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Odesignqueofereceproteção
SAFE, emexibiçãonoMoMA, emNY,mostra combelezaobjetos criadosparadar àspessoas segurança física e emocional
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Já que estamos em tempos de
fimdeano,pensandoemcorri-
gir estelionatos eleitorais com
leis “duras” e fórmulas jurídi-
cas infalíveis, mas que obvia-
mente deixam os faltosos im-
punes, não custa perguntar:
como as sociedades autoritá-
rias tratam suas crises?
Fácil, diria um realista, se-

guidor do melhor estilo PT:
elas dizem que não há crise al-
guma,poisabrir-separaaauto-
crítica é uma vasta burrice!
Mas e se a crise ocorre em

tempos de democracia liberal,
sendodeflagradadedentroese
difunde pormeio de umamídia
competitiva e, por issomesmo,
livre, tornando inviável a nega-
ção embusteira e surrealista?
Se é uma crise que escancara
denúncias insuspeitas, quase
todas mais do que provadas e
conferidas, reveladoras de
cumplicidade no uso do poder
pelo governo? Crise que levan-
ta a hipótese de um plano ocul-
to de poder e que atinge grave-
menteumamoralidadepolítica
que jamais foi muito forte?
Crise do mais puro poder

político que surge como um
carbono dos projetos de domi-
nação à brasileira. Ummando
repletodeambigüidades, sem-
pre disposto a dar uma porra-
da no cravo, dizendo-se demo-
crata e capaz de aceitar sem

problemasaalternâncianopo-
dere,outrana ferradura, insti-
tucionalizando um esquema
de comercialização da política
porque o Brasil só poderia ser
mesmo “consertado” e livre
dos seus males de origem e do
mercado, depois de uns 20
anosde “democraciapetista”?
Nesse caso, o primeiro pas-

soparaexplicarqualquercrise
é dar um conteúdo conspirató-
rio para as suas causas.
Tomemos um exemplo elo-

qüente. Um sujeito dá uma
broxada.Se forumdemocrata-
liberal, ele pede desculpas e
procura ajuda. Mas se for um
autoritário-determinista des-
ses que, antes dos fatos, já sa-
be dos seus efeitos, ele culpa a
parceiraquenãosoubeexcitá-
lo de modo apropriado...
Num caso, faz-se um exame

interiorqueeventualmentemu-
darelaçõesepessoas.Nooutro,
atribui-seresponsabilidadeaal-
gumbode expiatório.
A crise seria fruto de uma

conspiração ou de uma arma-
dilha. Ela existe como prova
de um delito – pasmem! – do
adversário: a vontade de de-
sestabilizar um governo cujo
presidente tem uma ligação
com os pobres, sendo o único
em toda a nossa história a re-
presentá-los integralmente.
Ainda bem que os pobres não

compram e lêem os jornais...
No governo estado-novista

de Vargas, prendiam-se os co-
munistas. Na ditadura militar,
eliminavam-se “legalmente”,
pormeio de leis de exceção que
deixaramumaperversa sauda-
de naministra Dilma Rousseff,
os dissidentes como corruptos
ou subversivos. Quanto mais
avesso à liberdade (e à igualda-
de),mais fácil descobrir as cau-

sas das broxadas, digo, das cri-
ses. Num governo fascista-po-
pulistacomoodeFidel,ogover-
noestánumparaíso,poisali, to-
dos os pecadores são indignos.
Eospecadoresparaosregimes
fechados são os seus críticos.
Até um espetáculo de balé vira
problema político-ideológico
numregimeautoritárioque,re-
pito,atuapormeiodeumalega-
lidade fechada e, por isso mes-

mo, aplicada automaticamen-
te, sem o elemento “político”
que se aproximados interesses
declasse,gruposepessoas,sen-
do por isso mesmo muito mais
democrático e aptopara tradu-
zir o que se chama de cultural.
Se não existisse política e

