BICHOS URBANOS

Narração / Offs


- Você sabe por que chamam São Jorge de Ogum?… É porque tinha uma cidadezinha lá na Capadócia que tinha um dragão terrível… ninguém conseguia acabar com o dragão. Aí chega São Jorge todo imponente num cavalo e mata o dragão de uma vez só… sai arrastando a cabeça do dragão pelo meio da multidão e pergunta: tem mais ‘olgum’ aí? - …Putz, essa piada é uma merda…




-	Bom dia! Meu nome é josé Marinho e estou aqui para apresentar mais um episódio da série “Bichos Urbanos”.
-	
-	Hoje conheceremos primeiro os animais que vivem no parque público da Campo de Santana.


O Campo de Santana é um oásis verde incrustrado no centro do Rio de Janeiro.
	
Fundado no início do século XIX foi o local de proclamação da República em 1889.
	
Atualmente serve de área de lazer para transeuntes e trabalhadores na hora do almoço e local de concentração das pessoas sem lar.

E é onde também habitam alguns animais insólitos ao ambiente urbano, em convívio pacífico com os outros frequentadores do parque. 


Os animais que mais chamam atenção são as cotias...

...mais afamadas até que a pavoa Whitney.


Por sua vasta extensão o parque consegue recriar um ambiente natural adequado ao bem estar de todas as espécies.

As cotias são pequenos mamíferos roedores caracterísitcos da fauna brasileira.

De origem tupi, ‘ cutiã ’ significa presa fácil. 

De temperamento pacífico as cotias são alvo em potencial de animais predadores.


Mas no Campo de Santana elas não tem com o que se preocupar...

...nem com a intimidação constante de Whitney. 

					

Com a aproximação do encarregado da alimentação, os animais tornam-se alvoroçados, comportamento típico de quem já está condicionado a comer nas horas certas.

Composta de pedaços crus de abóbora, cenoura, inhame e outros legumes, mais milho e farelo de trigo, a ração serve a todos os animais. 

O clima é de democracia.

Em meio ao alvoroço, as cotias se mantém altivas e sóbrias.


Numa democracia liberal, propensa ‘a segmentação social e ao acúmulo de poder, os animais de maior porte e tendências agressivas conseguem para si os maiores nacos de comida.

E as situações de desigualdade geram o conflito.

Na verdade, mesmo nesse ecossistema limitado, a desarmonia e a competição entre os seres continua  a ditar as regras.
Em nome da manutenção de um suposto equilíbrio natural, as relações desiguais entre os animais constituem o fator mais determinante para a seleção evolutiva. 

 

	- É, esse Campo de Santana até que é um lugar bastante agradável ... Eu, que já desbravei as tundras, os desertos, as savanas africanas, penso que essa pode ser uma boa oportunidade de sair da minha aposentadoria e reencontrar meu público. O projeto parece ser bom, a equipe também ...


					*	*	*


O pombo, ave originária do continente asiático, da família dos columbídeos, pode ser encontrado em toda parte do mundo. Nos centros urbanos encontram alimento em abundância, pois alimentam-se de qualquer coisa ... 

...  e proliferam intensamente.

Transmissores de zoonoses, sua população crescente tem sido um verdadeiro problema para as administrações locais, suscitando dispendiosas medidas de controle populacional.

O método mais corrente é o uso de anti-concepcionais em grande escala.

Às vezes esse controle é radicalizado na esterilização forçada de mulheres, quer dizer, de pombas.


	- Esse papo de controle populacional, esterilização, isso eles só fazem em pobre. Isso é conversa pra boi dormir, é igual dizer que vai crescer o bolo pra depois dividir. Quem consome é o rico, pobre passa fome! Pra superar o subdesenvolvimento econômico tem que se reestruturar as bases do sistema produtivo, a propriedade privada é crime!

- O quê? Tão me filmando? Documentarista safado! Isso é estetização da miséria ... cês tão ganhando dinheiro em cima da pobreza dos outros ...
Exploração em cima de exploração.


