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“Pasquinagem” é uma 
revista de cultura que iniciamos 
em meio à crise civilizacional 
em curso, reagindo a contornos 
assumidos em nosso País, em 
especial no local de trabalho dos 
fundadores, professores da PUC-
-SP. Procurando ficar à altura das 
melhores tradições desta Insti-
tuição vanguardista, busca-se 
expressar através de seus textos e 
para além das palavras, com ima-
gens e gestos nela contidos, bem 
como nas mídias a ela associadas, 
a perplexidade, os impasses e 
achados em meio ao turbilhão do 
momento histórico dificultosa-
mente ora atravessado, atentos a 
indicativos como aqueles oswal-
ddeandradianos de que “o humor 
é a prova dos nove” e “humor = 
amor”, sem esquecer, certamente, 
a velha e boa antropofagia nossa 
de recuada memória.

A revista está aberta, total-
mente aberta, a contribuições 
provenientes das mais diversas 
áreas e nos mais diversos for-
matos: científicos, filosóficos, 
literários e artísticos de um 
modo geral. Tem também cará-
ter informativo, noticioso, a fim 
de se constituir igualmente em 
repositório não só de divulgação 
como de registro de atividades 
consideradas como merecedo-
ras pela editoria. A ela se asso-
ciam filmagens metadiscursivas 
em relação ao seu conteúdo, bem 
como de debates em contexto de 
engajamento político no com-
bate aos ataques autoritários e 
mesmo fascistóides que tem se 
intensificado nos últimos tempos, 
havendo ainda a conexão com 

iniciativas culturais associadas à 
PUC-SP, em razão do vínculo a 
ela de seus proponentes, como é 
o caso da Escola Livre de Filoso-
fia, Direito e Arte (ELDFA). Aos 
intelectuais, críticos, artistas, que 
pensam de forma criativa, inven-
tiva e ética.

A periodicidade da revista 
é mensal, em formato eletrônico, 
com a previsão de uma edição 
impressa semestralmente com 
uma seleção das publicações do 
período. 
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A revista pasquinagem é 

um projeto coletivo de intelec-
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autores.
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N O R M A S  P A R A 
PUBLICAÇÃO

A Revista PASQUINA-
GEM aceita para publicação 
trabalhos inéditos, de autoria 
individual ou coletiva de pes-
quisadores, intelectuais, ensaís-
tas, poeta, fotógrafos vinculados 
a instituições de ensino superior, 

coletivos de artistas, coletivos 
políticos, grupos de estudos, 
ateliers, jornalistas, sob a forma 
de artigos ou resenhas, ensaio, 
poesia, portfólio de criação de 
autores nacionais e estrangeiros.

Os textos são publicados 
na língua original dos seus res-
pectivos autores, de preferência 
em português, espanhol, fran-
cês e inglês entre 8 e 40 pági-
nas. Quanto às resenhas o texto 
deverá ter dimensão variável 
entre 2 a 5 páginas, contendo o 
registro e a crítica de livros, teses 
e dissertações publicados nos 
últimos anos. Os ensaios fotográ-
ficos, poesias e crônicas podem 
serem individuais e coletivos. 

A publicação de artigos 
está condicionada a pareceres de 
membros do Conselho editorial 
ou de colaboradores ad hoc. A 
seleção de artigos para publica-
ção toma como critérios básicos 
sua contribuição à comunicação 
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E 
POLÍTICA à linha editorial da 
PASQUINAGEMT, a DIVER-
SIDADE TEMÁTICA. Eventu-
ais modificações de estrutura 
ou de conteúdo, sugeridas pelos 
pareceristas ou pela Comissão 
Científica, só serão incorporadas 
mediante concordância dos auto-
res. Os revisores dos originais 
poderão ajustá-los aos padrões 
da convenção escrita de modo a 
contribuir para a adequação do 
texto ao periódico.

O autor deve também for-
necer dados relativos à sua maior 
titulação, instituição e área em 
que atua, bem como indicar o 
endereço eletrônico e o endereço 

completo, para correspondência.
Orientações para formata-

ção e normalização
O texto deve ser digitado 

em fonte Times New Roman, 
corpo 12, com 1,5. O recurso itá-
lico, no corpo do texto, deve ser 
utilizado somente para palavras 
estrangeiras. Para apresentação 
dos elementos que constituem 
o artigo utilizar as normas da 
ABNT em vigor. Sugerimos não 
acrescentar destaques, grifos 
e etc. em citações diretas, pois 
são informações ou detalhes 
que podem desaparecer após a 
normalização e/ou diagramação 
final.

• Normas da ABNT
NBR 6022, 2003 - Informa-

ção e documentação. Artigo em 
publicação periódica científica 
impressa. Apresentação;

NBR 6023, 2002 – Infor-
mação e documentação – Refe-
rências – Elaboração;

NBR 6024, 2003 – Infor-
mação e documentação – 
Numeração progressiva das 
seções de um documento escrito 
- Apresentação;

NBR 6028, 2003 – Infor-
mação e documentação – Resu-
mos - Apresentação;

NBR 10520,  2002 – 
Informação e documentação 
– Citações em documentos 
– Apresentação;

IBGE. Normas de apre-
sentação tabular. 3.ed. Rio de 
Janeiro, 1993.

 
• Responsabilidades
É de responsabilidade do 

autor a correção ortográfica, 

sintática e a revisão de digita-
ção do texto que será publicado 
conforme original recebido pela 
editoração, após as alterações 
recomendadas pelos avaliadores, 
se houver.

 
• Direitos autorais
Ao ter o texto aprovado e 

aceito para publicação, entende-
-se como automática a cessão dos 
direitos autorais para a publica-
ção na Revista PASQUINAGEM 
em CREATIVE COMMONS, 
com menção obrigatória da auto-
ria (BY) e atribuição Não Comer-
cial (NC) para ACESSO LIVRE 
E IRRESTRITO, sendo vedada 
a derivação (reescrita) dos tra-
balhos publicados por terceiros 
(ND).
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Ao nascermos 
nos encontra-
mos em pro-
fundo desam-
paro. O ato 

de nascer é realmente um parto. 
O processo de crescer, por sua 
vez é sempre dolorido, doem 
até os ossos quando o corpo vai 
mudando seu tamanho e formas. 
Ao enfrentarmos o mundo esta-
belecemos com ele uma relação 
em que precisamos saber de nós 
para sobreviver a ele. O mundo é 
sempre vasto, com horizontes que 
se ampliam desde o berço e se 
espalham por todas as longitudes. 
Ao escolhermos não confrontar o 
mundo, como acontece a alguns 
de nós e nos apequenamos, somos 
nós que ficamos cada vez menores e 
negamos as nossas potência huma-
nas, negamos o adulto que habita a 
criança que deveríamos deixar de 
ser e aquilo que poderíamos realizar. 
No filme O Menino do Tambor 
esta é a metáfora, diante do trauma 
de uma Alemanha devastada pela 
psique nazista, a criança resolve 
negar o mundo idiota dos adul-
tos e não mais crescer, mas ilustra 
com sua atitude de permanência 
na infância, uma negação à sua 
possibilidade de transformar o 
mundo e por isso sucumbe à ele. 

Os filhos e filhas que não confron-
tam os pais, por motivos vários, per-
dem certa oportunidade de cresce-
rem e se tornarem livres. Quando 
Freud diz que é necessário matar os 
pais não está propondo um crime, 
está propondo que o ato de con-
frontar-se com dois seres imensos, 
gigantes, pai e mãe, permitem a você 
adquirir a condição de reconhecer a 
si mesmo como um outro, diferente, 
capaz de andar com as próprias per-
nas, amparar seus próprios passos.  
A atitude de crescer dos filhos e 
filhas também permite a pais e 
mães que reconheçam a existên-
cia autônoma de seus rebentos, a 
alteridade que conforma o mundo 
da necessária diferença entre os 
seres e a autonomia individual 
que recria de modo permanente 
as escolhas da vida. Por isso pais e 
filhos aprendem juntos, se educam 
nas contradições que são próprias 
das nossas condições de existência. 
A criança, por sua vez não pode dei-
xar de habitar os adultos e talvez por 
isso, Manoel de Barros nunca admi-
tiu envelhecer, já que para ele, che-
gar aos oitenta anos, era como cru-
zar os umbrais da terceira infância. 
A educação que inicia quando 
do primeiro choro, desde o parto 
e desde o inaugural desam-
paro, deve ser para o mundo que 

possamos deixar como herança 
melhorada as gerações futuras. 
Os pais, certo dia, voltam a ser 
filhos daqueles que cuidaram 
em seu desamparado começo. 
Atirar-se à vida, como ensinaram 
meus pais, com livros, andan-
ças, lutas e tragédias. Para como 
Zélias e Arcanjos que saíram dos 
lugares pequenos onde foram 
partejados para ser imensos para 
si, para os filhos e para o mundo. 
 
por Manoel Fernandes
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No por espe-
r a d a ,  l a 
m u e r t e 
p r e m a t u r a 
d e  D i e g o 

Armando Maradona dejó de pro-
vocar una extraordinaria y espontá-
nea conmoción popular, en Argen-
tina y en el mundo. Personas en las 
calles, a pesar de la pandemia; en 
Brasil, cuya rivalidad futbolística 
con Argentina es legendaria, el 
estadio del Internacional de Porto 
Alegre fue iluminado con los colo-
res celeste y blanco. Por unos días, 
la camiseta blanquiazul con el “10” 
a sus espaldas (y ninguna propa-
ganda) se transformó en sinónimo 
indiscutido del “más popular de 
los deportes” en todos los países 
(con la parcial excepción de Ita-
lia, donde predominó la camiseta 
azul clara del Napoli). El fenómeno 
Maradona fue mucho más allá de 
lo futbolístico o deportivo. Como 
otrora Muhammad Ali (y más que 
éste), Maradona significaba mucho 
más que la modalidad que lo hizo 
famoso.

Durante casi toda la última 
década, los boletines médicos acerca 
de su precario estado de salud se 
habían transformado en una bana-
lidad. Desde la crisis cardíaca que lo 
abatió en el 2000, cuando Maradona 
aún no había cumplido siquiera 40 
años de edad, que reveló que su 

capacidad cardiovascular estaba 
notablemente reducida, y esto en 
un hombre que había sido atleta 
profesional hasta poco tiempo atrás. 
En las dos décadas que le quedaban 
por delante, participó de innúmeras 
actividades, se casó y separó, tuvo 
hijos “ilegítimos”, tuvo (y estuvo 
en) espectáculos y programas de 
TV, asumió la dirección técnica 
de diversos equipos, inclusive la 
selección argentina, con resultados 
variados, en general peores que 
mejores, hizo negocios de todo tipo. 
En los últimos tiempos, las noticias 
(y escasas imágenes) acerca de su 
salud, no dejaban margen para 
muchas dudas. Y, pese a todo eso, su 
muerte fue una conmoción. Como 
el capítulo final, la crucifixión, de un 
largo Calvario. La identificación con 
el Cristo no es exagerada.

Maradona era, popularmente, 
como se sabe, D10S. En Nápoles, en 
los pequeños altares distribuidos 
en las calles del centro y los barrios 
históricos, la imagen de Maradona 
empezó a sustituir, a cubrir, las de la 
Virgen María y del Padre Pío.

En Siria, su retrato comenzó 
a aparecer en muros de ciudades 
históricas destruidas por la guerra. 
Nadie se pregunta porqué, porque 
todo parece perfectamente lógico. 
Nadie mereció, hasta dónde llega la 
memoria de los vivos, tantos home-
najes espontáneos como los que 

merece este futbolista de un país 
periférico, que ganó un campeonato 
argentino, dos italianos, una copa 
europea y una Copa del Mundo de 
selecciones (Pelé ganó tres Copas, 
y un montón de campeonatos bra-
sileños, sudamericanos y mundia-
les). Y cuya carrera de futbolista 
competitivo terminó a los 30 años 
(con un renacimiento breve, y muy 
sacrificado, a los 33). ¿Porqué? La 
pregunta es estúpida, porque todo el 
mundo tiene una respuesta, aunque 
todas las respuestas sean diferentes.

Vivo, todavía vivo, Maradona 
fue película(s), libro, músicas (de 
Manu Chao, Calle 13, o la cumbia de 
Rodrigo), historieta, poesía, ensayo 
(“el dios sucio”, “el dios humano” de 
Eduardo Galeano), marca registrada 
y hasta religión, el D10S de la “reli-
gión laica del proletariado”, como 
Eric Hobsbawm definió al fútbol.

Muerto, todos se pronuncia-
ron: ¡hasta el gobierno francés soltó 
un extenso comunicado, que más 
parece un opúsculo literario! Cen-
tenas de artículos sobre Maradona 
fueron publicados en poco tiempo, 
en las lenguas más diversas, en una 
tentativa aproximativa para enten-
der el “fenómeno Maradona”, para 
entender lo incomprensible, que 
todos entienden, sin necesidad de 
explicación, inclusive la gran mayo-
ría de los que lo lloraron y salieron 
a la calle por su causa, que nunca lo 

vieron jugar “en vivo” (ni siquiera 
por TV).

¿Qué revelaron, qué reve-
lan (porque sólo estamos en el 
comienzo) las centenas de mani-
festaciones? En primer lugar, que 
hay muchos Maradonas, tantos 
cuanto se desee o se imagine. Desde 
el capitán de un navío imaginario 
(la selección argentina del 86) que 
impuso su revancha malvinera a la 
Armada (selección) británica, con 
ayuda de “la mano de Dios” y del 
pie izquierdo del demonio; la repe-
tición contemporánea de la historia 
de Martin Fierro; y hasta la reencar-
nación de los dioses romanos, Baco 
o Dionisio (Apolo era, por razones 
obvias, imposible) capaz de trans-
formar un estadio de fútbol en el 
escenario de un carnaval pagano 
tardío. Muchas religiones en una: el 
ecumenismo del papa futbolero, su 
compatriota, no llega ni cerca de eso 
(el “infalible” Bergoglio sabe que, 
ni con todo el apoyo de la máquina 
institucional y financiera del cato-
licismo, su popularidad mundial 
podría competir con la muy fali-
ble máquina de cometer pecados 
maradoniana). Todos esas mani-
festaciones tienen alguna razón, a 
su manera.

También la tienen, su manera, 
los pronunciamientos negativos, en 
general abrigados en el anonimato 
de las redes sociales: drogón, gordo 

DIEGO: UNA HISTORIA DIEGO: UNA HISTORIA 
ARGENTINAARGENTINA

Mar a d ona  by  Os v a l d o 
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comilón, padre irresponsable (once 
hijos, la mitad no reconocidos), 
mujeriego, deportista irresponsable 
y anti profesional, menemista, misó-
gino y hasta, sin pruebas, pedófilo, 
sin olvidar al grupejo izquierdista 
que lo calificó de “burgués que 
traicionó a Villa Fiorito”, en suma, 
merecidamente muerto en soledad 
en una pieza de country del Tigre, 
con psicotrópicos y sandwiches de 
miga (100% Argentina) por única 
compañía. Su “vida privada” (que, 
en el caso de Maradona, era pública) 
era un ejemplo negativo: cuando sus 
innúmeros &quot;entornos&quot; 
le decían no, los echaba al carajo 
y armaba otro que le dijera a todo 
que sí, vicios varios incluídos. Una 
“argentinidad” que inauguró la 
dictadura militar y elevó a catego-
rías institucionales el menemismo. 
Decir que esto no tenía nada que ver 
con el “Maradona público” es una 
perfecta idiotez.

