
OS DRAGÕES NÃO CONHECEM O PARAÍSO: UMA 

INTERPELAÇÃO AO CAPITAL   

 

Os dragões não permanecem. Os dragões são apenas a anunciação 

de si próprios. Eles se ensaiam eternamente, jamais estreiam. As 

cortinas não chegam a se abrir para que entrem em cena. Eles se 

esboçam e se esfumam no ar, não se definem. O aplauso seria 

insuportável para eles: a confirmação de que sua inadequação é 

compreendida e aceita e admirada, e portanto – pelo avesso, igual ao 

direito – incompreendida, rejeitada, desprezada. Os dragões não 

querem ser aceitos. Eles fogem do paraíso, esse paraíso que nós, as 

pessoas banais, inventamos – como eu inventava uma beleza de 

artifícios para esperá-lo e prendê-lo para sempre junto a mim. Os 

dragões não conhecem o paraíso, onde tudo acontece perfeito e nada 

dói nem cintila ou ofega, numa eterna monotonia de pacífica 

falsidade. Seu paraíso é o conflito, nunca a harmonia.  

 

              (Caio Fernando Abreu - “Os dragões não conhecem o 

paraíso”) 

 

A proposta do trabalho é a de, primeiramente, 

impactar o transeunte com a pintura de um enorme 

dragão em uma base de 2m de altura e ao mesmo 

tempo aguçar a curiosidade dos visitantes quanto a 

relação de um dragão com o tema “Marx e 

Socialismo”. A base estará sustentada por um suporte 

(todo em material reciclável) que terá compartimentos 

nos quais estarão inseridos textos de autoria dos 

componentes do grupo acerca da temática, realizados 

no decorrer das aulas ou que fazem parte de seus 

escritos anteriores. A disposição dos textos dará a 

impressão de que o dragão os segura fortemente com 

as mãos e a cauda. São poemas, pensamentos, 

aforismos e outras produções que incitarão o leitor-

espectador à reflexão, dialogando com as ideias 

presentes nos textos da disciplina, que além da 

abordagem d’O Capital, trabalhou também com os 

escritos de Judith Butler, Eliane Potiguara, Héctor 

Alimonda e outros autores. 

 O objetivo da intervenção é motivar o pensamento 

crítico sobre o capitalismo, uma vez que este tipo de 

sociedade em que vivemos possui uma visão 

equivocada acerca do socialismo e da filosofia 

marxista. A ideia de apresentar um dragão invoca 

uma metáfora acerca da filosofia marxista como 

sendo um ser devorador da ordem e destruidor 

do status-quo social. A visão comum da 

sociedade moderna sobre o socialismo é 

preconceituosa, ou antes, negligenciada; o 

desconhecimento da filosofia marxista mantém 

obliterada a percepção da classe menos 

privilegiada (proletariado), impondo uma 

condição de sonambulismo quanto à situação de 

opressão a que é submetida, ao mesmo tempo 

que é rejeitada pela classe dominante (burguesia), 

interessada em manter-se no poder a partir da 

condição de subjugação a que submete os 

demais.  
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