oposição,quemousariaquestio-
narqueoPT,sendoopartidoda
ética e o protetor absoluto dos
pobres,dos famintosedossem-
terra tomadoresdevinho, esta-
riaacimadequalquererro,mis-
tificaçãoe julgamentoético?Se
não se admite a oposição como
umvalor, comoumaposição le-
gítimaenecessárianumademo-
cracia competitiva e liberal, fi-
camos apenas com o argumen-
toterroristaquefalaemconspi-
radores, traidores, inimigos da
justiça social e reacionários
semalma, cujodestinodeve ser
oparedon.Quemseacreditado-
node fórmulashistóricas indis-
cutíveis, corretas e, em princí-
pio, irrecusáveis, fica surpreso
com recusas e críticas que pro-
vamumaintolerável liberdade.
No Brasil autoritário que,

como no Fado Tropical de Chi-
co Buarque e Ruy Guerra, si-
multaneamenteacaricia eme-
teporrada;nesseBrasildospe-
tistas inconscientes, dos bur-
guesõespreocupados,dadirei-
ta que usa o código da raça pa-
ra desqualificar adversários

políticos e dos que vivem à
sombra de algumpoder e que-
rem tirar partido (e o partido)
de tudo, todas as crises foram
tratadas com o pão-de-ló dos
bodes expiatórios.
O problema, como temos

testemunhado à exaustão, não
é nosso.O crime foi realizado à
nossa revelia pelos que, antes
de nós, comeramas índias e as
negras e, donos de engenhos e
cafezais, só pensaram em seus
interesses. Nossos delitos são
meras repetições. Não fize-
mos nada que não tivesse sido
inventadoerealizadoanterior-
mente. Sistemicamente. Ordi-
nária e regularmente.
Osbodes expiatórios comoa

misturade raças, a colonização
portuguesa, o colonialismo in-
glês, amalandragem, a corrup-
ção, o carnaval, a ausência de
revolução,o imperialismoame-
ricano, a preguiça, o estado re-
formista burguês, o subdesen-
volvimentismo de JK, a sanha
privatizadora de FHC, as leis
contextuais projetadas contra
pessoas e situações, tudo isso
conspira contra nós.
O único problema dessas

teses-armadilhas é que elas
só enxergam o poder dos ou-
tros. A autocondescendên-
cia (esse imaculado valor
dos moralistas) nos esconde
de nós mesmos... ●
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No início de 2001, o Departa-
mento deArquitetura eDesign
doMuseumofModernArt(Mo-
MA) de Nova York começou a
desenvolver uma exposição so-
bre equipamentos usados em
casos de emergência. Depois
dos ataques terroristas aos
EUAemsetembrodaqueleano,
o projeto cresceu e passou a
abordar formas comque desig-
nersdediversaspartesdomun-
dorespondemaumagamamui-
tomais ampla de perigos. O re-
sultadoévistoemSAFE:Design
Takes on Risk, que o museu exi-
be até o dia 2. São mais de 300
objetos e protótipos contempo-
râneos criados para atender a
uma das necessidades huma-
nasmaisbásicas,adeproteção.
SAFE apresenta desde solu-

çõesparacatástrofescomoma-
remotos, terremotos e fura-
cões até situações impalpáveis
comosolidão.Hádesdeequipa-
mentosparadesativaçãodemi-
nas explosivas a curativos para
arranhões na pele, de abrigos
infláveis para sem-teto e cami-
setasàprovadebalaaporta-co-
po com reagente para saber se
abebida temdrogaoucobertor
com luzinhas para quem tem
medodoescuro. Todos os obje-
tos são bonitos, apesar de a
maioria lembrar que, por trás
da funcionalidade deles, estão
riscos atémortais.
“Normalmente,essestraba-

lhos não são considerados ar-
te”, diz Paola Antonelli, chefe
do departamento e curadora
da exposição. “Mas eles pas-
sama ser porque demonstram
grandeempatiapeloserhuma-
no, como ao providenciar abri-
go para refugiados com uma
porta que pode ser fechada,
dando-lhes proteção e devol-
vendo-lhes dignidade.”

