inúmeros deixaram a Europa para trás, exibindo a 

continuidade do vagar libertário. Apesar das dificuldades enfrentadas, sobre estes 
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deslocamentos contínuos, Ferrer sublinhou: “a história dos anarquistas é a história de 

uma experiência migratória bem sucedida. Praticamente em qualquer lugar do mundo, 

inclusive na menor cidade, há ao menos um anarquista” (Ferrer, 2012: 160).  

Contudo, apesar de, na segunda metade do século XX, libertários ainda serem 

forçados a cruzar fronteiras para fugir de autoridades, observo que o percurso 

assinalado por Passetti é outro, afirmativo, causado pelo fogo das revoltas de 1968, 

chama que não poupou nem mesmo a busca por outros espaços. Se, em Indignação, 

Philip Roth expôs como, na década de 1950, o percurso solitário de combate à 

autoridade levado a cabo por Marcus Messner fez com que ele fosse enviado para a 

guerra, na década seguinte, no mesmo país, Janye Wiat, contra a guerra do Vietnã, 

muito bem acompanhada das escrachadas, incendiava o campus da universidade 

combinando subversão política e liberação do prazer. O percurso valorizado por 

Passetti, pós-68, pelo qual se moveram Janie e as escrachadas é algo bem próximo da 

noção de caminho outro defendida pelos cínicos, ou seja, feito os filósofos do 

escândalo, por meio do percurso, a realização do anarquismo como diferença radical.  

Com esta outra dimensão da heterotopia libertária, pelos percursos mais do que 

nos espaços, John Cage elaborou sua existência anarquista e partiu incessantemente 

rumo a invenções inéditas. O abandono do terno-e-gravata utilizado inicialmente nas 

soireés de Peggy Guggenheim nos anos 1940, a afirmação da relação com Merce 

Cunningham na mesma década; passando pela intensificação do convívio nos anos 

1950, com os amigos libertários em NYC e na Black Mountain, o posterior 

deslocamento da cidade, visando uma vida simples em Stonypoint; a elaboração das 

Empty Words e o antimilitarismo nas décadas de 1960 e 1970; a construção de 

Anarchy e das harmonicamente libertárias “number pieces”, marcas de seus últimos 

anos de vida, são alguns dos traços que compõem este percurso libertário.  



! ")*!

Em A coragem da verdade, em diversos momentos do curso, Foucault 

comentou sobre a importância do caminho para os cínicos gregos. Apresentou a 

diferença entre a busca do caminho longo e a experiência da trilha breve, explicitando 

como, para os cínicos, interessava o deslocamento curto e intenso, percurso de 

resistências, e não a longa jornada de apreensão dos discursos. A partir de um texto de 

Epicteto, na última aula do curso, registrou que para o cinismo era vital o caminho 

outro, diferença radical e escandalosa pela qual se escancarava a conduta dos demais.  

Mesmo com a escassez de pesquisas a este respeito, John Cage percorreu um 

caminho curto e libertário, rompendo com autoridades, experimentando o amor em 

liberdade, relações horizontais com amigos, apanhando cogumelos sem pedir 

autorização a proprietários. Simultaneamente, apresentou obras amplamente 

registradas pela história da arte e seus biógrafos. Se, como situou Foucault em 1984, a 

atitude cínica está no cerne da arte moderna, ela ainda “é simplesmente marginal no 

movimento revolucionário desde que este foi dominado por formas organizativas” 

(Foucault, 2011: 166).  

O objetivo deste desconcerto foi precisamente introduzir novamente na história 

dos anarquismos a perspectiva da vida revolucionária. Deleuze mostrou que no início 

da década de 1990, após a queda do Muro de Berlim e no final do século XX, não 

faltaram vozes para denunciar os chamados horrores da revolução. Mas tais vozes, 

prosseguiu, “não param de misturar duas coisas, o futuro das revoluções na história e o 

devir revolucionário das pessoas. Nem sequer são as mesmas pessoas nos dois casos. A 

única oportunidade dos homens está no devir revolucionário, o único que pode 

conjurar a vergonha ou responder ao intolerável” (Deleuze, 2008: 211). 