El nuevo D10S nació y se crió, 
como se sabe, en la periferia pobre 
de Buenos Aires, al sur, en lugares 
de los que la Belén (o Nazaret) del 
Nuevo Testamento sentiría, proba-
blemente, poca envidia. Su padre 
no era carpintero, sino obrero de 
la industria química. Su madre, no 
una Virgen visitada por el Arcángel 
Gabriel, sino una mujer (Doña Tota, 

que limpiaba casas) con ocho hijos, 
que a veces no comía para que sus 
hijos comieran. Su pesebre, una casa 
precaria en una “villa miseria”. De 
su infancia futbolera en los potreros 
y torneos infantiles hay un notable 
registro fílmico, donde Dieguito 
ya afirmaba, con convicción, su 
deseo de jugar en Boca Juniors y la 
selección argentina. Seguramente, 
muchos de sus amigos de infancia 
también lo soñaron y se perdieron 
en el camino, no siempre por razo-
nes futbolísticas. Los campeonatos 
de barrio “filtraban”, para las divisio-
nes inferiores del fútbol profesional, 
para las fábricas o para actividades 
menos legales.

Su primer partido en el fútbol 
profesional fue a mediados de 1976, 
no recuerdo la fecha, era un dia de 
semana, cuando entró en el entre-
tiempo en Argentinos Juniors, 
contra Talleres de Córdoba. Con 
la primera pelota que dominó, le 
metió un caño al Chacho Cabrera, 
que se quedó con el culo clavado 
en el piso, mirando al pibe de pelo 
largo que se iba con el cuero, con 
cara de “y éste, ¿de dónde salió?”. 
Yo estaba a unos quince metros de 
distancia, en medio de la hinchada 
de Argentinos, donde un hincha del 
bichito colorado, un caballero (sabía 
que yo no era de Argentinos), me 

había informado que iba a entrar a 
jugar un pibe de quince años, lo que 
no creí hasta que lo vi. Yo me había 
rajado esa tarde de la changa que 
paraba precariamente mi olla en 
Buenos Aires, para hinchar por Tal-
leres, con una nostalgia de Córdoba 
que me dolía, pero no me mezclé 
con la hinchada de la “T” por temor 
a que hubiera canas infiltrados, 
dedicados a botonear activistas de 
Córdoba rajados a Buenos Aires con 
el golpe militar (un temor que, supe 
años después, estaba perfectamente 
justificado).

En las jugadas siguientes, 
el pibe continuó enloqueciendo a 
Talleres, que estaba muy lejos de 
ser moco de pavo (jugaban Baley, 
Galván, Oviedo, Ludueña, Cabrera, 
Boccanelli, Bravo, Valencia, todos 
de selección argentina, que ya era 
la de Menotti) hasta que intentó 
dominar una pelota de aire cerca del 
área tallerista, cuando un defensor 
de Talleres (con el que Maradona 
compartiría el plantel argentino 
en 1982), exasperado, le metió un 
alevoso puntapié por atrás. La hin-
chada de Argentinos rugió, enfure-
cida. Pero el mensaje estaba dado, 
el pibe empezó a tocar y despren-
derse de la pelota más rápido. El 
partido terminó 1 a 0 para Talleres, 
gol del Hacha Ludueña en el primer 

tiempo (detalle no secundario, en 
el segundo tiempo todo Talleres 
se dedicó a impedir, por todos los 
medios, que el pibe los humillara). 
Salí de la canchita de La Paternal 
convencido, como la mayoría de los 
(pocos) que allí estabamos, de que 
había testimoniado el inicio de una 
historia. Fue la única vez que lo vi 
jugar personalmente. Según me han 
dicho, esos pocos que estábamos 
ahí, actualmente, suman más de un 
millón, tal vez el primer milagro de 
D10S: Jesucristo multiplicó panes 
y peces, Dieguito multiplicó seres 
humanos.

La primer fase de su carrera 
(1976-1982), fue en Argentina, en 
Argentinos Juniors y Boca, en ese 
agujero negro de la humanidad 
que era la Argentina de las Juntas 
Militares. Tal vez eso lo ocultó un 
poco e impidió por un tiempo su 
transferencia a Europa. No sólo la 
“plata dulce” (el peso valorizado), 
había también temor a ir, por cual-
quier motivo, a un país gobernado 
por mafiosos uniformados, arma-
dos y enloquecidos. Hoy ya sabe-
mos que Johann Cruyff no quiso 
jugar la Copa del 78 por temor a 
que en Argentina los psicópatas 
en el poder secuestrasen a su fami-
lia (los jugadores holandeses iban 
a los mundiales con sus familias). 

Cuando, días pasados, una radio 
italiana me entrevistó sobre Mara-
dona y me preguntó sobre “el gol” 
(aquele en que gambeteó a medio 
equipo inglés, en 1986) les respondí 
que, de esos, Maradona había hecho 
diez, en su primer fase argentina, 
sin lesiones y sin drogas. Un bolazo 
(no tengo cómo saber eso), pero un 
bolazo nacionalista, o “antiimpe-
rialista”: queria decirles, “vuestros 
euros (o dólares, liras o pesetas) no 
nos impidieron de tener con noso-
tros al mejor Maradona” – un con-
suelo de tontos para quien sabe que 
perdimos a Messi, entre muchos 
otros, por 500 dólares mensuales 
(el valor de su tratamiento médico 
para crecer).

Bajo la dictadura, Maradona 
no hacía declaraciones políticas, si 
alguno en evidencia las hacía, podía 
quedar chupado. Por eso es signi-
ficativo el testimonio dejado por 
alguien, en redes sociales, de que 
en 1981, con la dictadura militar 
en su zenit, durante un amistoso 
de Boca en París, contra el Paris St. 
Germain, un Maradona de 20 años 
saludó con gestos ostensivos (fue 
el único de Boca que lo hizo) una 
banderola en la tribuna, llevada por 
exiliados argentinos, reclamando 
la aparición con vida de los 30 mil 
desaparecidos. ¿Que no arriesgaba 

nada, porque ya era bastante cono-
cido? ¿Alguien sabe cómo la gas-
taban Videla-Viola-Galtieri y sus 
secuaces? Más de cien deportistas, 
más o menos conocidos, fueron 
secuestrados y muertos en esos años 
en Argentina. Y Maradona tenía 
familiares (los grupos de tareas no 
tenían remilgos en llevarse a fami-
liares cuando las circunstancias no 
les permitían más...).

En 1982, Maradona participó 
en el Mundial de España, con una 
selección argentina defensora del 
poco honroso título de 1978, aun-
que el plantel que lo ganara fuera 
muy bueno. El Mundial de 1982 se 
caracterizó por arbitrajes escanda-
losos (que impidieron, por ejemplo, 
que los dueños de casa fuesen elimi-
nados en la primera ronda) y por 
la violencia en el campo de juego 
que era la usanza. Argentina cayó 
ante Italia, en un partido en que 
su “marcador” (manera de decir), 
llamado Gentile, debió haber sido, 
en opinión del crack brasileño Zico, 
expulsado a los diez minutos de 
juego (no recibió ni siquiera una 
advertencia). El Pitón Ardiles ter-
minó el partido con las mangas, el 
cuello y el número de la camiseta 
arrancados, con sus agresores impu-
nes. Italia, con el mismo sistema 
(“catenaccio” violento atrás y dos 
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atacantes talentosos) eliminó des-
pués al Brasil de Telé Santana (Zico, 
Sócrates, Falcão, Júnior, Éder, Toni-
nho Cerezo, todos cracks) que fue, 
en opinión del periodismo depor-
tivo brasileño, la mejor selección 
brasileña de todos los tiempos, lo 
que no es decir poco en un país 
que venció cinco Copas del Mundo. 
Italia acabó alzándose con el título 
contra Alemania, en una final mitad 
fútbol mitad lucha libre, en la que 
el arbitraje no favoreció a ninguno 
de los dos.

Vino, finalmente, el Barcelona 
y se llevó a Maradona de Argentina. 
Se quedó dos años (1982-1984) en 
el Barça, donde hizo algunas cosas 
geniales, pero aisladas, sin llevar 
a su equipo a las cumbres. Según 
el agente catalán de su transferen-
cia, se pasó la mitad del tiempo 
enfermo o lesionado, de ahí que no 
triunfara en el Barça. ¿“Lesionado”? 
Según Joan Manoel Serrat, cantau-
tor fanático del Barcelona, Mara-
dona fue mejor que “los actuales” 
(Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar 
y compañía) porque, en su época 
de esplendor, de fútbol 100% pro-
fesionalizado y competititivo, pero 
todavía sin normatividad protec-
tora contra las jugadas violentas 
(los “carritos” o tijeras por atrás 
no eran punidos con expulsión, y 

eran casi permitidos), era necesario 
tener ojos no sólo bajo la testa, sino 
también en la nuca, y Maradona, el 
genio imparable, los tenía.

Esos “ojos”, sin embargo, no 
impidieron que una tijera criminal 
por detrás de un jugador bilbaíno, 
claramente destinada a sacarlo del 
campo de juego (el vasco ni miró 
la pelota, que estaba fuera de su 
alcance), le provocara una lesión 
(fractura) gravísima. En su convale-
cencia, los médicos llegaron a dudar 
de que pudiera volver a jugar profe-
sionalmente, o que pudiera hacerlo 
en nivel competitivo, cuando su 
carrera recién comenzaba. Leí en 
algún lugar que fue en esa época 
que Maradona comenzó a consu-
mir cocaína. Plausible. Destino y 
riesgo del deportista profesional en 
este régimen social: pasar de la glo-
ria adinerada al anonimato (y a la 
pobreza) en 24 horas, por una lesión 
inhabilitadora. No es disculpa para 
la droga, pero es un buen empujón 
hacia ella. Después de ese episodio, 
lo vendieron al Nápoli, por menos 
dinero del que habían pagado a 
Boca Juniors por su transferencia 
(ni 5% del valor de las transferencias 
actuales). Dinero de la Camorra, se 
dice. Probable: en la Campania del 
Napoli, toda transferencia comer-
cial superior a 50 dólares tiene 

participación camorrera... Cuando 
llegó Maradona, el Napoli luchaba 
para no caer a la segunda división 
italiana.

Y Maradona, ya se sabe, llevó 
al Nápoli (con Antonio “Careca” y 
varios buenos futbolistas italianos) 
de la lucha contra el descenso a la 
gloria nacional e internacional, con 
jugadas increíbles y goles imposi-
bles. Como escribió un (o varios) 
hinchas del Nápoli en los muros del 
cementerio de la ciudad, el día de la 
conquista de la primera copa euro-
pea del equipo azul: Uagliù, nun 
sapit che vi sit pers! (“muchachos, 
no saben lo que se perdieron”). El 
Nápoli estableció la primera cone-
xión de Maradona con el más allá. 
De La Paternal a la Boca, del Río de 
la Plata a Barcelona, de Cataluña a 
Nápoli, Italia y Europa. Faltaba el 
mundo. Y Maradona fue a buscarlo 
con la camiseta celeste y blanca. Y 
con un equipo. Sin él, no iba a con-
seguir nada.

En el Mundial del 86, Argen-
tina comenzó derrotando traba-
josamente a Corea del Sur, en un 
partido con jugadas dignas de una 
película de kung-fu. Sobre Mara-
dona, que todavía no había sido 
campeón italiano, pesaba el temor 
de que no hubiese recuperado su 
forma física después de la grave 

lesión. Argentina avanzó en la 
competición hasta encontrar en los 
cuartos de final a Inglaterra.

Aunque la “venganza por 
Malvinas” fue formalmente des-
mentida, algunos momentos del 
partido parecieron la continuación 
del enfrentamiento de 1982.

“No mezclar la política con 
el deporte”, dice la norma. Hubiera 
sido bueno avisar de eso a los juga-
dores de waterpolo húngaros que 
protagonizaron la final de 1956 
(Olimpíadas de Melbourne) con-
tra la URSS, después de la invasión 
rusa de su país, y transformaron la 
pileta olímpica en el escenario de 
una batalla naval. O avisarle a Mat-
thias Sindelar, el “hombre de papel”, 
el crack judio/austriaco que marcó 
los goles con que su país derrotó a 
la selección de la Alemania nazi, 
en un partido destinado a celebrar 
el Anschlüss (anexión) de 1938, y 
los gritó directo a la tribuna en que 
se encontraba Adolf Hitler en per-
sona (Sindelar fue “suicidado” poco 
tiempo después). El deporte no se 
mezcla con la política, hasta que la 
política se mezcla con el deporte.

El primer tiempo de Argen-
tina-Inglaterra fue de equilibrio. 
En el segundo, la “mano de Dios”, 
el gol que había que hacer, rom-
pió el equilibrio. Pocos minutos 

después, cuando Inglaterra bus-
caba la igualdad, pagó el precio del 
equilibrio roto. Maradona recibió 
una pelota en su campo de defensa, 
con un amague y un toque dejó a 
dos jugadores ingleses atrás y entró 
en campo inglés. Por la derecha y 
con la zurda controlando la pelota, 
recorrió más de la mitad de la can-
cha dejando atrás a medio equipo 
inglés, que quiso pararlo usando 
todos los medios, los permitidos 
y los otros (puntapiés, agarrones, 
“tackles”) sin conseguirlo.

Después de gambetear al 
arquero, un último jugador inglés 
consiguió finalmente empujarlo 
por la espalda, haciéndole perder el 
equilibrio, no sin que, una fracción 
de segundo antes, la punta del botín 
izquierdo de Maradona empujase 
la pelota hacia la red. Maradona se 
levantó y corrió hacia el festejo, sin 
saber todavía que, más que registrar 
una nueva prueba contundente de 
su talento, había quebrado una bar-
rera que era más que futbolística o 
deportiva.

Con el tiempo, eso hizo nacer 
el mito de que “ganó solo el Mun-
dial del 86”. El que haya pisado una 
cancha, y en Argentina son muchos, 
sabe que nadie gana solo, un partido 
o un campeonato.

