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Seguem-se nas próximas páginas al-

gumas reações quase que reflexivas que 

realizamos ao encarar este deserto do real 

que configura nosso mundo moderno, hiper-

moderno ou, talvez, pós-moderno. É em 

meio a um cenário de niilismo político gen-

eralizado que, via internet, jovens blogueir-

os tentam ocupar o espaço publico 

esvaziado da urbes ocidental com seus 

questionamentos, percepções e in-

quietações que põe em questão a velocid-

ade do caminhar desta locomotiva e a 

direção de seus trilhos. 

Manifestadas através da caustica 

acidez das palavras sem pudores ou da 

sutil violência do riso, dividimos opiniões e 

informações que permeiam filosofia, polít-

ica, cultura e contracultura. Reunidos aqui 

num coletivo de gritos que simultanea-

mente ecoam e destoam como a cacofonia 

do atonalismo da musica contemporânea, 

se inicia a revista Medulla.

Boa leitura!

por Doo
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uas ou três frases ferem mais que qual-

quer agressão física! A palavra é mais 

que explosiva – é borbulhosamente atômica! 

Uma espécie de combate intelectual: litigiar nas 

arenas verbais perigosamente perigosas – onde 

nem a redundância é perdoada.

Armas salivares aniquilam argumenta-

ções frágeis e infundamentadas, o “senso co-

mum” é pouco, os apelos vão de hipocrisias ao 

autoritarismo de autores sa-

crossantos – Freud, Marx, 

Kant, e outros endeusados 

pelo fetichismo acadêmico.

São elementos da 

mesma orgia: a lógica carte-

siana, a supremacia do “cer-

to” sobre o “errado”, o 

positivismo científico, o aca-

demicismo, o achismo maqui-

avélico e, principalmente, a intelectolatria 

(neologismo que expressa a idolatria pelo inte-

lecto). Leitura densa e constante injeta altas do-

ses argumentativas na saliva. Criticar é um 

esporte permitido a todos, mesmo alguns isen-

tos de certos equipamentos de segurança indis-

pensáveis como, por exemplo, o bom senso.

Ignorante não tem vez nem espaço.

O relativismo é onipresente, sendo preci-

so considerar todas as perspectivas – quase que 

um “coringa” para provar a validade argumenta-

tiva. Maldito rigor científico!

Somos obrigados a respeitar todo tipo 

de ideia. Há até uma espécie de Direitos Intelec-

tuais que protegem as ideias do extermínio áci-

do de uma complexa realidade, e das salivas ca-

feinadas e entupidas de boas sacadas.

Somos obrigados a ler determinados au-

tores para falar sobre determinados assuntos, 

como se eles fossem peças inerentes da concei-

tuação, ou como se eles introduzissem a base 

do assunto. E até como se, por terem passado a 

vida toda debruçados sobre algo, estão isentos 

de equívocos.

O circulo social é inconstante, as amiza-

des volatilizadas por conta das dissidências. A 

arrogância é o solo; a lógica cartesiana o pano 

de fundo; e a paisagem é 

feia: divergências tencionan-

do a atmosfera afetiva.

Entrar na dinâmica do 

combate intelectual é exaus-

tivo e divertido. Ególatras 

voam longe. Intelectualoi-

des, por vezes, são plantas 

mortas que esforçam-se 

pouco em curvar a língua 

achando que sabem tudo.

Não existem vencedores, o que existem 

são macacos brigando pela mesma banana: a ra-

zão.

Nessas horas de intensa batalha é preci-

so cautela e minúcia. Saneamento ideológico e 

higiene intelectual são boas pedidas. Arrogância 

é bom, barato e paga a conta.

É a ditadura democrática do verbo.
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6 DISCOS
PARA COMEÇAR A
OUVIR JAZZ

ui um adolescente punk e, em geral, gos-

to de música redonda, feliz e cantarolá-

vel. Na verdade, quando era moleque eu 

odiava jazz. Era o som que meu pai colocava de 

manhã quando acordávamos para ir à escola. 

Eram os discos que ele deixava sempre rodando 

no carro. Não tinham distorção, refrões e muitas 

vezes nem vocal.

Mas quando vim pra São Paulo, o ami-

go Gabriel Gianordoli me apresentou alguns clás-

sicos do jazz que me fizeram gostar da coisa. 

"Love Supreme", "Kind of Blue", "Time Out" e 

"She was to good to me" entram nessa conta. 