Sobre exemplos de atitudes próximas ao cinismo na arte contemporânea, em 

suas andanças por Kassel, Vila Matas encontrou “This Variation”, proposta de Tino 
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Sehgal situada ao lado do hotel em que estava hospedado. Antes de entrar na sala 

escura, “um lugar escondido no qual uma série de pessoas esperavam os visitantes para 

se aproximar deles, e, caso achassem oportuno, cantar músicas e oferecer a experiência 

de viver uma obra de arte” (Vila-Matas, 2015: 51), foi se interessando pelo artista, 

sobretudo, por sua recusa à necessidade de uma expressão física para a arte, “fosse um 

quadro, escultura, artefato, instalação” (Ibidem). Depois de constatar que a única forma 

de poder contar que alguém tinha visto uma obra de Sehgal era vê-la ao vivo, pois 

“This Variation” não restaria nem no grosso catálogo da Documenta 13, Vila-Matas 

lembrou de Duchamp: “sim, estava claro: a arte passa como vida” (Ibidem: 51).  

“Study for Strings” foi outra proposição vivida pelo escritor catalão em Kassel. 

Em uma plataforma de trem da cidade, a mesma por onde homens, mulheres e crianças 

eram enviados a campos de concentração, um grupo estabelecido ao acaso ouve a 

música de Pavel Hass79, compositor executado pelos nazistas. O silêncio diante dos 

sons distribuídos espacialmente por Susan Philsz80 foi assim descrito: “esse é o tipo de 

coisa, pensei, que nunca podemos ver nos noticiários (...) conspirações silenciosas, 

rebeliões caladas que, a cada momento, ocorrem no mundo sem serem percebidas, 

grupos que se formam por acaso, reuniões espontâneas no meio do parque ou na 

esquina escura (...) Um dia, se revoltarão com uma fúria inédita e dinamitarão tudo” 

(Vila-Matas, 2015: 82). 

A publicação de Não há lugar para a lógica em Kassel, a amplitude dos 

questionamentos de artistas contemporâneos e a organização sistemática da 

Documenta corroboram a anterior afirmação de Foucault de que a atitude cínica está 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Ver “Study for Strings” de Pavel Haas em https://www.youtube.com/watch?v=lxNSZ47DYA8 

80 “Study for Strings” de Susan Philsz: https://www.youtube.com/watch?v=sRABZ3nqDkE 
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mais presente ou ao menos tem maior difusão na arte do que no movimento 

revolucionário. “Ainda resta uma arte engenhosa, complexa, sábia, que faz os nossos 

limites avançarem permanentemente. É preciso ouvir os artistas (...). São o oposto dos 

políticos” (Ibidem: 221), declarou a Vila Matas uma das organizadoras do encontro na 

Alemanha.  

Entretanto, como evidenciou recente manifestação de artistas gregos em 

Atenas, sede da Documenta neste ano, contra a suposta omissão da organização da 

Mostra diante das recentes desocupações de squatters e perseguição a imigrantes, 

organizadores, curadores e artistas contemporâneos incluídos na mostra foram 

interpelados por homens e mulheres, também artistas, envolvidos com embates 

urgentes. Em carta pública, eles expuseram que também consideravam inadmissível a 

presença do prefeito da cidade, o responsável pelo acossamento a imigrantes e 

militantes, na abertura do evento artístico que tem como título Aprender com Atenas: 

“você diz que quer aprender com Atenas. Antes é preciso abrir os olhos e ouvir as ruas 

da cidade”81, declararam.  

Desde Exarchia, Atenas, Grécia82, passando por vários lugares do planeta, 

liberadas da política, ruidosas atitudes ético-estéticas anarquistas também vibram no 

presente. Apesar das diferenças no modo de apresentar a “praticabilidade da anarquia”, 

elas certamente interessariam a John Cage. Entre elas, ações diretas musicais levadas 