La fascinación con que ese 

gol, que ya tiene 34 años, ha sido 
asistido y asistido nuevamente 
en todas las pantallas del mundo, 
testimonia aparentemente lo con-
trario. Para buscar algo semejante, 
habría que remontar a las victorias 
atléticas del negro Jesse Owens en 
las Olimpiadas nazis de 1936. A la 
victoria del cartero etíope Abebe 
Bikila en la maratón olímpica de 
1960, en Roma, cuando dejó muy 
atrás a los favoritos y a los profe-
sionales... corriendo descalzo. A la 
victoria en Kinshasa de Muhammad 
Ali, que había perdido años antes 
su título mundial peso pesado por 
negarse a combatir en la guerra de 
Vietnam, sobre el campeón, George 
Foreman, el boxeador más fuerte 
de la historia, después de soportar 
una lluvia de golpes desde todos los 
ángulos durante siete asaltos, para 
aprovechar el primer momento de 
tregua y cansancio del adversario 
y nocautearlo con un contragolpe 
fulminante de breves segundos (el 
novelista Norman Mailer, testigo 
por necesidad periodística, aban-
donó el estadio sabendo que había 
asistido a un hito que iba más allá 
de lo deportivo, al que dedicó, no un 
artículo, sino un libro). Lo imposi-
ble sucede, sin dejar de ser impo-
sible. Con una ventaja para Mara-
dona: el atletismo y el box están 
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lejos de la popularidad mundial 
del fútbol que, además, es disputado 
con una pelota, el símbolo redondo 
de la perfección, la hostia sagrada 
de la religión laica de la clase obrera. 
Imposible, pero no sobrenatural.

En la final contra Alemania, 
un simple toque de Maradona, de 
espaldas, puso a Burruchaga en 
posición en la que sólo tenía el 
arquero adversario por delante, 
para convertir el gol que le dió el 
título a Argentina. De vuelta al 
Nápoli, Maradona fue, en los años 
siguientes, el protagonista decisivo 
de los únicos títulos italianos y de 
la única copa europea de su equipo, 
llegando al pináculo de su fama y 
rendimiento. Que duró poco, tres 
años o poco más. En el Mundial del 
90, Argentina llegó nuevamente a 
la final, contra la misma Alemania 
de la final precedente, pero llegó 
disminuida (con Caniggia suspen-
dido y Ramón Diaz ni siquiera con-
vocado, debido a “diferencias” con 
Maradona), después de la actuación 
épica de un Maradona lesionado en 
la victoria contra Brasil, y también 
en la victoria contra los locales, Ita-
lia. Maradona apostrofó de “hijos 
de puta”, frente a las pantallas del 
mundo entero, al respetable público 
que silbó el himno nacional argen-
tino antes de la final (ambos hechos 

inéditos en la historia de los mun-
diales, los silbidos y la puteada). 
Aún así, Alemania sólo consiguió 
vencer gracias a un penal más que 
dudoso. Maradona lloró. Al año 
siguiente, un también disminuido 
Maradona disputó, marcando el 
gol de la victoria, el último de sus 
260 partidos oficiales con el Nápoli 
por el campeonato italiano (¡con 
200 goles! – sin hablar de los que 
hizo hacer), siendo sancionado en 
el control antidoping por consumo 
de cocaína.

En los años siguientes, Mara-
dona buscó, en un periplo por 
diversos equipos (Sevilla, Boca 
Juniors, Newell’s Old Boys), sin 
éxito - los años de drogas y franca-
chelas, sin hablar de su tendencia 
al exceso de peso, habían dejado su 
marca - aunque con breves buenos 
momentos, recuperar la forma y el 
rendimiento del pasado. Esa parte 
de la historia de Maradona estaba 
lejos de ser una fatalidad: era hijo 
de una época, y se transformó en 
el héroe de una época. Y no preci-
samente de la mejor, sino de la más 
podrida del siglo XX argentino. Los 
fanáticos de Maradona, una legión, 
le celebraban hasta la última mierda 
que hacía. Las únicas críticas venían 
de la derecha cerril fascistoide que 
lo odiaba por negro y peronista, o 

de la derecha moralista más antigua. 
El problema es que ese Maradona 
autocentrado y narcisista hasta la 
autodestrucción existía gracias al 
otro, al que había que recuperar.

Por eso, en 1994, año del 
nuevo Mundial, la recuperación 
física de Maradona se transformó 
en cuestión nacional, con boletines 
diarios en los medios de comunica-
ción. Argentina arrancó fuerte en el 
torneo, con una nueva generación 
(simbolizada por Batistuta) y con 
Maradona, que marcó un golazo 
en la goleada contra Grecia; sería el 
último con la selección, se lo gritó 
a las cámaras de TV con cara de 
rabia. La crónica deportiva mun-
dial comenzó a perfilar a Argentina 
como gran candidata al título. En el 
triunfo contra Nigeria, Maradona 
fue “sorteado” para el examen anti-
doping (se había mantenido lejos 
de las drogas); lo agarraron por 
consumo de un compuesto para 
adelgazar, que los médicos habían 
autorizado. “Me cortaron las pier-
nas”, fue su comentario. La sanción 
que le aplicaron (suspensión por 
uso de efedrina) no tenía antece-
dentes; fue casi un castigo “ad hoc”.

Una desmoralizada Argen-
tina fue eliminada (3x2) en el equi-
librado partido siguiente, por una 
brillante Rumania, conducida por 

un pequeño zurdo muy talentoso, 
Gheorghe Hagi, cuyo sobrenombre 
era... “el Maradona de los Montes 
Cárpatos” – el reflejo del mito elimi-
naba al próprio mito. Así concluyó 
el ciclo Argentina/Maradona (juga-
dor). En los mundiales de 1986-
1990-1994 Argentina podía haber 
conquistado tres títulos mundiales 
al hilo, una hazaña inédita, de no 
mediar factores, digamos así, “extra-
futebolísticos”, los factores externos 
anti- Maradona, y los nacidos del 
propio Maradona. No era posible 
permitir eso a un equipo capitane-
ado por un activista deportivo que 
había llamado a João Havelange 
de “ladrón”, y que llamaba al todo 
poderoso presidente de la FIFA, 
el suízo Joseph Blatter, de “jefe de 
mafia” (lo que fue después confir-
mado por la justicia común). La 
estructura mundial imperialista 
del fútbol profesional, el espectá-
culo más facturador y rentable de 
la Tierra, no podía permitir eso.

La cuestión era  de clase. 
Maradona se caracterizó por la 
defensa de su categoría profesional, 
los futbolistas. Intentó organizar um 
sindicato mundial, para oponerlo a 
la FIFA (motivo más profundo de la 
persecución que sufrió). En eso era 
consecuente con sus orígenes, como 
recordó su compañero del 86, Jorge 

Valdano: “Un hombre que, por su 
condición de genio, dejó de tener 
límites desde la adolescencia y que, 
por su origen, creció con orgullo de 
clase. Por esa razón, y también por 
su fuerza representativa, con Mara-
dona los pobres le ganaron a los 
ricos, de manera que las adhesiones 
incondicionales que tenía allá abajo 
fueron proporcionales a la descon-
fianza que le tenían los de arriba. 
Los ricos odian perder”. Cuando se 
refería a sus peores rivales, como el 
que lo lesionó gravemente, lo hacía 
reivindicando su condición de juga-
dores, y les perdonaba sus patadas, 
por considerarlas naturales a la pro-
fesión. Sabiendo ser el mejor, nunca 
dejó de verse al mismo tiempo 
como un igual de sus iguales, y 
buscó explorar su situación de pri-
vilegio en beneficio de ellos. El con-
sumo de drogas por Maradona, sin 
incidencia (o con incidencia nega-
tiva) en su rendimiento deportivo 
(consumo generalizado, por otro 
lado, en otros ambientes deporti-
vos profesionales) fue usado como 
pantalla de una operación política 
reaccionaria y podrida con una 
base de classe (y de opresión nacio-
nal). Maradona buscó liberarse de 
las drogas, porque lo buscó, no en 
centros de desintoxicación caros 
de los EEUU, sino en Venezuela y 

Cuba. En su lucha contra las drogas 
también quería estar en la vereda 
de enfrente. Maradona movilizó, 
o prestó su prestigio a la moviliza-
ción, contra el ALCA y la visita de 
Bush a la Argentina en 2005, lo que 
lo transformó en un factor político 
de importancia para que el tratado 
colonial con el imperialismo yanqui 
no cuajase.

Y, claro, era pagado de sí 
mismo (¿quien no lo sería, siendo 
Maradona?).

Diversamente de su contrafi-
gura brasileña, Pelé, con su confor-
mismo autocentrado exasperante, al 
servicio de los poderosos e incapaz 
de elevar su voz contra el racismo 
en el fútbol (una plaga mundial); 
capaz de actitudes obsecuentes 
frente a los gobiernos y el imperia-
lismo (adoraba fotografiarse con 
la bandera norteamericana). Sus 
declaraciones conformistas llega-
ran a exasperar al genial artillero 
Romario, autor del famoso “cuando 
Pelé se queda callado, es un poeta”. 
Lo de Pelé, declarado “el mejor de 
todos los tiempos” en su tiempo, 
posición que todavía ocupa para el 
periodismo brasileño, es un caso, 
menos de conservadurismo social 
y político que de adaptación del 
estrellato futbolístico a la máquina 
capitalista, que consiguió gerenciar 
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y subordinar enteramente al fútbol 
profesional.

El fútbol había tenido oríge-
nes proletarios, en el siglo XIX, pri-
mero en Europa. Su popularización, 
profesionalización y subordinación 
al circuito de acumulación de capi-
tal, lo transformó en un campo 
de batalla, ni pacífico ni limpio. 
Los países “periféricos” viven con 
expectativa la posibilidad de der-
rotar simbólicamente a los dueños 
del planeta, en la contienda del más 
popular de los deportes. Las ex colo-
nias africanas tuvieron que esperar 
la descolonización para poder par-
ticipar con sus propios equipos en 
los certámenes internacionales. El 
crack mozambicano Eusebio (del 
que se llegó a pensar como sucesor 
de Pelé, em 1966) fue obligado a 
defender los colores de su metró-
polis colonial, Portugal. La indepen-
dencia de las colonias y la ilusión de 
la “competición entre iguales” (“en 
la cancha, son once contra once”) 
crearon la ilusión de la fraterni-
dad mundial futbolera, basada en 
la competición limpia y justa entre 
países en pie de igualdad. La sangría 
sistemática de los mejores de todo 
el mundo (principalmente de África 
y América Latina) hacia Europa 
(últimamente también hacia los 
EEUU y China), el dinero y medios 

necesarios para preparar un equipo 
nacional competitivo, desmienten 
esa ilusión a cada paso. Ni hable-
mos de la competición entre clubes, 
donde la cosa es descarada.

Francia se tornó bicampeona 
mundial con base en jugadores afri-
canos o de origen africano: la broma 
sangrienta del último Mundial era 
que “el mejor equipo de África, es 
Francia”. La cosa viene de lejos: el 
primer escándalo importante fue el 
de los equipos de raíz sudamericana 
(principalmente argentina) que el 
régimen fascista italiano montó para 
alzarse con los mundiales de 1934 y 
1938 (lo que motivó, por increíble 
que parezca, una protesta formal de 
la AFA). La viñeta del Mundial de 
1934, hoy ocultada por la FIFA, era 
el equipo italiano haciendo el saludo 
fascista (el equipo campeón, justa-
mente el italiano, fue conducido por 
Luis “Doble Ancho” Monti, capitán 
de la selección argentina subcampe-
ona mundial en 1930...) [todas estas 
informaciones, y muchas más, cons-
tan en el libro de Simon Davis, Cal-
cio e Fascismo]. Más recientemente, 
un monarca árabe intentó montar 
un equipo 100% brasileño para 
competir en los mundiales por su 
país-estancia petrolera (le pararon 
el carro: el mecanismo fútbol-ca-
pital iba a quedar públicamente 

expuesto). Lo que hay es un gigan-
tesco mecanismo de acumula-
ción de capital y de manipulación 
política, basado en el bolsillo del 
aficionado (miles de millones en 
todo el mundo) y en la explotación 
del laburante asalariado, el futbo-
lista, muchas veces surgido de los 
estratos más explotados y pobres 
de la sociedad, o de los países más 
oprimidos del planeta, con la ilu-
sión, generalmente no realizada, de 
“emergir” de su miserable ambiente 
social original.

Diego Armando Maradona, 
el Pelusa de los potreros de Villa 
Fiorito, transformado en crack 
mundial, fue, a diferencia de otros 
cracks del pasado (en primer lugar, 
Pelé) el “punto fuera de la curva” de 
esa trayectoria. La piedra contra la 
vidriera de la ilusión. Se hizo rico 
pero, como mucho se insistió, no 
se olvidó de dónde venía. Pero no 
basta con eso (tampoco lo olvidaron 
Garrincha, o más recientemente, 
Adriano, entre los cracks brasileños; 
o el Loco Houseman, entre los 
argentinos). Hace falta salir, hablar, 
denunciar. Y Maradona lo hizo.

Organizó sindicatos de juga-
dores. Denunció a los capos. Le 
gritó, como vimos, con las palabras 
más fuertes que encontró, al mundo 
entero en una final de un Mundial, 
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muy poco preocupado por las con-
secuencias del gesto en el cínico 
“mundo de los respetables” (o sea, 
de los respetados a la fuerza). Que 
se lo hizo pagar. Inclusive en su pro-
pio interior.

En sus entrevistas públicas, en 
Argentina, hablaba sin formalidades 
ni diplomacias. Esto importaba más 
que el contenido de sus declaracio-
nes. No era un “carisma populista/
peronista”, lleno de mentiras, con-
tradicciones y demagogias. “¿Qué 
quieren, que vuelva a la villa?”, res-
pondió, cuando le preguntaron por 
su predilección por las ropas caras. 
La proximidad que creaba cuando 
hablaba hacía que, en los cánticos 
de las hinchadas argentinas,

Maradona fuese simplemente 
“Diego” (“Maradó” era un haka, un 
grito de guerra – y nadie llamaba a 
Perón de “Juan”). Como si todo el 
mundo tuviera derecho a tutearlo. 
El libro que más le gustaba sobre sí 
mismo se llamaba Yo soy el Diego 
de la gente. Su proximidad con el 
menemismo, que supo usarlo explo-
tando su debilidad por las alaban-
zas (y otras debilidades también), lo 
metió más en las drogas, combusti-
ble de la “corte de los milagros” del 
riojano, y expresión de la completa 
decadencia del nacionalismo de 
base burguesa en Argentina.

Con todas y a pesar de esas 
contradicciones, escribió Eduardo 
Galeano: &quot;Ningún futbolista 
consagrado había denunciado sin 
pelos en la lengua a los amos del 
negocio del fútbol. Fue el depor-
tista más famoso y más popular de 
todos los tiempos quien rompió 
lanzas en defensa de los jugadores 
que no eran famosos ni popula-
res. Este ídolo generoso y solida-
rio había sido capaz de cometer, 
en apenas cinco minutos, los dos 
goles más contradictorios de toda 
la historia del fútbol. Sus devotos 
lo veneraban por los dos: no sólo 
era digno de admiración el gol del 
artista, bordado por las diabluras de 
sus piernas, sino también, y quizá 
más, el gol del ladrón, que su mano 
robó. Diego Armando Maradona 
fue adorado no sólo por sus prodi-
giosos malabarismos sino también 
porque era un dios sucio, pecador, 
el más humano de los dioses. Cual-
quiera podía reconocer en él una 
síntesis ambulante de las debilida-
des humanas, o al menos masculi-
nas: mujeriego, tragón, borrachín, 
tramposo, mentiroso, fanfarrón 
irresponsable. Pero los dioses no se 
jubilan, por humanos que sean. Él 
nunca pudo regresar a la anónima 
multitud de dónde venía. La fama, 
que lo había salvado de la miseria, 

lo hizo prisionero. Maradona fue 
condenado a creerse Maradona y 
obligado a ser la estrella de cada 
fiesta, el bebé de cada bautismo, el 
muerto de cada velorio. Más devas-
tadora que la cocaína es la exitoína. 
Los análisis, de orina o de sangre, 
no delatan esta droga”.