					*	*	*


	Parangolé é a formulação definitiva do que seja a anti-arte ambiental, justamente porque nessas obras foi me dada a oportunidade, a idéia de fundir cor, estrutura, sentido poético, dança, palavra, fotografia. Foi o compromisso definitivo com o que defino por totalidade-obra, se é que de compromisso se possa falar nessas considerações. Chamarei então parangolé de agora em diante a todos os princípios definitivos formulados aqui, inclusive o da não formulação de conceitos, que é o mais importante. Não quero e não pretendo criar como que uma nova estética da anti-arte, pois já seria isso uma posição ultrapassada e conformista. Parangolé é a anti-arte por excelência.

	- Começo a achar que me meti numa grande roubada ... esse roteiro não está fazendo o menor sentido ... que parangolé é esse, senhor? Pombo com arte moderna?

	- Na interação homem-natureza, `as vezes a urbanização traz consequências indesejáveis.



    Locais de grande acúmulo de detritos humanos são ponto de concentração de animais carniceiros como os urubus.

	Na natureza os urubus encontram-se ao final da cadeia alimentar, imediatamente antes dos decompositores, alimentando-se dos cadáveres de outros seres.
	No ambiente urbano, no entanto, provam sua grande capacidade de adaptação ao meio alimentando-se de lixo.

	São aves de rapina de visão aguçada, capazes de avistar ao longe o seu alimento.
	
	Sua estrutura de ossos pneumáticos e grande envergadura os permite voar por muito tempo sem bater as asas, aproveitando-se das correntes de vento termais.


*	*	*	



	- Se ao menos os golfinhos da baía de Guanabara ainda estivessem por aqui...

	- Malditos pardais! Estão em todos os lugares!


					*	*	*


	Os gatos pertencem a uma família de exímios caçadores, os felinos.

	São animais domésticos, completamente adaptados ao ambiente urbano.

	Sua aparência dócil atrai a simpatia das pessoas e os faz bem próximos dos humanos… 

	De dia vivem no ócio, alimentados pela generosidade das pessoas.

	‘A noite costumam voltar aos seus hábitos selvagens, desempenhando importante papel no equilíbrio da cadeia alimentar e do ecossistema urbano.



	- Oi, me dá aqui um churrasquinho! Eu tõ aqui no cantinho porque o fotógrafo falou que aí eu estaria subexposto, estaria com menos de 6 EV. Sei lá o que é isso, com fotógrafo é melhor não discutir. 
     - As baratas são comidas pelos ratos… por sua vez, os ratos comem as baratas… Os gatos comem os ratos… E os gatos são comidos por animais superiores.
-	Delícia!


*	*	* 


	Não podemos esquecer do melhor amigo do homem:  
O cão.


Branquinho, Jupi e Biu moram no subúrbio carioca. São típicos representantes de uma raça facilmente encontrada nas ruas, miscigenados como o povo brasileiro.

A uniformização da espécie gera animais capazes de sobreviver em total liberdade.
O vira-lata sabe tirar proveito de qualquer situação.

D. Marli costuma alimentá-los de restos de comida, alimento que para eles é muito satisfatório.




	Vivi e Ari passeiam todos os dias no calçadão do Leblon.
	
Ari também é um típico cachorro brasileiro, da raça fox paulistinha. Ele e o fila brasileiro são as duas únicas raças genuinamente tupiniquins.




	No entanto, nem todos contam com a mesma sorte. Marginalizados, abandonados, vítimas da desigualdade social, a maioria dos cachorros não possui a menor condição de subsistência e vivem em estado de miséria.

	Além da injustiça a que são submetidas, essas criaturas podem ter destinos ainda mais cruéis, como a carrocinha, os abrigos coletivos e a fábrica de sabão.


					*	*	*


-	Bem, chegamos ao final do nosso programa. Não percam o próximo capítulo de Bichos Urbanos.

-	Aí, tio, o resultado do bicho!

-	Ah, obrigado… jacaré outra vez…	