POR DENTRO
A primeira seção da exposição
éjustamentesobreabrigostem-
porários. Alguns deles parti-
ram de improvisações feitas
por desabrigados, comoas ten-
das de plástico usadas pela
ONU para socorrer vítimas de
desastres naturais ou provoca-

dos pelo homem. O abrigo com
porta a que Paola se referiu é o
Global Village Shelter, criado
pelos americanos Daniel e Mia
Ferrara. Mais seguro que uma
tenda, ele é feito de papelão re-
sistente a água e fogo, custa em
torno de US$ 300, pode ser
montado em 15 minutos e dura
pelomenos um ano.
O holandês Dré Wapenaar

deumais conforto a defensores
danaturezaquesobememárvo-
resparaimpedirqueelassejam
cortadas. Suas Treetents são
tendasparapendurar emárvo-
res. Em forma de gota, com 3
por 4 metros de diâmetro, elas
sãofeitasdeaço, lonaemadeira
compensada.Desenhadasorigi-
nalmente para uma organiza-
ção inglesa contra a destruição
de florestas para a abertura de
estradas, as tendas foram ven-
didas a um camping holandês,
onde são alugadas durante as
estações mais quentes do ano.
Cada uma pode acomodar dois
adultos e duas crianças.
Entre os exemplos de abri-

gos há vários feitos para dar
conforto por dentro, como o
queo escocêsHill JephsonRo-
bb criou para uma sobrinha
que ficou órfã aos 7meses. Es-
truturado como um útero ou
ninho de feltro e batizado de
“Gritos e Sussurros” (mesmo

título de um filme de Ingmar
Bergman sobre a morte), nele
a criança pode se movimentar
como quiser ou dormir. Os
“Boezels”,umasériede 17brin-
quedosdesenhadospeloholan-
dês Twan Verdonck, são ma-
cios, cheirosos, quentinhos e
cada um tem características
especiais para estimular sen-
sorialmentecriançascompro-
blemas psicológicos.
Reagindo com humor às câ-

meras de segurança, estudan-
tes da Designskolen Koldin, da
Dinamarca, montaram um pe-
queno arsenal para proteger a
privacidade de quem não quer

sorrir porque está sendo filma-
do. O “Kit Para Desaparecer”
feito por eles vem numa caixa
de videocassete sem nenhuma
identificação, o qual pode ser
vendido emmáquinas automá-
ticas. A caixa contém um livre-
to com instruções para enga-
nar a vigilância em lugares pú-
blicosecoisascomogravetopa-
ra pôr no sapato emudar a for-
ma de caminhar, fósforos para
queimar prova de identidade,
bigodefalsoemáscararefletiva
para bloquear as característi-
cas faciais em fotografias.
Tambéméengraçadovisual-

menteoprotótipodearmadura
desenhado pelo sul-africano
Ralph Borland para proteger
participantesdeprotestos. Ins-
pirada em animais que levan-
tam os pelos ou penas quando
atacados, a roupa é inflável, fei-

ta de náilon reforçado e PVC, e
cobre da coxa à cabeça. Uma
câmerasemfiomontadanoalto
serve como testemunha ocular
da ação policial e transmite as
imagens para uma central. Um
alto-falante no meio do peito
ampliao somdobatimentocar-
díaco de quem veste a roupa.

CIRCUNSTÂNCIAS
SAFEmostra o que segurança
eperigo significamemdiferen-
tespartesdomundoequeane-
cessidade, realmente, é a mãe
da invenção. Para transformar
água salobra em potável, por
exemplo,oalemãoStephanAu-
gustin inventou um cone onde,
aquecidopelo sol, o líquidoeva-
pora,secondensaepodeserco-
letado para beber. A america-
na Deborah Adler criou um
frasco de remédio depois que

suaavótomouporenganoame-
dicação do marido e só perce-
beu quando começou a passar
mal. O recipiente tem superfí-
cie larga e plana onde as infor-
maçõessãoorganizadashierar-
quicamente e em letras gran-
des. Anéis de cores diferentes
para cada pessoa na casa são
presos no gargalo dos frascos.
Na exposição, os objetos são

agrupadosdeacordocomascir-
cunstâncias que levaram à sua
criação e o tipo de proteção ou
alívio que eles devem dar. Em