El problema con ser dios es 
la religión. No la de Maradona o 
Jesucristo, sino todas las religiones, 
como lo detectaron Hegel, Feuer-
bach y Marx: “El suspiro de la cria-
tura oprimida, el sentimiento de 
un mundo sin corazón, así como el 
espíritu de una situación sin alma”. 
Lo de ser dios, o D10S, incluso 
“sucio y pecador” (como algunos del 
Olimpo) es un arma de doble filo. 
El secreto de la divinidad de Mara-
dona, como el de la divinidad prece-
dente, estaba en su “família terrena”. 
Y Maradona tuvo que enfrentarse 
con ella. Ya fue muy citado el tes-
timonio de Fernando Signorini, su 
preparador físico: “Supe que uno 
era Diego y el otro era Maradona. 
Diego era un chico lleno de inse-
guridades, un chico maravilloso. 
Maradona es un personaje que tuvo 
que inventar para hacer frente a las 
exigencias del negocio del fútbol y 
los medios. Maradona no se podía 
permitir ninguna debilidad”. Y sus 
debilidades eran enormes. Parece 

que llegó a pedir que lo embalsama-
sen, para continuar siendo adorado.

Así como en la relación del 
misterio de la familia divina com la 
contradicción de la familia terrena, 
la familia terrena de Maradona no 
tenía misterios. En Argentina, la 
hinchada veía en Maradona al pur-
rete, el hijo cualquiera, que había 
vengado simbólicamente al país, 
el mismo que cualquiera podía 
ver por la ventanilla del colectivo, 
mirando a los chicos de los barrios 
pobres que pateaban una pelota 
en un potrero, un parque o una 
plaza. “Maradona es Gardel” (el 
pibe pobre del Abasto), decían los 
pósters posteriores a la conquista 
del Mundial del 86. En Nápoli, lo 
adoraban porque veían en él al hijo 
de la emigración del sur italiano que 
volvia a sus raíces para vengarlos 
de la opresión del norte, incluida la 
hegemonía futbolera de la Juventus, 
el Inter y el Milan: Antonio Venditti 
lo puso destacadamente en el clip 
de su música “Italiani di Argentina”. 
Ilusión: los orígenes familiares de 
Maradona eran gallegos, croatas y 
-según su propio testimonio, impor-
tante – guaraníes (cuando le vi la 
cara en la cancha de Argentinos, 
de eso no me cupo la menor duda). 
Poco importa: Maradona también 
se puso la camiseta del sur italiano, 

los “africanos de Europa”, contra 
el norte y los rubios de los países 
poderosos del Viejo Continente.

Fueron circunstancias, y aca-
baron siendo cuestiones de princi-
pios, porque Maradona lo eligió. Esa 
fue su grandeza, basada en su metro 
y 65 de estatura, con su centro de 
gravedad bajo (le pegaban, pero no 
conseguían bajarlo), que abrigaba al 
mejor futbolista, con un control de 
la pelota, un remate, un pase y una 
gambeta, que dispensaban la pierna 
derecha, y una visión del espacio de 
juego y de la distancia que anula-
ban ese defecto. Decidió, por cuenta 
propia, usar esos dones no sólo para 
dominar el mundo del fútbol, y el 
imaginario que en él se apoya, sino 
también para desafiarlo, porque no 
le bastaba recordar sus orígenes. Por 
eso se transformó en bandera. Las 
drogas, y sus traficantes, lo busca-
ron, y él los aceptó, porque los gran-
des también son pequeños. Sucum-
bió, pero antes peleó. E hizo mucho.  

Habrá ahora libros, películas, 
Netflix, tratados filosófico-semio-
lógicos y objetos-fetiche de todo 
tipo. Maradona muerto y transfor-
mado en ícono, probablemente, va 
a generar más lucros y capital acu-
mulado que cuando estaba vivo. 
La lucha por el “capital simbólico” 
Maradona recién comienza, y va a 

ser feroz. Durará un tiempo. Dejé-
mosla de lado. Si lo hicieron dios 
en Italia (donde llegó ya hecho), 
queda para Argentina la tarea de 
rehacerlo hombre. Con todas sus 
contradicciones. No caigamos en 
la estupidez: el mito es para hacer 
dinero (ni el Che Guevara se salva 
de eso), el hombre es para hacer 
un país. Que la Argentina de los 
barrios, los colegios públicos y las 
fábricas, del estudio y del trabajo, 
que lo hizo nacer y vivir, lo rehaga 
en su plena humanidad, genialidad 
y generosidad, bajeza y mierda, y 
sobre todo, las circunstancias que 
lo hicieron posible, incluídas. Eso, 
que es nuestro deber, va a darnos un 
lugar en el mundo y en la historia.
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Por viver muitos anos dentro 
do mato
Moda ave
O menino pegou um olhar 
de pássaro -
Contraiu visão fontana.
Por forma que ele enxergava 
as coisas
Por igual
como os pássaros enxergam.

Manoel de Barros

URBANO NOBRE NOJOSA
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1. Después de dos 
semanas de conteo 
y reconteo de votos 
de la primera vuelta, 
el Consejo Nacional 

Electoral del Ecuador (CNE) acaba 
de presentar los resultados finales. 
Para la Presidencia de la República 
se confirma que el primer lugar 
es para Andrés Arauz (32,7%), de 
la alianza UNES, cuyo núcleo es 
la denominada coloquialmente 
Revolución Ciudadana (RC), el 
movimiento político liderado por 
el ex presidente Rafael Correa; el 
segundo puesto es para Guillermo 
Lasso (19,74%), el banquero del 
movimiento CREO (aliado en esta 
ocasión con el histórico Partido 
Social Cristiano (PSC); pisándole 
los talones el tercer lugar es para 
Yaku Pérez (19,38%), del Pachaku-
tik (PK); mientras en el cuarto sitio 
se ubica  Xavier Hervas (15,7%), 
de la Izquierda Democrática (ID). 
La RC se ratificó como la princi-
pal fuerza en la Asamblea, con 49 
escaños, seguido por Pachakutik 
con 27 puestos; el PSC con 19; la ID 
con 17; CREO con 12 asambleístas; 
mientras la restante docena de pues-
tos fue repartida entre un puñado 
de partidos menores. Por otro lado, 
PK anunció que impugnará por la 
vía legal estos resultados, aunque las 

probabilidades de que los puestos 
se modifiquen no parecen ser muy 
altas.

2. Analizar un momento 
electoral desde la perspectiva de 
la inmediatez no es lo mismo que 
hacer un análisis de coyuntura, al 
menos no el sentido que le daba 
Gramsci: en tanto examen de la 
correlación de fuerzas sociales de 
un periodo histórico específico en 
el que se cruzan diferentes tem-
poralidades (de larga, mediana y 
corta duración) y espesores analíti-
cos (situación internacional, diná-
mica de la economía, lucha política 
inmediata). Leer un acontecimiento 
de esta naturaleza, sin ponerlo en 
un contexto histórico de mayor 
amplitud, es un ejercicio destinado 
al fracaso interpretativo, por más 
densa que sea la descripción de 
los elementos que aparecen en la 
superficie del fenómeno (discur-
sos, proclamas, tuits, propaganda, 
maniobras números, etc.). De lo que 
se trata es de ubicar el momento 
electoral en el marco más amplio 
de una coyuntura histórica que lo 
trasciende, pero del cual es parte 
integral. Hagamos un esfuerzo en 
ese sentido.

3. Después de más de una 

década de desarrollo de un pro-
ceso político caracterizado como 
posneoliberal o progresista, el Ecu-
ador comenzó a experimentar un 
viraje sustantivo en la orientación 
de aquél. Huelga decir que no fue el 
único proyecto de inspiración pro-
gresista que sufrió reveses impor-
tantes: en la misma época en Argen-
tina, Brasil y Bolivia los proyectos 
posneoliberales fueron desplazados, 
al menos temporalmente, por der-
rotas electorales o alguna variante 
de golpe de Estado; derrotas en 
las que no faltó el respaldo más o 
menos encubierto de los Estados 
Unidos, pero que tampoco se expli-
can si omitimos hacer referencia a 
las contradicciones y límites de esos 
mismos procesos: dificultad para 
transitar a economías no centradas 
en la exportación de recursos natu-
rales;  insuficientes medidas para 
combatir la corrupción de carác-
ter estructural; imposibilidad para 
acompañar con liderazgos colecti-
vos los de carácter individual; así 
como al cambio de coyuntura eco-
nómica mundial de mediados de la 
década anterior (deterioro de los 
precios de las commodities). 

 
4. Paradójicamente, en el 

Ecuador esta reorientación fue 
de la mano de un gobierno que 

MIGUEL RUIZ

inicialmente  se  ó   por personajes 
del mismo partido que dio impulso 
a dicho proyecto. Las explicacio-
nes que se han dado a ese extraño 
fenómeno son múltiples, y van 
desde la denuncia de la traición del 
gobierno de Moreno a los principios 
y orientaciones de la RC, hasta los 
señalamientos sobre la incapacidad 
de la propia RC de crear estruc-
turas orgánicas suficientemente 
sólidas para sostener su proyecto, 
pasando por las muy poco convin-
centes “explicaciones” de la derecha,  
como de algunos grupos autoiden-
tificados como “de izquierda” que 
se empeñan en sostener que, en el 
fondo, el gobierno de Moreno no 
fue sino la continuidad de la RC, 
¡y no su ruptura! Dejando de lado 
estas interpretaciones, lo cierto es 
que, si nos apegamos a los hechos y 
no a las especulaciones, no es difícil 
constatar que durante el periodo de 
Moreno se desarrollaron las siguien-
tes tendencias, incluso antes de que 
se desatara la pandemia de COVID: 
a) acercamiento con las fuerzas de 
la derecha (principalmente con 
la banca) y su agenda neoliberal: 
desregulación estatal, apuesta por 
privatizar los bienes públicos, aus-
teridad fiscal, acercamiento con el 
FMI, pago de la deuda por sobre 
cualquier criterio social, despidos 

masivos del sector público. Una 
buena síntesis de la orientación 
reciente de la política económica de 
Moreno fue presentada por la eco-
nomista Wilma Salgado, quien nos 
recuerda que “En plena crisis sani-
taria, mientras la población moría 
en las calles de Guayaquil por falta 
de atención básica frente a la pande-
mia, y mientras el personal de salud 
demandaba insumos y equipos de 
bioseguridad básicos para evitar 
los contagios, el Gobierno Nacio-
nal privilegió el pago de servicio 
de la deuda pública a los acreedo-
res externos, aun cuando muchos 
de ellos son tenedores locales de 
papeles de deuda”; b) alineamiento 
con la agenda de política exterior 
de los Estados Unidos; c) depura-
ción gubernamental y estatal de 
aquellos cuadros técnicos y políti-
cos considerados un estorbo para el 
nuevo rumbo; d) desmantelamiento 
autoritario de la institucionalidad 
del Estado, vendido a la ciudadanía 
como “descorreización” del país; e) 
represión de los grupos subalter-
nos (indígenas, sectores populares, 
capas medias empobrecidas) que 
lucharon contra algunas de esas 
las medidas de corte neoliberal, 
como lo sucedido en octubre de 
2019; f) estigmatización mediática 
y persecución vía Lawfare a la RC, 

principalmente a sus líderes y cua-
dros medios.

5. Comprender la impor-
tancia de esto último, requiere un 
pequeño rodeo. Coincidimos con 
Martín Cortés y Andrés Tzeiman 
(“Dilemas de la traducción estatal”, 
Jacobin no. 2) cuando plantean que 
la tarea del pensamiento crítico lati-
noamericano no pasa por menos-
preciar los cuestionamientos a los 
gobiernos progresistas (hay muchos 
elementos para hacerlo), pero sí 
“por preguntarnos en qué sentido 
los procesos políticos que toma-
ron esa forma no constituyen ellos 
mismos la posibilidad de crítica 
y confrontación –eficaz, política, 
capaz de dañar– con la hegemonía 
neoliberal...”. Si, por el contrario, 
partiésemos del supuesto –como se 
hace desde otros marcos interpreta-
tivos– de que esas experiencias no 
fueron sino una simple mascarada, 
que no se propusieron ni lograron, 
al menos en cierta medida, confron-
tar el proyecto neoliberal o algunos 
de sus elementos más excluyentes; 
si tomásemos esa premisa, muy difí-
cilmente podríamos comprender el 
grado de virulencia con que fueron 
(son) combatidas las fuerzas polí-
ticas que encarnan esos proyectos 
de crítica del neoliberalismo. En 
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otras palabras, aunque sea de forma 
gruesa, es necesario exponer en qué 
medida la variante ecuatoriana del 
posneoliberalismo se desplegó entre 
2007 y 2017.