"Porgy and Bess" é um disco cantarolável e reú-

ne dois gigantes que quem quer começar a se 

aventurar no estilo deve conhecer. Bom, era pra 

ser um top 5, mas resolvi incluir o primeiro solo 

do Jaco aqui. Deste eu gostei quando ainda era 

"roqueiro". O cara é pro baixo o que o Hendrix é 

pra guitarra, então pode agradar quem tem re-

sistêne "difícil". Você também pode usar os no-

mes de discos para parecer cool numa conversa. 

You choose.

"A Love Supreme" - John Coltrane (1965)

"A Love Supreme" conseguiu ser o único 

disco de jazz a se tornar meu álbum favorito por 

um certo tempo. A viagem espiritual do saxofo-

nista Coltrane com seu quarteto genial se resu-

me a 4 faixas: "Acknowledgement"(com uma 

linha de baixo hipnótica e o coro repetindo "a lo-

ve supreme" no final), 

"Resolution", "Pursuan-

ce" e "Psalm", essa úl-

tima uma versão 

musicada de uma ora-

ção registrada por Col-

trane no encarte do 

álbum. Acho que é o som mais espiritual que fi-

zeram, desde a invenção do mantra "om".

"Kind Of Blue" - Miles Davis (1959)

Miles Davis é o maior adversário de 

Louis Amstrong na briga pelo trono de rei do 

jazz. O trompetista passeou por diversos estilos, 

lançou meia dúzia de 

discos essenciais e se 

tornou unanimidade 

com "Kind of Blue", ál-

bum que tem até um 

livro inteiro dedicado 

só pra ele. Disco de 

platina quádrupla, 

sempre liderando listas de melhores do jazz, a 

bolacha ficou em 12º lugar na lista pop de "500 

melhores álbuns da história" da revista Rolling 

Stone . A influência da bolachinha modal escapa 

dos terrenos do jazz e se espalha por rock e mú-

sica clássica.

"She Was To Good To Me" - Chet Baker(1974)

Um trompete tocando a nota certa a ca-

da segundo, compondo melodias assobiáveis
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mesmo nos improvisos. Algumas canções or-

questradas, algumas cantadas numa voz bossa-

novista. Um dos caras 

mais cool do jazz no 

comando do som. Ou-

ça só o começo com 

"Autumn Leaves" e 

"She Was to Good to 

Me" e tente não se 

apaixonar.

"Time Out" - The Dave Brubeck Quartet (1959)

Um dos álbums de jazz mais vendidos 

da história, "Times Out" quebra o ritmo do jazz 

brincando com ritmos turcos, valsas e swing. 

Bruebeck era da turma do jazz branco da costa 

oeste - assim como 

Chet Baker - e sua 

composições eram 

mais aceitas que o be-

bop ácido da costa 

leste. "Take Five"(que 

era pra ser só um so-

lo de bateria de Joe Morello) entrou nas paradas 

da Billboard e é citado como influência até de 

bandas de rock como "Os Mutantes".

"Porgy and Bess" - Louis Amstrong e Ella 

Fitzgerald(1957) 

"Porgy and Bess" é a versão jazz mais 

famosa da ópera de Geroge Gershwin e reúne 

dois dos maiores nomes do estilo: o carismático 

e genial Louis Ams-

trong e a diva Ella Fitz-

gerald. É um bom 

começo para quem 

não tem saco para 

som instrumental e 

ainda incluí o clássico 

"Summertime".

"Jaco Pastorius" - Jaco Pastorius(1976)

Mesmo que não consiga a unanimidade 

de outros figurões dessa listinha, o primeiro dis-

co solo de Jaco Pastorius é bem popular entre os 

fãs de jazz e seu 

som costuma agra-

dar quem está mais 

acostumado com 

rock 'n' roll. Contan-

do com Herbie Han-

cock nos teclados e 

Wayne Shorter no 

sax soprano, as 9 fai-

xas incluem sons mais funks, uma faixa com vo-

cais e a genialidade que levaria Jaco ao posto de 

maior baixista da história.

Frico escreve no blog: 

http://memoriasdeumperdedor.blogspot.com/
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Muito se fala em pós-modernidade, e 

mais do que isso, o termo “pós-modernis-

mo” vem se tornando um “termo-gaveta”, isto 

é, um termo que age como um imã, saturando-

se de significados quaisquer que sejam. Tais ter-

mos são perigosos, carregam Deus e o Diabo 

trocando condolências em uma mesma carrua-

gem, querem dizer o “tudo”, mas se confundem 

em uma cacofonia de vozes. Tudo é “pós-moder-

nismo”, dizem. No cotidiano encontramos a face 

de dois gumes do termo: 

pós-moderno é usado tanto 

em sentido pejorativo como 

em sentido virtuoso; o sujei-

to pós-moderno então pode 

ser visto de acordo com a preferência do obser-

vador.