Israel, onde o terrorismo faz
parte do cotidiano, todo cida-
dãoganhaumkitcomumamás-
cara de gás selada, que só pode
ser aberta quando oMinistério
daDefesa, no casodeemergên-
cia, dá permissão formal. Pen-
sando na dificuldade de bebês
respirarem pelas máscaras, a
Bezalel Research andDevelop-
ment produziu pequenas ten-
das de plástico com dispositivo
para bombear ar para dentro
delas. Também foram criadas
máscaras especiais para ju-
deus ortodoxos que, por causa
da barba, têm dificuldade em
usar a proteção normal.
Já na Holanda, Cindy van

denBremen, estudantedaDe-
sign Academy Eindhoven,
criou um acessório feminino
que tanto serve para a prática
segura de esportes como dá
uma imagem mais moderna
aohijab, o véu tradicional usa-
do na cabeça pelas muçulma-
nas.Outroacessórioparapro-
teção feminina em que se des-
taca o estilo é o anel de defesa
feito pela americana RedS-
tart Design. Preso em três de-
dos, ele é uma alternativa à
prática de usar chaves para
se proteger de um ataque.
O design para segurança

nãoprecisa serhostil, comode-
monstram as correntes com
elos em forma de coração ou as
cercasdecoelhinhosepingüins
com pontas afiadas do alemão

Matthias Megyery. Esta tam-
béméafilosofiadascadeirasda
Design against Crime Resear-
ch Initiative, da Inglaterra.
Uma delas tem uma fenda no
assentoondesepodeprendera
bolsa. Que ladrão teria tempo
para desenroscar a bolsa sem
ser notado ou correria carre-
gando uma cadeira?
Naparte que engloba emer-

gência,o temaquedeu inícioao
projeto da exposição, os obje-
tos são essencialmente para
uso em condições excepcio-
nais, como sistema contra en-
chentes, macas de resgate ou
desfibriladores. Entre os que
foram criados para casos de
terremoto, o protótipo de me-
sa desenhada em quatro ver-
sõespelo italianoMartinod’Es-
posito, da École Cantonale
d’Art de Lausanne (ECAL),
tematéoquenãopareceneces-
sidadeprovávelnasituaçãopa-
ra a qual se destina.
Feitos de aço termolaquea-

do,osmodelosdamesa trazem
em comum, na parte inferior,
um kit de sobrevivência com
cobertores,pá,capacete,extin-
tor, garrafas de água, caixa de
primeiros socorros e máscara
de oxigênio. O modelo “Fon-
due Suíço” tem todos os ingre-
dienteseutensíliosparaprepa-
rar e degustar um fondue,
acompanhado por uma garra-
fa de vinho. Este também ga-
nhou uma versão nostálgica,
quevemcomrelógiocuco,bar-
ra deToblerone, frutas secas e
outras tradições suíças. O
mais inesperado para uma si-
tuação em que a terra treme e
as construções desabam é o
modelo “Só para Adultos”:
vemcomrevistapornográfica,
uísque, cigarros e lubrificante.
Omais chamativo dos obje-

tos reunidos em SAFE é o “Ni-
do” (ninho, em italiano), carri-
nhodedois lugaresdaPininfa-
rina, apresentado no Salão do
Automóvel de Paris em 2004.
Ele é equipado com um meca-
nismo que, no caso de colisão
frontal, desacelera gradual-
mente o compartimento de
passageiros. Todos os objetos
exibidosnomuseutambémpo-
demservistosnaexposiçãoon-
line com acesso pelo endereço
www.moma.org/safe. ●
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1.Mesapara terremoto, incluindokit para fondue2.Carroque reduz
perigo em acidente 3.Proteção para participantes de protestos
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PARAOS QUENÃO
GOSTAMDE SER
FILMADOS, O “KIT
PARADESAPARECER”

‘SÓ PARAADULTOS’
VEMCOMREVISTA
PORNOGRÁFICA,
UÍSQUE E CIGARROS
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