6. Las particularidades del 
posneoliberalismo ecuatoriano 
podrían ser resumidas en los 
siguientes puntos: a) fue resultado 
de una crisis de hegemonía prolon-
gada que llevó a una gran parte de 
la población a elegir por una opción 
electoral que recogía buena parte de 
las demandas de los grupos subal-
ternos, mismas que se tradujeron 
en la Constitución de Montecristi 
(2008); b) el eje del gobierno de la 
RC fue la recuperación de capa-
cidades estatales para regular una 
economía que se hallaba a merced 
de los caprichos de las élites, que 
habían convertido al Ecuador en 
botín particular de sus procesos 
de acumulación; c) al recuperar las 
capacidades de regulación y pla-
nificación, la RC también procuró 
ampliar los márgenes de soberanía 
(económica, energética, política y 
militar) que se encontraban muy 
constreñidos; esa apuesta le granjeó 
la animadversión no sólo de buena 
parte de las élites, sino también la 
desconfianza y hasta hostilidad 
de Estados Unidos y sus aliados 

locales; d) la RC apostó por un tipo 
de políticas públicas que afectaron 
en una u otra medida los intereses 
del bloque de poder (banqueros, 
grupos económicos, medios corpo-
rativos), privilegiando medidas de 
inspiración neokeynesianas, como 
la regulación financiera, la conten-
ción estatal de la superexplotación 
del trabajo, una política fiscal pro-
gresista, amplias inversiones esta-
tales en infraestructura, etc. Como, 
bien lo expresó Jonas Wolff (Las éli-
tes políticas y económicas en Bolivia 
y Ecuador), la influencia política de 
los grupos empresariales durante 
esa época, si bien no desapareció del 
todo, sí fue “menos directa, menos 
segura y menos completa”; e) dicha 
orientación le permitió reactivar 
una economía estancada, compro-
meter a algunas fracciones de capi-
tal con el proyecto de desarrollo, a la 
vez que granjearse el apoyo político 
de amplias capas de la población 
cuyos niveles de vida mejoraron 
significativamente durante la mayor 
parte de su gestión; f) en el plano 
geopolítico regional, la RC apostó 
claramente por una serie de proyec-
tos de integración latinoamericana 
(UNASUR, ALBA) que tomaban 
claras distancias del panamerica-
nismo subordinante de los EEUU, 
lo cual le permitió acercarse a otras 

experiencias posneoliberales (Vene-
zuela, Bolivia, Argentina) que tam-
poco eran del agrado de los nortea-
mericanos; así como a China, la cual 
se convirtió en aliada estratégica 
en medio de la escasez de financia-
miento resultado de la Gran Crisis 
de 2008; g) no obstante, algunas 
decisiones controvertidas de la RC 
en lo que respecta a su modelo de 
desarrollo, organización del estado 
y procesamiento de la conflictividad 
social (apuesta por la minería a gran 
escala; descorporativización estatal; 
judicialización de líderes sociales; 
violencia simbólica y material con-
tra la disidencia política de algunos 
movimientos) le abrieron frentes de 
tensión y conflicto no sólo con los 
sectores dominantes, sino también 
con algunos grupos sociales subal-
ternos (indígenas y ecologistas), 
como lo anotó Melissa Moreano en 
esta misma revista. A estos frentes 
se agregaron otros (sindicatos, gre-
mios profesionales, movimientos 
feministas, etc.) como resultado de 
una gestión que, aunque progresista 
en su sentido general, quedó trunca 
en dar respuestas adecuadas a las 
demandas legítimas de dichos acto-
res y movimientos. Esta deriva fue 
minando de a poco la legitimidad 
con la que la RC había llegado al 
poder político, al menos entre esos 

grupos; h) el proyecto progresista 
no sólo tuvo que enfrentar las líneas 
de conflicto que se había abierto por 
derecha y por izquierda a escala 
doméstica, sino también padeció 
la clásica injerencia más o menos 
encubierta de los Estados Unidos 
en los asuntos internos, a tal punto 
que el gobierno de Correa se vio 
obligado a expulsar a la Embajadora 
de ese país en 2011 por interferir 
en la política local. En ese misma 
época la RC también enfrentó un 
golpe policiaco del cual los EEUU 
no fueron completamente ajenos; 
i) los factores hasta aquí señalados, 
aunados a la incapacidad de la RC 
para generar sólidas estructuras 
organizativas que le dieran sostén 
al proceso político en curso, expli-
can, al menos en parte, la relativa 
facilidad con la que el gobierno de 
Lenin Moreno (2017-2021) —salido 
de la RC, pero traicionándole rápi-
damente— pudiera dar un viraje 
de 180 grados y se fusionara con el 
bloque de poder, furibundamente 
antiprogresista, al cual se sumaron 
tristemente no pocos grupos de las 
clases subalternas con las que la 
RC había acumulado tensiones en 
el periodo anterior. 

 
7. Lo hasta aquí expuesto nos 

permite entender las razones de 

fondo del porqué la RC se consti-
tuyó en el principal enemigo a ven-
cer por parte del bloque de poder en 
el Ecuador. Esto debe  ser compren-
dido en el marco más amplio de la 
guerra sin tregua que los poderes 
fácticos regionales y extrarregiona-
les emprendieron contra los diver-
sos gobiernos progresistas durante 
los últimos años, con el objetivo de 
desplazar por la buenas (eleccio-
nes) o por la malas (golpes duros y 
blandos, bloqueos, etc.) a las fuer-
zas progresistas y poder reinstalar 
regímenes políticos leales a sus inte-
reses, mediante el sostenimiento o 
recuperación

del poder político,  lo que 
algunos autores como Inés Nerce-
sian llaman la captura corporativa 
del Estado: el control directo, sin 
intermediarios, del aparato estatal, 
como el caso de Macri en Argentina 
o de Piñera en Chile. Como decí-
amos, en términos estratégicos, la 
Revolución Ciudadana se volvió la 
principal fuerza a vencer en el Ecu-
ador... aunque no la única, como lo 
mostró la rebelión indígena y popu-
lar de octubre de 2019 contra las 
medidas neoliberales. No obstante, 
y a contrapelo de algunas visiones 
romantizadoras de ese importante 
evento, creemos que por su carácter 
más o menos espontáneo, así como 

por la incapacidad de las fuerzas 
que participamos en esas jornadas 
para pasar de una posición mera-
mente defensiva a una ofensiva 
coordinada que permitiera sepultar 
la deriva neoliberal del morenato, la 
energía insurreccional de octubre 
terminó diluyéndose rápidamente, 
dando paso a una recomposición 
de las fuerzas de derecha, que pro-
siguieron con su agenda neoliberal, 
recrudecida en plena pandemia, 
mediante una variante local de la 
conocida terapia del shock.

8. Esa recomposición del blo-
que de poder es la que permitió a 
Moreno no sólo seguir avanzado 
por la senda neoliberal, sino tam-
bién mover todas las fichas a su 
alcance para intentar bloquear el 
regreso de la RC al poder: se necesi-
taría mucho espacio para poder lis-
tar siquiera las diferentes iniciativas 
(muchas de ellas al márgen de la ley) 
que Moreno y el bloque dominante 
desplegaron para impedir, o por lo 
menos dificultar, que la RC se pre-
sentara a la contienda electoral en 
igualdad de condiciones con el resto 
de fuerzas políticas. Baste decir 
que la guerra mediática y el law-
fare fueron dos de las principales, 
seguidas por la manipulación arbi-
traria de las autoridades electorales, 
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que también respondena diferentes 
fracciones de dicho bloque. En ese 
sentido, el “sólo” 33% de la votación 
por Andrés Arauz, debería ser leído 
no como un descalabro respecto a 
la última elección presidencial (la 
de Moreno de 2017), sino como un 
retroceso relativo en medio de una 
brutal ofensiva reaccionaria contra 
la RC. En todo caso, más allá de la 
interpretación que podamos darle 
a ese resultado, el hecho es que la 
votación a favor de la RC durante la 
primera vuelta quedó más o menos 
estancada en la región de la Costa 
ecuatoriana, pero sí sufrió impor-
tantes retrocesos en buena parte 
de la Sierra, tanto en los espacios 
urbanos como en los rurales. Las 
dos fuerzas que capitalizaron ese 
retroceso fueron Pachakutik (PK) 
y la Izquierda Democrática (ID). 

9. Respecto al PK y a su can-
didato, es relevante señalar algu-
nos aspectos clave: a) es un partido 
cuya militancia es básicamente de 
población indígena, y que nació 
como brazo político de la Confede-
ración de Nacionalidades Indígena 
del Ecuador (CONAIE), organiza-
ción que en su momento fue pro-
tagonista de importantes gestas 
antineoliberales, pero que por las 
razones antes esbozadas, entró muy 

tempranamente en confrontación 
con la RC, la cual, insistimos, no 
supo gestionar inteligentemente 
las tensiones entre ambas fuerzas; 
b) no obstante su origen partidario 
en el campo de la izquierda (aun-
que también siendo una compleja 
expresión de diversas demandas 
étnopolíticas, culturales y regiona-
les que no son fácilmente reduci-
bles al eje izquierda/derecha), con 
el tiempo, algunos representantes 
de PK progresivamente se fueron 
autonomizando de sus bases al 
tiempo que se acercaban cada vez 
más al bloque de poder, lo cual fue 
más evidente durante el gobierno de 
Moreno, cuando su bancada legisla-
tiva se alineó con la agenda neolibe-
ral, votando junto a los partidos de 
derecha; c) dicha autonomización y 
la deriva conservadora del PK tra-
jeron aparejados dos fenómenos de 
importancia política: el incremento 
de las tensiones entre los líderes más 
alineados hacia la izquierda (como 
Leonidas Iza, uno de los protago-
nistas de octubre) con las fraccio-
nes derechizadas; pero también 
la consolidación de un discurso 
centrado en idenficar al correismo 
como un proyecto esencialmente 
antagónico no solo con los intere-
ses de las comunidades indígenas, 
sino con los del pueblo en general; 

d) uno de los síntomas más claros 
de ese proceso fue la internamente 
cuestionada selección de Yaku Pérez 
como el candidato de PK a la Pre-
sidencia del país. Pérez, cuya legiti-
midad original radica en haber sido 
un líder local que combatió la polí-
tica minera de la RC en la provincia 
del Azuay, es uno de los miembros 
del PK que más se ha esforzado en 
difundir un discurso centrado en la 
estigmatización de la RC: “prefiero 
a un banquero que a un dictador 
(Correa)”, sostuvo durante la elec-
ción de 2017; “nos están haciendo 
fraude los del pacto satánico: Lasso, 
Nebot y Correa”, expresó hace unos 
cuantos días; e) en cualquier caso, y 
más allá de las tensiones al interior 
de PK, el hecho es que Yaku logró 
capitalizar un conjunto de malesta-
res sociales (respecto al gobierno de 
Moreno, pero seguramente también 
en relación con Lasso y con Cor-
rea), sobre todo entre la  pobla-
ción de la Sierra y  la Amazonía; 
obteniendo una votación histórica 
para su tienda política de cerca 
de 20% de los sufragios. Ese cau-
dal de votos es el que le permitió 
disputar electoral, pero sobre todo 
mediáticamente, la segunda posi-
ción con Lasso. Al momento, Pérez 
sigue sosteniendo la tesis de que le 
hicieron fraude, para lo cual deberá 

presentar durante los próximos 
días las pruebas que den sustento 
a su afirmación; f) de acuerdo a las 
declaraciones más recientes de Yaku 
(18/02) de no pasar a la segunda 
vuelta, se abstendría de apoyar a 
cualquiera de los dos finalistas, por 
lo que es probable que llame a sus 
bases  a abstenerse igualmente o a 
anular la papeleta.

10. La ID, por su parte, pos-
tuló a un empresario outsider  
(Xavier Hervas) quien también 
logró capitalizar el voto de diferen-
tes sectores sociales, arrebatando 
votos tanto a Lasso como a Arauz. Si 
durante la campaña su candidato se 
posicionó más allá de la tensión cor-
reísmo-anticorreísmo como estra-
tegia para ganar votos, al otro día 
de la primera vuelta ya se colocaba 
en el polo abiertamente anticorre-
ísta, aunque dejó en libertad a sus 
votantes para la segunda vuelta. En 
síntesis, de confirmarse los resulta-
dos anunciados por el CNE, el voto 
que se disputarán Lasso y Arauz es, 
principalmente, el de los dos can-
didatos mencionados (Yaku y Her-
vas). Y lo harán, como lo esboza 
Denis Rogatyuk, en un contexto 
de profundización de la guerra 
sin cuartel de la derecha contra la 
candidatura de la RC, para lo cual 

cuentan con el abrumador apoyo 
de los poderes locales y hemisféri-
cos alineados con las posturas anti-
progresistas, como lo evidencia el 
intento de la Fiscalía ecuatoriana de 
vincular la campaña de Arauz con 
el ELN colombiano. La RC tendrá 
que lidiar contra esas poderosas 
fuerzas que no escatimarán esfuer-
zos para impedir que Arauz llegue 
a Caraondelet; y, en caso de hacerlo, 
para estrecharle lo más posible sus 
márgenes de gobernabilidad. Para 
enfrentar cualquiera de estos dos 
escenarios, la RC deberá intentar 
(re)establecer vínculos con todos 
aquellos grupos sociales que, aun 
ubicándose en el campo progresi-
tas, no lo respaldaron en la primera 
vuelta. Para ello le tocará revisar a 
fondo, discurso, programa, política 
de alianzas y compromisos para 
poner en pie una versión 2.0 de un 
proyecto posneoliberal que tuvo 
muchos aciertos, pero no pocos 
errores. 
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O grande pen-
sador e revo-
l u c i o n á r i o 
Ka r l  Ma r x 
formulou, há 

mais de um século, uma rica teo-
ria de análise materialista da his-
tória – acertando as contas com o 
idealismo e suas variantes – e, ao 
mesmo tempo, uma profunda aná-
lise das categorias dominantes da 
economia política do capital. Apesar 
dessa contribuição inestimável para 
os trabalhadores e toda a humani-
dade, permanecemos ainda hoje 
submetidos a uma relação alienada 
e baseada na exploração de classe. 
Não conseguimos, ainda, superar o 
terror capitalista e ingressar num 
novo sistema social, o comunismo.

Para muitos, o comunismo 
seria uma espécie de continuação 
natural no desenvolvimento da civi-
lização humana. A própria leitura 
simplificada do marxismo indicava 
uma espécie de destino pré-deter-
minado, que passaria das formas 
anteriores de sociedade – escra-
vismo, feudalismo, capitalismo, até 
atingir o comunismo – dando, por-
tanto, uma ideia de avanço continu-
ado e automático, ainda que mar-
cado por retrocessos, nas mudanças 

e permanências.

O capitalismo de fato incor-
porou muitos elementos culturais 
de antigas formas civilizacionais – 
elementos da cultura popular, de 
costumes, de preconceitos, religio-
sos, etc., quase sempre reforçadores 
das lógicas internas do capitalismo. 
Por exemplo, o papel que parte das 
igrejas, como a protestante, desem-
penhou na consolidação da lógica 
interna do capitalismo na disputa 
individual para a obtenção de lucros 
ou vantagens. Ou, ainda, nos pre-
conceitos machistas, favorecendo a 
superexploração das mulheres; ou 
na apologia da família como célula 
básica da pátria – dois conceitos 
apropriados pelo fascismo, e, den-
tro da família, novamente o papel 
da mulher como guardiã espiritual 
do marido trabalhador explorado 
que chega em casa arrebentado e é 
remediado pela dócil esposa; ou dos 
filhos, que deveriam ser adestrados 
para continuarem trabalhando 
para os ricos, etc. Isso sem falar na 
questão da terra – ou do latifúndio, 
que foi devidamente incorporado 
ao capitalismo em países como o 
Brasil, e que ao invés de denotar 
“atraso” para o desenvolvimento 
do capitalismo – como muitas vezes 

defendeu a esquerda – representou 
de fato uma forma desigual e com-
binada de realização da reprodução 
do capital.

Em certa medida, essa incor-
poração pelo capitalismo dessas 
diferentes realidades, bem como 
seu desigual desenvolvimento das 
forças produtivas – acelerado pela 
disputa entre os diversos setores 
da burguesia – acabou propiciando 
a criação de teorias equivocadas 
como a da dependência, ou da divi-
são do mundo entre países ricos e 
países pobres, dando origem à ideia 
de que era preciso desenvolver o 
capitalismo nos países pobres para, 
bem depois, poder se pensar numa 
forma social mais desenvolvida. O 
capitalismo é visto, nesse particu-
lar, como uma disputa entre países, 
ou entre diferentes governos, o que 
esconde a essência de classes e toda 
a lógica voltada para a reprodução 
do dinheiro. Uma outra variante 
que prevalece é a busca de uma 
espécie “nacional”, uma espécie 
de caminho próprio e original que 
cada povo em seu território nacio-
nal teria que descobrir.