Não é minha intenção discutir nenhum 

dos dois significados, mas sim, apresentar algu-

mas considerações sobre o conceito de pós-mo-

dernismo dentro de uma perspectiva 

sociológica, sobretudo, com os contornos do so-

ciólogo Zygmunt Bauman.

O próprio termo não é um consenso den-

tro da sociologia. Bauman diz que Giddens carac-

teriza a sociedade atual como “moderna tardia”, 

Beck como “moderna reflexiva” entre outros. Já 

ele, Bauman, opta pela sociedade “pós-moder-

na”: “A nossa sociedade (…) como prefiro deno-

miná-la – pós-moderna é marcada pelo 

descrédito, escárnio ou justa desistência de mui-

tas ambições (…) características da era moder-

na.”

O importante não é então a etimologia 

da palavra, mas sim, termos em mente que 

quando falamos em “pós-modernismo” fora do 

senso comum, estamos falando de um período 

marcado por algumas transformações, momento 

este que marca uma linha divisória mas não fixa 

e nem tanto inteligível entre o que é “moderno” 

e “pós-moderno”.

Usamos pós-modernismo para caracteri-

zar uma época onde visíveis mudanças ocorrem 

na sociedade em suas múltiplas faces: política, 

arte, economia, ciência, técnica, educação, rela-

ções humanas, etc. No entanto, não significa 

que a humanidade abandonou a modernidade, 

são tênues divisórias imaginárias que marcam o 

que é moderno e o que é pós-moderno; o pós-

modernismo, em seus vários aspectos que o dis-

tingue da era moderna, carrega também a mo-

dernidade; aliás, é tão platônico quanto os 

períodos anteriores.

Não reinventamos uma nova moral, uma 

nova ética, uma nova ciência, uma nova econo-

mia, etc., um dos princípios do debate pós-mo-

dernista é a liberdade, de tal forma que ela sorri 

abertamente para as divergên-

cias; o efêmero, outro princí-

pio pós-moderno, necessita do 

debate de opiniões, mas a or-

dem é não manter nenhuma 

ordem, nenhuma opinião, nenhum valor que se-

ja fixo. A liberdade pós-moderna permite tudo, 

menos a liberdade da não-liberdade, fixamente 

só está o valor supremo da efemeridade das coi-

sas, tudo apresenta-se como líquido, disforme, 

fluido, impossível de constância – daí o termo 

modernidade líquida de Bauman em contraposi-

ção à modernidade sólida do período moderno 

onde o mundo era criado conforme uma ordem 

universal.

M
INTRODUÇÃO

"A liberdade pós-
moderna permite tudo, 
menos a liberdade da 

não-liberdade(...)"
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Penso que não dá para compreender 

pós-modernismo sem antes jogar um pouco de 

luz sobre aquilo que até então foi chamado de 

modernidade.

A modernidade tirou Deus do centro do 

universo e colocou o homem, os valores deixa-

ram de vir do plano transcendental e passaram 

a ser ditados pela vida terrena. A Reforma e, so-

bretudo, as mudanças econômicas do século 

XVII, o capitalismo se 

despedindo de suas for-

mas pré-capitalistas, o 

germinar do conheci-

mento moderno, a sa-

ber, o cartesianismo, o 

humanismo, o iluminis-

mo entre outras fontes 

científicas e filosóficas, 

dotaram o homem de 

força e sabedoria. Até 

então, ele era um frágil, 

errante e pecador que 

deveria se sujeitar ao co-

nhecimento dado pelo 

teísmo, mas na moderni-

dade é ele, homem, que assume o posto da di-

vindade.

Deus é destronado – o homem científico 

matou Deus, constatou Nietzsche -, o plano divi-

no não é negado, mas a vida terrena é separada 

da vida eterna, na terra reina o homem, no céu 

reina Deus. O homem econômico liberal com 

seu “super-poder” – a Razão – irá buscar criar 

um mundo ideal, mais ou menos previsível, de-

terminado, organizado, lógico, racional e, princi-

palmente, ordenado – condições essenciais para 

que se possa atingir a felicidade também inven-

tada pelo homem moderno.