adiante em 2011, pelas pussy riots, espécie de escrachadas com balaclavas punks em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Por fim, concluíram: “os eventos que abriram a Documenta 14 (...) falavam das vozes da resistência, 
das vozes transgênero, das vozes da minoria. Bem, somos essas vozes, somos inclusivos para todos os 
sexos, somos migrantes, somos párias modernos, somos os dissidentes do regime e estamos aqui. 
Caminhamos com você, andamos pelas ruas paralelas, mas você não nos vê - você tem seus olhos 
treinados nas linhas pontilhadas azuis do seu mapa do Google. Você foi programado e dirigido para não 
nos ver, para sentir falta de nós, nos reverter e nos evitar - nossa cultura foi censurada por você. Pedimos 
que recalibre seus dispositivos, pedimos que você se perca, corte sua automação e reconecte seu ponto 
de vista cultural”. Ver a carta na íntegra em https://www.artforum.com/news/id=67680 
 

82 Sobre o anarquismo na Grécia (Augusto, 2013).  
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vez de camisetas tye-dye, que apresentaram na Rússia a escandalosa “Vodka 

Kropokin”, curtas apresentações punk em frente a boutiques de luxo; interrompendo 

desfiles de moda; ao lado de prisões, na Praça Vermelha, no interior da Catedral 

Ortodoxa83. Ou a recusa da sintaxe política pelos black-blocs, tática praticada por 

pessoas anônimas, vestindo preto, que silenciosamente, sem palavras de ordem e 

comunicação, na ação não prevista pelo agendamento eletrônico, agem em protestos 

espalhados por vários cantos do planeta84. Ou ainda os Anarchists Agains the Wall, 

associação antimilitarista a qual pertence Na'amati Gil, ex-militar como William 

Buwalda e Dimmagio e que, desde 2003, assim como eles, depois de abandonar a 

farda, optou pela ação direta cortando partes da cerca e derrubando trechos do muro 

construído pelo estado de Israel na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. John Cage não 

pôde acompanhar os estalos deste fogo anarquista contemporâneo.  

Como os cínicos, pelas práticas de contestação à autoridade, a história das vidas 

revolucionárias vai se forjando em lutas como as descritas acima, das pussy riots aos 

black blocs, entre outros anônimos que indeterminam o longo caminho da história. 

Enzensberger sublinhou que, distinto dos registros em documentos, papéis 

diplomáticos, textos de contratos, protocolos, publicações de atas, o que chamou de 

“romance como colagem”, narração composta por exemplos ético-estéticos, está mais 

próximo da invenção do que da história dos historiadores. Em outras palavras, com as 

próprias, ao comentar sua relação com a universidade, John Cage, sobre os exemplos 

de vida como maneira de ensinar assinalou: “os estudantes observarão, pela própria 

ação de poetas e artistas (...) estudamos e ensinamos por meio de nossas próprias vidas, 

dando aulas ou não” (Cage in Kostelanetz, 1989: 27).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Sobre as pussy riots ver Lucchesi, 2013, além da carta exposta na revista verve (2014).  

84 Sobre os black-bloc ver Passetti, 2016.  
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Apontada por Enzensberger, a distância entre a história das vidas 

revolucionárias e a história dos historiadores “é elementar e parece insuperável. Todos 

conhecem essa antipatia desde os tempos de escola” (Enzenberger, 1987: 15). Por este 

motivo, completou o autor de O curto verão da anarquia, frente à autoridade da 

história e para que outras ficções, reais ou não, prossigam, é preciso que o narrador, ou 

recontador utilizando o seu termo, não chegue à última palavra. Deste modo, resta um 

percurso inacabado, inédito e que, mais à frente, alguém poderá retomar. 

Acompanhando a reflexão de Enzensberger, este desconcerto não possui um 

ponto final. “Roberto Bolaño prolongaria ao dizer que as viagens são caminhos que 

não levam a lugar algum e, ainda assim, são veredas pelas quais é necessário 

embrenhar-se e perder-se para tornar a encontrar algo: encontrar um livro, um gesto, 

um objeto perdido, encontrar talvez um método, com sorte encontrar o novo, o que 

sempre esteve aí” (Vila-Matas, 2015: 260). Um ponto é o que definitivamente não 

satisfaz um pesquisador selvagem, como são os que se dedicam a investigar os 

anarquismos. É que o caminho para um pesquisador da anarquia não tem fim, ele 

também é um caminho libertário...  
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