Mesmo o capitalismo já tendo 
se tornado um sistema hegemônico 

Ao invés da construção de um movimento internacional anti-
capitalista para quebrar a espinha dorsal do capital e superar 
esse sistema de forma radical, mudando as relações sociais, a 
esquerda adotou o papel de um dos polos de sustentação do 
capital.

EULER CONRADO

mundial há mais de dois séculos, 
pelo menos, ainda se defendia não 
a superação deste sistema como um 
todo por outro, mas o cumprimento 
de uma espécie de “teoria da escada” 
(créditos para Euler rsrs), na qual 
se deveria subir um degrau de cada 
vez: já havíamos passado por vários 
degraus anteriores – escravismo, 
feudalismo, capitalismo… – só que, 
dentro do capitalismo, ainda have-
ria um “subdegrau” a subir: o de um 
país capitalista atrasado para o de 
um capitalismo desenvolvido. Só 
então teríamos direito a um lugar 
ao sol. Ou ao céu, no inferno do 
capital. Haja crença!

Nessa mesma linha de racio-
cínio, a esquerda mundial passou 
a defender pequenas reformas no 
interior do capital, como possibi-
lidade imediata para a solução de 
problemas como a fome, o desem-
prego, a falta de moradia, de trans-
porte público, etc., colocando tais 
bandeiras na cota das lutas anti-
capitalistas. O que não é o caso. 
A defesa da gerência do Estado 
burguês de forma mais eficiente 
se tornou a grande “descoberta” 
de uma esquerda que se rendeu ao 
capitalismo.

Na verdade, diante da inca-
pacidade de colocar em prática 
os estudos iniciados por Marx, a 
esquerda aderiu à pressão dos sinto-
mas, das aparências, renegando com 
isso o que de mais caro Marx pro-
duziu, que foi a revelação da essên-
cia do capital, de suas leis internas 
– a lei do valor, a mais-valia, a ten-
dência à acumulação e centralização 
de capitais, as contradições ineren-
tes ao processo de reprodução do 
capital, a superexploração da força 
de trabalho, etc. Tudo isso a revelar 
a inviabilidade de quaisquer solu-
ções internas que atendessem aos 
interesses da humanidade como 
um todo – e à própria sobrevivên-
cia do planeta Terra, como tem sido 
demonstrado.

Toda essa fantástica fonte de 
estudos e análises foi, na prática, 
renegada, subestimada, e na maio-
ria das vezes incompreendida. Em 
nome do marxismo, ao longo de 
décadas, defendeu-se a construção 
e o desenvolvimento do capitalismo 
nos países ditos “atrasados” como 
sendo uma etapa necessária para se 
pensar em comunismo. Distante, 
portanto, do que a teoria e a prática 
de Marx, Engels e outros que apai-
xonadamente lutaram pelo fim do 

capitalismo e a construção de um 
outro sistema, que ficou conhecido 
como comunismo.

A socialização dos meios 
de produção e da sua apropriação 
direta pelos trabalhadores dará iní-
cio à novas relações sociais.

Em grande medida, contri-
buiu para que a esquerda aderisse 
a essas teses de melhoramento 
interno do capital o fato de terem 
sido derrotadas as experiências dos 
chamados países socialistas. Aqui 
nos defrontaremos sempre com 
um paradoxo moral, histórico e 
real. Isso porque é impossível não 
reconhecer o valor moral e ético 
de milhões de lutadores sociais que 
deram suas vidas na luta por uma 
suposta sociedade comunista. Na 
prática, contudo, nenhum dos paí-
ses que ficaram conhecidos como 
“socialistas” jamais saiu do domí-
nio do capital, da lei do valor, de sua 
lógica interna de reprodução.

Países como Rússia e China, 
por exemplo, não é que “deram 
errado”, como se costuma dizer. 
Alguns arriscam a dizer que ali o 
capitalismo chegou a ser derrotado, 

 HAJA CRENÇA! HAJA CRENÇA!
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primeira a lutar por melho-
rias nas condições de vida da maio-
ria da população, enquanto que a 
outra defende de forma mais ou 
menos agressiva a manutenção 
descarada de privilégios, superex-
ploração e vantagens para um seleto 
grupo de pessoas e empresários. 
Mas, é preciso que esclareçamos as 
coisas: essas diferenças estão ainda 
ligadas a um mesmo universo, do 
capitalismo. E, na prática, trata-se 
da disputa por uma fração maior ou 
menor da mais-valia (trabalho não 
pago) arrancada dos trabalhadores 
pelos capitalistas no processo de 
valorização do valor-dinheiro.

Portanto, embora se trate de 
uma diferença que deva ser moral-
mente considerada – uma vez que 
se trata, por exemplo, de matar ou 
não a fome de milhões de pessoas, 
ou deixá-las ao relento, mediante 
política pública ligada ao mandato 
temporário deste ou daquele polí-
tico ou governo, da esquerda ou da 
direita, não se pode, por outro lado, 
trocar uma coisa por outra. Até por 
uma questão de honestidade inte-
lectual, não se pode denominar de 
luta anticapitalista aquilo que, na 
essência, não apenas preserva como 
até mesmo ajuda a salvar a reprodu-
ção do capital. Políticas como Bolsa 
Família, Renda Básica e outras, que 

retiram da fome milhões de pessoas, 
não representam e nem incentivam 
o fim do capitalismo. Pelo contrá-
rio, como reconhecem as lideranças 
mais autorizadas da esquerda, aju-
dam a “aquecer” a economia. Qual 
economia? A do capitalismo, claro.

As lutas imediatas, por exem-
plo, por melhores salários e con-
dições de vida, provocadas pelo 
agravamento nas condições de 
trabalho e nos cortes de direitos 
dos trabalhadores, são extrema-
mente importantes não apenas para 
garantir melhores condições ime-
diatas para os trabalhadores, como 
também para melhorar o nível de 
consciência e organização coletiva 
do proletariado. Mas, essas bandei-
ras estão obviamente presas à lógica 
interna do capitalismo. E são pro-
vocadas pela dinâmica interna da 
luta de classes, independentemente 
de partidos e vanguardas autopro-
clamadas. Num sistema comunista 
– é preciso que repitamos isso – não 
haverá burguesia nem proletariado. 
Não haverá exploração da força de 
trabalho para arrancar lucros. Não 
haverá sistemas hierárquicos coer-
citivos, voltados para a garantia da 
produção de mais dinheiro como 
fim em si mesmo.

Portanto, essa luta imediata, 

por mais radicais que sejam as 
suas formas – greves, ocupações de 
fábricas, formação de comissão de 
operários, etc – não desembocam 
automaticamente num outro sis-
tema. E na maioria das vezes, como 
tem sido demonstrado pela história, 
acabam se tornando um fim em si 
mesmo, voltadas para a disputa de 
uma fração da mais-valia arrancada 
pelos patrões.

Tudo mantido no interior do 
capital. O que poderia ser diferente 
se estivessem associadas a uma 
reflexão coletiva crítica e auto-orga-
nizada na perspectiva de destruição 
e superação do capitalismo. As lutas 
imediatas e até até mesmo aquelas 
que se dão na esfera da chamada 
“política”, como as eleições – que 
são expressão do mundo inver-
tido das relações capitalistas – vão 
continuar enquanto houver capi-
talismo. A questão que se coloca 
é: como conseguir dar um salto de 
qualidade, associar de fato – e não 
apenas como citação bíblica – tais 
lutas a um programa e a uma prá-
tica de superação revolucionária do 
capitalismo. Honestamente, não se 
percebe nenhum esforço nessa 
direção, a não ser obviamente por 
alguns poucos intelectuais e mili-
tantes isolados.

Os trabalhadores vão conti-
nuar se organizando e lutando para 
melhorar suas (nossas) condições 
de vida. Independentemente inclu-
sive de qualquer “incentivo” de fora. 
Só não temos o direito de pensar 
que essas lutas imediatas, por si, 
conduzirão espontânea e automa-
ticamente à destruição do capital. 
E o que é pior: o capitalismo, pela 
sua natureza autodestruidora, tem 
maiores possibilidades de se des-
truir – e destruir tudo a sua volta – 
do que as lutas intestinas que ocor-
rem no seu interior avançarem para 
um sistema pós-capital de forma 
espontânea.

O capitalismo é um sistema 
que se auto reproduz, e ao fazê-lo, 
provoca, pela suas leis, a contradi-
ção principal entre o proletariado e a 
burguesia, mas também disputas na 
própria concorrência entre frações 
e grupos da burguesia – gerando, 
com isso, conflitos internos que 
não representam a sua negação 
enquanto sistema, mas, disputas 
de polos e grupos em torno de um 
mesmo universo. É como se todos 
girassem em torno de um mesmo 
centro aparentando mudanças, mas 
mantendo-se presos a este mesmo 
centro. Como um pião girando em 
torno de si mesmo.

Um paradoxo real nesse rede-
moinho é que as conquistas obtidas 
nas lutas muitas vezes acomodam, 
arrefecem, ao invés de representar 
um acúmulo real para a supera-
ção do capital. Os melhores salá-
rios obtidos propiciam imediato 
aumento no consumo – que aquece 
a economia capitalista – e a melho-
ria na qualidade de vida daquela 
fração de trabalhadores que obteve 
a conquista. Da mesma forma, a 
conquista de cargos no legislativo 
ou nos governos provoca distancia-
mento das lutas reais por parte de 
lideranças dos movimentos, com 
a imediata mudança na vida des-
sas pessoas com melhores salários 
e outras condições diferenciadas 
em relação ao cotidiano dos traba-
lhadores. E os eleitos passam a se 
comprometer com a gestão da crise 
do capitalismo e não mais em lutar 
para destruir o capital – seus apa-
relhos, suas instituições, suas rela-
ções de exploração. Tudo volta, ou 
melhor, continua a girar em torno 
da dinâmica da reprodução do 
capitalismo.

Romper com esse centro – e 
esse cerco – será, necessariamente, 
obra coletiva e consciente de 
milhões de trabalhadores auto-or-
ganizados, local e mundialmente. 
Como associar as lutas e demandas 

imediatas pela sobrevivência – na 
disputa interna com os capitalistas 
pela mais-valia arrancada dos tra-
balhadores – sem se deixar coop-
tar pelo sistema permanece sendo 
o grande desafio. Como construir 
um grande movimento internacio-
nal, horizontal, capaz de produzir 
uma reflexão crítica do capital e ao 
mesmo tempo capaz de preparar a 
superação e a construção prática do 
comunismo?

Imagino que isso só se dará 
quando os trabalhadores perce-
berem suas lutas imediatas como 
momento de resistência – e não 
de fim em si mesmo; de acumu-
lação real de força organizada e 
consciente, a preparar a derrubada 
definitiva do capitalismo. O que se 
dará com a socialização dos meios 
de produção e da sua apropriação 
direta pelos trabalhadores, dando 
início à novas relações sociais, não 
mais baseadas no dinheiro ou qual-
quer outra forma fetichista, mas 
em relações solidárias, conscientes, 
horizontais, voltadas para a rea-
lização humana, de suas deman-
das construídas coletivamente de 
forma sensível e racional; e não 
mais subordinadas ao lucro, à pro-
priedade privada das fontes de vida, 
aos cargos estatais e empresariais. 
Um sistema que, na sua essência, 
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nada tem a ver com capitalismo 
que, como demonstrou Marx, trans-
forma as relações entre as pessoas 
em relações entre coisas, subtraindo 
a beleza das diferenças humanas.

Construir essas novas relações 
não significa que devamos abando-
nar isoladamente tudo o que faze-
mos – o que não é possível, mas, ao 
lado dessas lutas imediatas, ir cons-
truindo um movimento anticapita-
lista, uma cultura comunista, uma 
práxis anticapitalista, até formamos 
um movimento local e internacional 
dos trabalhadores com tal força que 
seja capaz de travar a batalha deci-
siva pelo fim do capitalismo. Asso-
ciar as lutas imediatas com as novas 
relações comunistas é conseguir, de 
fato, construir uma teia, uma rede, 
uma associação internacional que 
estruture as novas relações sociais. 
O proletariado precisa aprender a 
assumir diretamente o que ele já faz 
– é ele quem produz todas as rique-
zas do mundo, que são apropriadas 
pela burguesia, que nada produz. 
Romper de forma prática com essa 
contradição é o desafio cotidiano do 
proletariado enquanto classe para si.

Euler Conrado é historiador e 
membro do Conselho Editorial de 
A Comuna.
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SILVIA NONATA MOREIRA DA SILVA

São Francisco 
 
Rio da travessia roseana 
A terceira, entre tantas margens 
Espreita, convida 
Observa. 
Nem Caronte, nem ninguém 
Hoje, quem passa sou eu.

Silvia Nonata é analista junguiana e fotógrafa. 
Especialista em Teorias da Comunicação e da 
Imagem. Mestre em Comunicação e Semióti-
ca. Acredita na força do rio e nos mistérios de 
suas margens.



5150



5352



5554



5756



5958



6160

Há 40 anos ocor-
ria uma das mais 
ricas experiên-
cias de greve 

operária do período final da dita-
dura, num momento de emergên-
cia da luta de classes proletária no 
Brasil. O que chama a atenção nessa 
greve e faz dela, de fato, uma greve 
histórica, com ensinamentos que 
permanecem atuais para as novas 
gerações, são as formas conscien-
tes de auto-organização, que resul-
tam numa experiência avançada de 
autogestão da luta. Abaixo publica-
mos uma longa passagem retirada 
do 1º capítulo de Reflexões sobre o 
socialismo (São Paulo: Moderna, 
1986), de Maurício Tragtemberg, 
intitulado “A autogestão das lutas 
operárias”.

Nessa passagem, destacamos 
três aspectos com subtítulos que 
são nossos e não constam no livro. 
Primeiro, a compreensão teórica 
do significado revolucionário da 
experiência de autonomia proletá-
ria nas lutas de classe. Segundo, o 
relato da greve, seus motivos e suas 

reivindicações. Terceiro, as carac-
terísticas dos Comitês de Luta (CL) 
dos operários da Fiat Xerém/RJ. 
Para Tragtemberg, é na experiência 
concreta da luta, quando fundada 
por relações diretas, horizontais e 
não-hierárquicas, que está dada 
a possibilidade de novas relações 
sociais; e poderíamos acrescentar: 
as únicas que podem dissolver as 
relações mercantis, que são relações 
indiretas e alienadas.

Em junho de 1981, alguns 
meses após a greve, o Comitê de 
Greve publicou um livreto contando 
a história da greve, suas reivindica-
ções, suas formas de organização 
e seu aprendizado. As fotos que 
publicamos nesse artigo as retira-
mos dele, assim como também nele 
se encontram as características dos 
Comitês de Luta que M. Tragtem-
berg cita ao final dessa parte que 
publicamos de seu texto. (Emiliano 
Aquino)

Inscreva-se em nosso blog 
e receba as publicações em seus 
e-mails

MAURÍCIO TRAGTEMBERG

40 ANOS DA GREVE DA FIAT-XE-40 ANOS DA GREVE DA FIAT-XE-
RÉM: UMA EXPERIÊNCIA DE AUTO-RÉM: UMA EXPERIÊNCIA DE AUTO-

GESTÃO DAS LUTAS OPERÁRIASGESTÃO DAS LUTAS OPERÁRIAS

[Autogestão operária e 
socialismo]

O problema do socialismo 
coloca-se ante a existência real da 
luta de classes entre exploradores e 
explorados, entre opressores e opri-
midos. Socialismo implica auto-or-
ganização, associação, autogestão 
operária.