A sociedade moderna deveria estar so-

bre o controle absoluto do Estado, os instintos e 

a vida cotidiana deveriam ser domados pelos 

mecanismos estatais de modo a controlar ho-

mens e mulheres para a boa ordem da civiliza-

ção. Estradas planas e bem iluminadas eram 

necessárias para que o capital pudesse desfilar 

livremente rumo ao progresso, este, o novo dog-

ma da era moderna.

A moral, a ética e a ciência ditavam uma 

ordem determinista e universal, o discurso que 

não se enquadrava no método lógico-formal não 

poderia ter lugar no palco científico. A era mo-

derna foi marcada, sobretudo, pela crença na ra-

zão e no progresso – em outros termos, pela 

inversão do pólo transcendental para o terreno.

Mas o séclo XX iria colocar em xeque o 

mundo do progresso e da razão. A ordem e a in-

teligibilidade pareciam 

se tornar anêmicas dian-

te de grandes colapsos 

gerados pelas guerras, 

revoluções, estragos am-

bientais, atrocidades e 

mortes em massa e ou-

tros conflitos marcados 

pelo horror.

Ora, pois, a Ra-

zão começava a perder a 

razão, a ordem mostrava 

o caos, e o progresso… 

bem, o progresso que 

prometia uma viagem 

tranqüila à estação felici-

dade parecia ser a trilha para o fim do mundo. – 

O homem passou a questionar-se sobre aquelas 

virtudes quase divinas que ele tinha atribuído a 

si mesmo. A euforia no progresso dá lugar à in-

certeza no futuro – eis aqui um dos componen-

tes essenciais das “almas pós-modernas”.

Nesse contexto de profundas crises hu-

manas, mudanças irão surgir nas múltiplas faces 

sociais e culturais. Podemos dizer que nas últi-

mas décadas do século XX entra em cena um es-

pectro fantasmagórico e um ar perfumado de 

incertezas e dúvidas: o pós-modernismo.

Há uma ruptura com o mundo ordenado 

da modernidade e a crença no progresso vira co-

micidade. Mudanças ocorrem em vários campos, 

as “certezas” se diluem em incertezas e a liber-

MODERNIDADE: O 
MODERNISMO

PÓS-MODERNO: O PÓS-
MODERNISMO
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dade, tão cultuada, trata de dar os contornos 

das novas configurações econômicas, sociais, 

culturais, políticas, artísticas, científicas e cotidi-

anas – e ninguém sabe dizer para onde estamos 

indo; a modernidade respondia com autoridade 

que estávamos caminhando para o progresso, 

mas a pós-modernidade mantém-se na caduci-

dade, e também não está interessada em res-

ponder questões existenciais.

Nesse novo palco nada deve ser fixado, 

a atmosfera social é marcada pela incerteza e 

pela nebulosidade, e deve ser organizada de mo-

do que as celebrações de contratos possam con-

templar uma fuga: nascer com 

um prazo de expiração é uma 

virtude no mundo pós-moderno.

Homens e mulheres pós-

modernos sabem que durante a 

viagem as aventuras fazem par-

te do itinerário, mas a chegada na estação de 

destino costuma ser marcada pelo sentimento 

de vazio. – O pós-modernismo busca a todo ins-

tante a intensificação das sensações e dos praze-

res da felicidade, mas jamais quer conhecer a 

face daquilo que procura.

Nas relações humanas as identidades 

são marcadas pelas incertezas. Os vínculos são 

ditados por um jogo onde o jogador deve con-

quistar o maior número possível de admirado-

res, mas com o devido cuidado para manter 

uma distância que não permita criar laços sóli-

dos. A instituição do casamento é um negócio 

mais com caráter de festividade do que o antigo 

pacto de homens e mulheres que adquiriam o al-

vará, perante Deus, para terem relações sexuais 

selados com a aprovação divina; o ar pesado do 

“até que a morte nos separe” é substituído pela 

leveza de um contrato que deve deixar muito 

bem claro as fronteiras que dirão os rumos de 

cada um quando o amor perder o prazo de vali-

dade.

Até que provem o contrário, toda teia so-

cial é passível de suspeita universal, nela estão 

emboscadas que podem tirar o participante do 

jogo, presume-se que tudo seja precário e duvi-

doso. A vida social é marcada por experimentos, 

uma vida experimental é provisória, na base de 

tentativas, homens e mulheres pós-modernos jo-

gam sem saber a linha de chegada, o importan-

te é não ser expulso do jogo e o fim deve ser 

eternamente adiado. O jogador jamais pode se 

declarar vencedor diante de tantas incertezas e 

da terrível idéia de que a linha de chegada é o 

desfiladeiro para o horror; a regra é estar reali-

zando jogadas estratégicas de modo a ampliar 

cada vez mais o repertório de sensações “boas”. 

Não há nenhum prêmio final em jogo, mas há 

um calabouço da qual os perdedores são envia-

dos e dificilmente serão readmitidos novamente; 

poderão, quando muito, aguardar a morte tran-

cafiados em porões que 

abrigam os inválidos, mise-

ráveis, improdutivos, erran-

tes, loucos e um exército 

de ex-soldados que foram 

expulsos do jogo do capital 

– aqueles que já não podem consumir mais.

Difícil enquadrar o momento atual em 

um conceito, nenhum caminho está traçado pa-

ra a humanidade, o discurso do progresso como 

"Ao pós-modernismo 
está marcado por uma 
atmosfera do vazio, do 

tédio e do completo 
niilismo(...)"
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uma linha reta rumo à felicidade desmanchou-se 

no ar. O pós-modernismo está marcado por uma 

atmosfera do vazio, do tédio e do completo niilis-

mo; o niilista passivo, tal como previsto por Ni-

etzsche, é marca fundamental dos personagens 

responsáveis pelo show. Nietzsche disse tam-

bém que o niilismo poderia se “quebrar”, e a 

completa vontade de nada poderia não mais su-

portar a si própria, e novos sentidos poderiam 

ser inventados, mas por enquanto o incerto ca-

minho da humanidade está em aberto, certo é 

que está bem mais para a destruição do que pa-

ra a criação.

Caracterizar o pós-modernismo não sig-

nifica negar a época atual em detrimento do mo-

dernismo, não é querer uma volta ao passado. 

Pós-modernismo e modernismo não são gladia-

dores a se digladiarem para ver quem é o vence-

dor e quem é o perdedor; são momentos, 

paisagens da humanidade que buscam, pretensi-

osamente, descrever os caminhos por onde têm 

andado a humanidade. Não nos cabe o julga-

mento, olhar para o passado e acusar o presen-

te ou negar o passado enaltecendo o presente.

O passado, o presente e o futuro não es-

condem nenhum ponto arquimediano, são antes 

de tudo invenções nossas, cabe-nos, a partir do 

aqui e agora, decidirmos se queremos reafirmar 

a vida que até então tem sido negada por uma 

vida marcada pelo mundo ideal, ou – o que pare-

ce ter sido mais confortável até aqui -, vivermos 

no mundo do simulacro. Estamos, como nos diz 

Saramago, através de um dos personagens de 

“Ensaios sobre a cegueira”: (…) cegos, Cegos 

que vêem, Cegos que, vendo, não vêem.”

“O que estamos fazendo de nossas vi-

das?” – perguntou Foucault -, o pós-modernis-

mo ainda vai adiar qualquer tentativa de 

resposta, não se sabe até quando. No momento 

os deuses pós-modernos, o Capital e o Consu-

mo, só aceitam oferendas marcadas pelo efême-

ro, pelo incerto, pela dúvida, pela liberdade e 

pelo eterno adiamento.

Modernismo.................Pós-modernismo*

Cultura elevada..............Cotidiano banalizado

Arte..............................Antiarte

Estetização.....................Desestetização

Interpretação..................Apresentação

Obra/originalidade...........Processo/pastiche

Forma/abstração.............Conteúdo/figuração

Hermetismo....................Fácil compreensão

Conhecimento superior.....Jogo com a arte

Oposição ao público.........Participação do público

Crítica cultura..................Comentário cômico

Afirmação da arte............Desvalorização

*Retirado do livro "O que é pós-moderno" de 

Jair Ferreira dos Santos

Fontes bibliográficas e leituras 

recomendadas:

Bauman, Z. Vidas desperdiçadas.

_________ Modernidade líquida.

_________ Amor líquido.

_________ O mal-estar na pós-modernidade.

Ferreira, J. F. O que é pós-moderno.

Lipovetsky, G. A era do vazio.

Adv escreve no blog: 

http://www.eternoretorno.com/

"O que estamos fazen-
do de nossas vidas?” – per-

guntou Foucault -, o 
pós-modernismo ainda vai 
adiar qualquer tentativa de 

resposta(...)"
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impossível se livrar do autor. Quando se 

é personagem, não adianta querer 

mudar o seu destino: ele vai ser o que o autor 

quiser. E se o autor for sacana, daquele tipo que 

gosta de rir da desgraça alheia, você, person-

agem, pode ter certeza que não vai ter um bom 

final. Duvidas? Leia Azar do Personagem e você 

vai ver. Quer dizer, isso se o seu autor deixar vo-

cê ler.