A autogestão não é um obje-
tivo da sociedade capitalista, seja 
na forma do capitalismo privado, 
seja na forma livre-concorrencial, 
monopolista ou estatal. Ela significa 
que o proletariado e os assalariados 
em geral gerem por si mesmos suas 
lutas, através das quais se conscien-
tizam de que podem administrar a 
produção e criar formas novas de 
organização do trabalho. Em suma, 
que podem colocar em prática a 
“democracia operária”.

O predomínio da autogestão 
nos campos econômicos, social e 
político manifesta-se sempre que 
os trabalhadores aparecem como 

sujeitos revolucionários. São os 
períodos de ascensão dos movimen-
tos de massas que tomaram forma 
na Comuna de Paris de 1871, na 
Revolução Russa de 1917, na Guerra 
Civil Espanhola de 1936, nas rebeli-
ões de 1918 na Hungria e na criação 
do sindicato Solidariedade (1978) 
na Polônia.

A causa motriz desses movi-
mentos sociais foi a luta contra a 
exploração, fosse praticada pelo 
capital privado fosse pelo capita-
lismo de Estado.

O caráter anticapitalista e 
socialista da luta operária não se 
mostra simplesmente nas reivin-
dicações colocadas em pauta, mas 
também no fato de o proletariado, 
no processo da luta, criar “orga-
nizações horizontais”, igualitárias 
– comitês de greve, comissões de 
fábrica, conselhos operários.

O que corrói o capitalismo é 
a criação dessas organizações, pois 
elas negam o verticalismo dos orga-
nismos existentes, seja o Estado, o 

partido ou o sindicato. Estes são 
despojados de sua finalidade de 
controle da mão-de-obra através da 
ação direta dos trabalhadores.

Por mediação das instituições 
criadas no processo político-social, 
a classe operária possui a autoges-
tão das suas lutas, ficando, portanto, 
decisão e a execução em mãos dos 
trabalhadores.

Assim, socialismo é entendido 
aqui como o regime onde a auto-
gestão operária extingue o Estado 
como órgão separado e acima da 
sociedade, elimina o administrador 
dirigente da empresa em nome do 
capital e, ao mesmo tempo, elimina 
o intermediário político, isto é, o 
“político profissional”.

Por sua ação direta, os traba-
lhadores têm condição de desenca-
dear um processo de greve, ocupar 
o local de trabalho e reorganizar o 
processo de produção no mesmo 
nível das relações que estabelecem 
entre si no processo de luta.
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40 anos da greve da Fiat-Xe-
rém: Uma experiência de autogestão 
das lutas operárias

Maurício Tragtemberg

Há 40 anos ocorria uma das 
mais ricas experiências de greve 
operária do período final da dita-
dura, num momento de emergên-
cia da luta de classes proletária no 
Brasil. O que chama a atenção nessa 
greve e faz dela, de fato, uma greve 
histórica, com ensinamentos que 
permanecem atuais para as novas 
gerações, são as formas conscientes 
de auto-organização, que resultam 
numa experiência avançada de auto-
gestão da luta. Abaixo publicamos 
uma longa passagem retirada do 1º 
capítulo de Reflexões sobre o socia-
lismo (São Paulo: Moderna, 1986), 
de Maurício Tragtemberg, intitulado 
“A autogestão das lutas operárias”.

Nessa passagem, destacamos 
três aspectos com subtítulos que 
são nossos e não constam no livro. 
Primeiro, a compreensão teórica 
do significado revolucionário da 
experiência de autonomia proletá-
ria nas lutas de classe. Segundo, o 
relato da greve, seus motivos e suas 
reivindicações. Terceiro, as caracte-
rísticas dos Comitês de Luta (CL) 

dos operários da Fiat Xerém/RJ. 
Para Tragtemberg, é na experiência 
concreta da luta, quando fundada 
por relações diretas, horizontais 
e não-hierárquicas, que está dada 
a possibilidade de novas relações 
sociais; e poderíamos acrescentar: 
as únicas que podem dissolver as 
relações mercantis, que são relações 
indiretas e alienadas.

Em junho de 1981, alguns 
meses após a greve, o Comitê de 
Greve publicou um livreto contando 
a história da greve, suas reivindica-
ções, suas formas de organização e 
seu aprendizado. As fotos que publi-
camos nesse artigo as retiramos dele, 
assim como também nele se encon-
tram as características dos Comitês 
de Luta que M. Tragtemberg cita ao 
final dessa parte que publicamos de 
seu texto. (Emiliano Aquino)

Inscreva-se em nosso blog 
e receba as publicações em seus 
e-mails

[Autogestão operária e 
socialismo]

O problema do socialismo 
coloca-se ante a existência real da 
luta de classes entre exploradores 
e explorados, entre opressores e 

oprimidos. Socialismo implica auto-
-organização, associação, autogestão 
operária.

A autogestão não é um obje-
tivo da sociedade capitalista, seja 
na forma do capitalismo privado, 
seja na forma livre-concorrencial, 
monopolista ou estatal. Ela significa 
que o proletariado e os assalariados 
em geral gerem por si mesmos suas 
lutas, através das quais se conscien-
tizam de que podem administrar a 
produção e criar formas novas de 
organização do trabalho. Em suma, 
que podem colocar em prática a 
“democracia operária”.

O predomínio da autogestão 
nos campos econômicos, social e 
político manifesta-se sempre que 
os trabalhadores aparecem como 
sujeitos revolucionários. São os perí-
odos de ascensão dos movimentos 
de massas que tomaram forma na 
Comuna de Paris de 1871, na Revo-
lução Russa de 1917, na Guerra Civil 
Espanhola de 1936, nas rebeliões 
de 1918 na Hungria e na criação do 
sindicato Solidariedade (1978) na 
Polônia.

A causa motriz desses movi-
mentos sociais foi a luta contra a 
exploração, fosse praticada pelo 

capital privado fosse pelo capita-
lismo de Estado.

O caráter anticapitalista e 
socialista da luta operária não se 
mostra simplesmente nas reivin-
dicações colocadas em pauta, mas 
também no fato de o proletariado, 
no processo da luta, criar “orga-
nizações horizontais”, igualitárias 
– comitês de greve, comissões de 
fábrica, conselhos operários.

O que corrói o capitalismo é 
a criação dessas organizações, pois 
elas negam o verticalismo dos orga-
nismos existentes, seja o Estado, o 
partido ou o sindicato. Estes são 
despojados de sua finalidade de 
controle da mão-de-obra através da 
ação direta dos trabalhadores.

Por mediação das instituições 
criadas no processo político-social, 
a classe operária possui a autoges-
tão das suas lutas, ficando, portanto, 
decisão e a execução em mãos dos 
trabalhadores.

Assim, socialismo é entendido 
aqui como o regime onde a auto-
gestão operária extingue o Estado 
como órgão separado e acima da 
sociedade, elimina o administrador 
dirigente da empresa em nome do 

capital e, ao mesmo tempo, elimina 
o intermediário político, isto é, o 
“político profissional”.

Por sua ação direta, os traba-
lhadores têm condição de desenca-
dear um processo de greve, ocupar 
o local de trabalho e reorganizar o 
processo de produção no mesmo 
nível das relações que estabelecem 
entre si no processo de luta.

É nesse sentido que eles uni-
ficam a luta econômica e a luta 
política, estruturando a produção e 
abolindo as hierarquias existentes 
na fábrica e a divisão tradicional do 
trabalho.

A articulação dessas formas 
de luta operária que unificam pen-
samento e ação representa a prática 
da proposta socialista. Pode-se dizer 
que a luta operária é revolucionária 
pelas formas de auto-organização 
que cria, igualitárias, coletivas, onde 
as relações de hierarquia verticais, a 
submissão ou a dependência estão 
excluídas.

Criando instituições auto-
geridas por meio de sua práxis, a 
classe operária abre espaços onde 
as novas formas econômicas podem 
se realizar. Nesse sentido é inegável 

a contribuição de Marx para uma 
maior conscientização da importân-
cia da auto-organização dos traba-
lhadores como meio e fim, visando 
um projeto socialista.

No século passado, a autoges-
tão das lutas operárias apresentou-
-se sob a forma de organização de 
associações operárias, as quais, por 
meio das greves, faziam-se ouvir e 
reagiam à exploração do trabalho 
e à extinção do próprio salariato 
como forma predominante de 
remuneração.

A necessidade de lutar pela 
abolição do salariato é que criou 
essas associações, que rapidamente 
tomaram a forma de uma associa-
ção permanente de luta. Por meio 
de sua prática, a associação preten-
dia construir uma existência social 
comum e, ao mesmo tempo, elimi-
nar a concorrência que o capital 
estabelece entre os trabalhadores, 
substituindo-a pela união da classe.

A recomposição do modo 
de vida operário e a supressão da 
concorrência entre si e da divisão 
da classe em profissões (categorias) 
eram as razões de ser das associa-
ção operárias. E foram as greves e 
os vários processos de luta de classe 
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coletiva. É um risco muito 
perigoso um pequeno grupo de 
ativistas controlar ou decidir pelo 
grupo;

d) Respeito à individuali-
dade: Os CL devem respeitar a 
capacidade individual de cada ati-
vista. Para um bom desempenho da 
ação do comitê devem-se utilizar 
as capacidades individuais daque-
les que reúnem melhores condi-
ções de levar as posições do comitê 
e da massa. Porém isso não pode 

significar concentração de poder 
ou de informação nas mãos dessas 
pessoas. À medida que se democra-
tizam ao máximo as informações, 
mais condições teremos de exercer 
a democracia operária;

e) Ação clandestina: É funda-
mental para uma boa ação e desem-
penho do CL o seu funcionamento 
sem que os patrões saibam quem 
são seus membros. Porém, há con-
dições, como no caso da Fiat, em 
que os trabalhadores garantem no 

peito e na raça companheiros que 
eles imaginem que são ativistas do 
CL. A ação clandestina é para que 
patrões, pelegos ou puxa-sacos não 
saibam, mas em hipótese alguma o 
CL é secreto para a massa. Os CL 
devem procurar criar e participar 
de organismos legais. A atuação 
nesses organismos como CIPA, 
delegações sindicais, comissões etc. 
está respaldada por uma ampla rede 
de núcleos dentro da empresa. Os 
organismos legais são fundamen-
tais na divulgação e ampliação da 

ação dos CL. É uma luta sindical, 
mas que constrói pouco a pouco o 
poder operário dentro da empresa 
e se impõe aos patrões, à chefia e ao 
pelego traidor;

f ) Organismo de massa: A 
articulação e organização do comitê 
é bastante flexível, sem sectarismos, 
dogmatismos ou quaisquer apare-
lhismos. É uma organização do 
peão e portanto deve funcionar de 
acordo com o nível, compreensão e 
capacidade de o peão se organizar 

dentro da empresa. O CL, como 
organismo de massa, procura divi-
dir todas as responsabilidades com 
os trabalhadores, desde a elaboração 
e impressão de panfletos, o recolhi-
mento de dinheiro, até as discussões 
permanentes com os trabalhadores 
sobre os problemas da fábrica;

g) Função básica do comitê: 
O CL parte do princípio de que o 
aprendizado político e a capacitação 
dos trabalhadores se dão na própria 
ação concreta e na democratização 
das decisões e da informação. Luta 
intransigente e permanente utili-
zando todos os meios possíveis na 
defesa dos interesses mais imediatos 
dos trabalhadores do conjunto da 
fábrica, ou de uma linha ou setor 
de produção. Defesa sem tréguas 
de todos os interesses sindicais da 
classe. Combate a todas as formas 
de humilhação e autoritarismo por 
parte dos patrões, da chefia etc. 
Defesa da dignidade e criação do 
poder do trabalhador dentro da 
empresa. Denúncia feroz contra 
o peleguismo. Denúncia contra o 
sindicato oficialista como um ins-
trumento dos patrões para desviar 
os trabalhadores da criação de um 
sindicato controlado pelas bases e 
independente de qualquer influên-
cia dos patrões.

“Os comitês de luta e a sua 
ação com os trabalhadores elegem 
e mantêm uma organização de 
base, como é a Comissão Interna 
de Empregados da Fiat, eleita com 
90,8% de votos. Da mesma forma 
são eleitos democraticamente 
comandos de greve, quando o movi-
mento exige. Isso não quer dizer 
que nesses organismos só partici-
pam ativistas do comitê.

“A Comissão se impõe aos 
patrões porque é garantida por toda 
a massa, que a elege e a faz, sua por-
ta-voz. Isso permitiu, por exemplo, 
que a nossa greve tenha se mantido 
por 42 dias.

“Outro aspecto importante 
é o fato de que a fábrica, para des-
mantelar grande parte da atuação 
do comitê, precisa demitir cente-
nas de operários, como foi o caso 
da nossa greve, e não apenas alguns 
líderes.” (Obra coletiva, Fiat 42 dias 
de greve, Rio de janeiro, 1981.)

Maurício Tragtemberg (1929-
1998) foi um importante intelectual 
marxista antiburocrático e auto-
gestionário brasileiro, professor da 
FGV, da PUC-SP e da Unicamp.
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DOIS ANOS DE LAMA DOIS ANOS DE LAMA 
E SANGUEE SANGUE
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No último dia 25 de janeiro, 
um dos maiores crimes socioam-
bientais do Brasil completou 2 anos, 
fato que ocorreu em 2019 ceifou 
270 vidas e 11 vítimas ainda seguem 
desaparecidas, as consequências con-
tinuam devastadoras para o meio 
ambiente e a sociedade. O grande 
responsável é a atual empresa de 

capital privado VALE S.A, fundada 
em 1942 pelo então presidente Getú-
lio Vargas e que foi privatizada em 
1997 – durante a gestão de Fernando 
Henrique Cardoso.

A história da privatização da 
VALE S.A. foi controversa por não 
ter levado em conta o valor potencial 
das reservas de minérios em posses-
são da companhia na época, apenas o 
valor de sua infraestrutura. Contudo 
houve um contexto político, histó-
rico e econômico para que tal deci-
são fosse tomada, pois desde os fins 
da década de 1970, o mundo passou 
a seguir a corrente de pensamento 
econômica neoliberal, e consequen-
temente o FMI criou um conjunto 
de normas, conhecido como o Con-
senso de Washington, que defendia 

a privatização de todas as empre-
sas estatais, indiscriminadamente, 
como uma fórmula que deveria ace-
lerar o desenvolvimento econômico 
mundial. 

As privatizações frequen-
temente têm objetivos políticos e 
consequências, que aos moldes bra-
sileiros acumulam os ganhos e redis-
tribuem os prejuízos. Em 2016 o FMI 
admitiu em relatório o fracasso das 
políticas neoliberais incentivadas 
anteriormente. Tão polêmica tor-
nou-se o período de privatizações no 
Brasil que o jornalista Elio Gaspari 
apelidou essa operação de privataria, 
criando um neologismo.