O livro de Reginaldo Pujol Filho, public-

ado pela Não Editora, tem vários desses exem-

plos. Cada conto tem uma personagem, uma 

história distinta, mas parece que todas fazem 

parte de uma coisa muito maior. E fazem 

mesmo, pois, por serem do mesmo autor, estão 

estritamente ligadas. Como também pelos seus 

finais pouco felizes. Com um humor divino, Re-

ginaldo cria narrativas envolventes e inusitadas 

que fazem os leitores simpatizarem mais com 

ele, escritor, do que com suas criações.

O autor tem um jeito bem especial de 

narrar. Boa parte de seus contos misturam um 

assunto corriqueiro com uma abordagem total-

mente diferente dele. Como em “Confronto”, 

onde um narrador de futebol empresta seu tal-

ento para narrar uma batida de carro. E também 

em “Rascunho de Deus”, com a relação 

homem/mulher e suas intrigas apresentadas em 

versículos, como se fosse uma bíblia. E até Ele é 

preso ao autor.

Prova maior de que é impossível fugir de 

seu “destino”, ainda mais quando se é person-

agem de Reginaldo, está em “Vanderlei”. A peça 

de xadrez com inclinações para a igualdade 

entre os componentes do jogo não consegue se 

libertar nem no conto, agindo sozinha, muito 

menos auxiliada por outras personagens.

Reginaldo criou histórias fantásticas, 

mostrando que sua criatividade vai além do es-

perado. O último conto traz de volta todas as 

personagens tentando, em um último suspiro, 

se liberar do autor, organizando uma rebelião 

para tentar mudar a sua sorte. Mas eu já disse, 

é impossível. Quando o autor é Reginaldo, o az-

ar sempre será do personagem. Enquanto o leit-

or sai com sorte por ter lido um livro tão bom.

É

Taize Odelli escreve no 

blog: http://rizzenhas.com/

_11



Erika Iris Simmons tem um tipo de trabalho bem diferente: ela recicla fitas k7 e VHS, rolos de cinema e 

filmes fotográficos para criar retratos de diversas celebridades. Uma mistura de Andy Warhol com Victor 

Muniz. Além de ser algo bem detalhado e cheio de habilidade, o conceito por trás desses retratos é 

fortíssimo, já que linka ícones da música e do cinema com o material da respectiva mídia. Sensacional. 

Ela também começou a desenvolver algumas coisas pra campanhas publicitárias, como vocês podem ver 

lá embaixo. Veja mais no site dela (http://iri5.com/Home_Page.html).

Erika Iris Simmons 

Larissa Palmieri escreve no 
blog: 

http://www.gatosecerebros.com/
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1.Diga que você sabe contar de 1 a 1.000 em 

números romanos e comece a twittar um por 

um.

2.Diga que te enterraram vivo, e você precisa 

que alguém para continuar atualizando seu blog.

3.Diga que está com crise de identidade e está 

leiloando seu RG.

4.Diga que está sobre efeito de um espírito, en-

tão comece a twittar sobre o futuro de cada 

seguidor.

5.Diga que é contra a pirataria, mas vai dispon-

ibilizar os 3 primeiros Harry Potter’s no Twitter, 

então comece a twittar frase por frase dos livros.

6.Narre segundo por segundo do seu irmão 

de 8 anos devorando uma batata Ruffles.

7.Fique a tarde toda falando o quão emo-

cionante era ser um bruxo na época da in-

quisição.

8.Escreva: “moodehstia a paart, eu axu q 

poço entraaar na acaademiaa brazileira de 

letraxx”;

9.Diga que vai fazer uma comunidade no 

Twitter chamada “Meu Twitter não é Orkut”.

10.Pergunte o que é recomendado fazer 

quando seu cachorro começa latir em 

francês enquanto você está tentando assi-

stir Lost.

11.Tire foto de todas as tomadas da sua casa. 

Coloque uma por uma no Twittpic com o nome 

do cômodo em que a tomada estava.

12.Twitte o link (http://formigueiro-

comunista.com/fc/2010/02/12-coisas-para-se-

fazer-no-twitter/) desta lista no seu Twitter.

12 COISAS PARA SE 
FAZER NO TWITTER

André HP escreve no blog: 

http://formigueirocomunista.com/fc/
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