VITOR AUGUSTO L. CAMACHO
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Consequências que perduram

De acordo com o Aedas 
(Associação Estadual de Defesa 
Social e Ambiental) e o Instituto 
Guacuay, assessorias técnicas que 
acompanham os atingidos pelos 
rejeitos da barragem, as dezenas de 
milhares de pessoas não reconheci-
das pela VALE também têm direito 
à reparação, embora tenham sido 
desconsideradas no critério esta-
belecido pela mineradora

Ao menos 52 mil moradores 
de outras 26 cidades ainda lutam 
na Justiça para provar que também 
foram afetados pelo estouro do 
reservatório de rejeitos de minera-
ção e 2 anos após o crime, quatro 
cidades do entorno de Brumadinho 
ainda sofrem com impactos. 

- Falta água para beber 
(menos de 40% das famílias atingi-
das têm regularidade no abasteci-
mento de água)

- Renda (62,51% dos atingi-
dos não exercem nenhum tipo de 
atividade remunerada em Betim, 
Juatuba, Mário Campos e São Joa-
quim de Bicas)

Os relatos indicam que o 

derramamento da lama mudou a 
rotina destas pessoas deixadas de 
fora do acordo, provocando perda 
de renda, doenças de pele, além de 
ter afetado a vida de comunidades 
indígenas, quilombolas, pescadores, 
pequenos comerciantes e agriculto-
res que vivem em municípios cor-
tados pelo Rio Paraopeba, atingido 
pela onda, e do entorno da represa 
de Três Marias, onde o curso d'água 
chega ao seu fim.

Na sociedade capitalista os 
processos de desastres ambientais 
se expressam de distintas formas. O 
próprio modo de produção capita-
lista tem os fomentados em razão, 
por exemplo, da elevada e destrutiva 
expropriação dos recursos naturais 
renováveis e não renováveis, e dos 
perfis de empreendimentos alta-
mente poluidores/de risco.

A privatização da VALE foi 
um banquete da especulação finan-
ceira, os grupos mais interessados 
em saquear o Brasil se sentaram 
à mesa para compartilhar o ban-
quete sendo ninguém estava mini-
mamente interessado em trazer 
investimentos e infraestruturas de 
boa qualidade para o país. Conclu-
são, hoje a VALE é uma empresa 

baseada na lógica financista, seus 
objetivos são unicamente pautados 
no mercado de ações. E ainda conta 
com um governo que tem como 
bandeira AFROUXAR OS CON-
TROLES AMBIENTAIS.
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FR E D E R I C O 
MOR IA RT Y  – 
Caravaggio recriou 
o mito de Judith 
e Holofernes no 

quadro que abre este texto. Judith 
é viúva. Sua cidade foi invadida e 
há desesperança entre as gentes. 
Ninguém é capaz de derrotar o con-
quistador Holofernes. Utilizando da 
sedução e malícia, a viúva embriaga 
o soldado, penetra em sua alcova, 
onde termina por decapitar o pode-
roso homem. Judith é a sombra 
daquele povo, seu lado obscuro e 
talvez sombrio, mas que, com sua 
inteligência, força e perseverança 
divinas (afinal, a heroína judia 
recebe o comando do próprio Deus 
do Velho Testamento), enfrenta o 
indestrutível e o derrota com uma 
força desconhecida e subterrânea.

Caravaggio levou ao extremo 
o chiaroscuro. O equilíbrio entre 
luz e sombra adquiriu tal inten-
sidade que formou uma escola, o 
Tenebrismo. Foi dessa escola artís-
tica que o filósofo Nietzsche tirou 
sua visão estética como um eterno 
conflito entre a mente apolínea 

A SOMBRA EM NOSSA PERSO-A SOMBRA EM NOSSA PERSO-
NALIDADE E O ARQUÉTIPO  DO NALIDADE E O ARQUÉTIPO  DO 

BODE EXPIATÓRIO BODE EXPIATÓRIO 
MARTINHO CAMARGO MILANI*

(racional, exata, geométrica) e a 
dionisíaca (intuitiva e hedonística).

 David e Golias. Caravaggio e 
chiaroscuro

O chiaroscuro aparece na 
cena clássica do assassinato no filme 
Psicose de Hitchcock. Proposital-
mente temos um filme em preto & 
branco. Norman Bates (Anthony 
Perkins) é a mente perturbada, som-
bria. Seu principal hobbie é uma 
chave para entender a personagem: 
ele é taxidermista. Empalha a ima-
gem externa dos animais mortos, 
assim como deixa de existir como 
pessoa. Marion (Janeth Leigh) é 
uma atriz loira de pela quase trans-
parente de tão alva. Quando ela está 
ao banho no Bates Motel, os azu-
lejos são brancos, a banheira é de 
louça branca, a cortina é transpa-
rente e por ela assistimos a chegada 
do assassino, uma imagem escura, 
amedrontadora com uma imensa 
faca nas mãos. O sombrio desfaz a 
claridade. Mas Hitchcock conhecia 
a alma humana como poucos. Bates 
não é o bom filho e o administrador 
cauteloso como pensamos. Trata-se 

de um psicopata. Marion não é a 
boa moça e funcionária exemplar 
que aparenta. É uma ladra e fugi-
tiva. O ser humano não é apenas 
uma divisão estereotipada entre o 
bem e o mal. Ele é a completude do 
certo e do errado; do elevado e o 
subterrâneo; ele é norte e sul; é o 
começo e o fim de tudo; ou como 
propõe o IChing, somos a meia-
-noite que encerra o meio-dia.

 Norman Bates e Marion. 
Cena de estúdio de “Psicose”

Jung, o fundador da psicolo-
gia analítica e amigo intelectual de 
Freud até 1913, defendia uma cons-
tituição diferente da mente humana 
daquela proposta pelo médico de 
Viena. Para ele, todos nós nas-
cemos dotados da Self (tradução 
difícil, mas talvez algo como o “si 
mesmo”). A Self é a somatória de 
todos os nossos desejos, aspirações, 
vontades e necessidades. À medida 
que crescemos, nossa Self constrói 
o Ego. Por sua vez, o Ego recebe a 
influência da criação familiar, da 
escola, da religião, do trabalho, dos 
relacionamentos amorosos e assim 

vai moldando nossa personalidade 
e afastando-se da Self, vai sele-
cionando aquilo que lhe interessa 
para a formação do nosso caráter. 
É uma escolha consciente. Ser iras-
cível, ser cordato, ser magnânimo, 
ser fiel, ser amoroso. Ergue-se uma 
capa protetora sobre a Self e passa 
-se a interpretar um papel que cabe 
a nossa Persona. Papel este desig-
nado pelo lado consciente da nossa 
mente. Tudo aquilo que é desne-
cessário para o Ego vai para o sub-
mundo, para os grotões da mente 
humana. Ali estão nossos medos, 
nossas frustrações, nossos desejos 
reprimidos. Nessa região fica nosso 
Inconsciente. Um lado sombrio e 
desconhecido da personalidade.

Jung denominou essa região 
inconsciente como Sombra. Não 
é o lugar das coisas ruins ou des-
prezíveis, mas sim a parte que não 
gostamos de aceitar como nossa, a 
negação dos desejos que não cabem 
em nosso ego. São nossos esqueletos 
guardados no armário, como dizia 
Jung. A Sombra é o ponto de equi-
líbrio da psyché humana. Lidar com 

David e Golias. Caravaggio e chiaroscuro
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a Sombra, entender seus desígnios 
é parte essencial da vida. Caminha-
mos assim na existência, tentando 
equilibrar a Luz do Ego com as Som-
bras da Mente. Consciente e incons-
ciente se mesclam, se encontram 
e desencontram continuamente. 
Somos a confusão de uma miríade 
de opostos, como o lado feminino 
– Ânima – e o masculino – Animus. 
Todo ser é um pouco Ânima e outro 
Animus. Nenhum homem é 100% 
hétero. Ninguém jamais será total-
mente boa pessoa. Em cada um de 
nós habita um monstro.

 Representação da Ânima e 
Animus. Fonte desconhecida

No conto “O Espelho” de 
Machado de Assis temos cinco 
velhos amigos conversando. Um 
deles, o Jacobina, defende uma tese 
inusitada: o ser humano tem duas 
almas, uma a interna e a outra seria 
a alma externa. Jacobina explica 
que certa vez vestiu-se de alferes a 
pedido de uma tia. Transformou-
-se num homem sério, respeitado 
e altivo. Sempre mimado pela tia e 
seus serviçais. Sem o fardão de sol-
dado tornava-se um homem reles, 
envelhecido e solitário. Um belo dia 
resolve vestir a roupa de alferes e 
subitamente toda a respeitabilidade 
voltara.

Jacobina se aproxima da 

divisão entre o Ego e a Sombra pro-
postos por Jung. Existe o homem 
que cumpre um papel social: sol-
dado, honesto, respeitável, reli-
gioso, virtuoso, valoriza a família. 
Um Ego que beira a perfeição. Ao 
mesmo tempo, há o ser sombrio e 
grotesco. A Sombra inconsciente, 
ou segunda alma como queria 
Machado. Outro aspecto da teoria 

junguiana pode ser percebido no 
conto a Enantiodromia. O conceito 
original veio do filósofo Heráclito. 
Segundo ele, o Devir (movimento) 
é sempre pendular. Hora pende para 
o lado da vida, noutra pende para 
a morte. Jung ressignificou o con-
ceito. Para o médico suíço, a per-
sonalidade humana é uma busca 
de equilíbrio entre opostos, como 

visto antes. Temos um lado racio-
nal e outro intuitivo; somos extro-
vertidos ou às vezes introvertidos; 
somos lua e sol. O desequilíbrio é 
sinal de problema, como no filme 
“O feitiço de Áquila “, em que uma 
maldição faz com que dois amantes 
jamais se encontrem, pois são almas 
divididas. O cavaleiro é uma águia 

durante o dia e homem a noite; a 
dama é uma linda égua durante a 
noite e mulher durante a manhã. 
Os dois só se encontram por um 
breve instante no crepúsculo dos 
dias. Quando nossa personalidade 
pende apenas para um lado, nor-
malmente o do Ego, temos a falsa 
impressão de que controlamos o 

mundo. O desequilíbrio é sinal claro 
de neurose. Ninguém consegue 
fechar hermeticamente seu armá-
rio. A Sombra é um Houdini que 
destranca todas as chaves, portas e 
fechaduras. Pior: não reconhecer 
a Sombra é viver num castelo de 
areia, pois no momento em que vier 
a onda certeira ela será devastadora, 
provocando traumas profundos, 
depressões, pânico, suicídio e em 
muitas das vezes um desequilíbrio 
brutal para o outro lado do pêndulo. 
Sabe aquele deputado homofóbico, 
que pede a morte dos gays e viados, 
até que um dia é preso numa orgia 
com homossexuais? É só um fruto 
natural da mente desequilibrada, a 
Enantiodromia proposta por Jung. 
Ou aquela mulher séria, recatada 
e do lar que nas tardes entedian-
tes dentro da mansão burguesa em 
que habita dedica-se à prostituição? 
Como a personagem de Catherine 
Deneuve em “La Belle de Jour”. Um 
trauma, um fato corriqueiro, uma 
traição podem desencadear um 
processo psíquico que mergulha a 
pessoa perfeita na Sombra eterna.

 C ena  de  es túdio  de 
“Ladyhawke”

O caminho da vida é, por-
tanto, por meio das Sombras e 
da Escuridão de nossa alma. A 

Norman Bates e Marion. Cena de estúdio de “Psicose”

Representação da Ânima e Animus. 
Fonte desconhecida

Cena de estúdio de “Ladyhawke”
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travessia é longa e muitas vezes 
dolorosa, mas necessária. Todos nós 
pecamos, todos nós temos desejos 
sórdidos, vontades sexuais escon-
didas. Fugir do desequilíbrio e da 
Enantiodromia é aceitar isso. Como 
na passagem bíblica de Jesus Cristo 
e Madalena. Cristo afirma o não 
julgueis ao perguntar aos homens 
e mulheres que estavam a apedrejar 
Madalena até a sua morte.

“Atire a primeira pedra quem 
nunca pecou”

Quem nunca pecou? Quem 
jamais pecou mais e verdadeira-
mente do que Maria Madalena? 
Somos pérfidos, maldosos, egoís-
tas ao extremo. Não temos empa-
tia por ninguém. Só temos força 
em apontar o dedo e atirar pedras, 
facas e palavras vis ao outro. Inca-
pazes de aceitar as diferenças, que-
remos matar as Marias Madalenas 

do mundo.
E neste caso temos um 

arquétipo junguiano novo: o Bode 
Expiatório (leia sobre os Arquéti-
pos Femininos AQUI). A história é 
pré-mosaica. Os pagãos, antes da lei 
hebraica, realizavam uma cerimô-
nia religiosa em que todas as pes-
soas da tribo se reuniam em volta 
de um sacerdote e um bode esco-
lhido. Aos poucos, todos os mem-
bros do grupo se dirigiam ao animal 
e diziam a ele os pecados que cada 
um cometera. Terminado o expurgo 
dos males, o sacerdote sacrificava o 

animal. O bode morreria e levaria 
junto com ele todos os pecados da 
tribo, servia como um receptáculo 
do mal. Expiava os pecados que 
não eram dele. Moisés derruba este 
e outros cultos e cerimônias pagãs 
para impor a lei de Jeová. Mas a 
ideia de alguém absorver o mal e 
expiar os pecados dos outros per-
manece no inconsciente coletivo de 
nossa sociedade. Políticos elegem os 
inimigos do povo. Professores esco-
lhem o aluno-problema. Clubes de 
futebol demitem técnicos. Casais se 
esbofeteiam acusando um ao outro 
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das próprias falhas e da incapaci-
dade de aprender a conviver a dois. 
Moralistas pregam contra o homos-
sexualismo, o aborto, o feminismo. 
Senhoras de família rejeitam as 
filhas lésbicas. O racismo estrutu-
ral tem um claro componente desse 
arquétipo. Desumanizar o negro é 
natural para um ego e uma socie-
dade doentia. O Holocausto judeu 
talvez seja o exemplo da mais doen-
tia e devastadora neurose coletiva 
da história. Por quatro anos, muitos 
alemães mataram seis milhões de 
judeus, simplesmente por serem o 

receptáculo da vilania alheia.
 Campo de Concentração 

Nazista
Outra forma de neurose 

coletiva é a identificação de algum 
membro de uma família como o 
Bode Expiatório. Todo mundo já 
ouviu a história da “ovelha negra” 
(que já traz o preconceito de cor no 
conceito). Todos os familiares, em 
graus distintos e em momentos dís-
pares despejam todos os seus trau-
mas, dores, sofrimentos e pecados 
no membro/ bode escolhido. Há 
uma construção de que a família é 
perfeita, as pessoas são socialmente 
aceitas e moralmente corretas. A 
ovelha desgarrada, ao contrário, 
não segue as regras de sucesso 
do grupo. Em geral são criativas, 
livres, espontâneas e inspiradoras, 
por um motivo bem simples, são 
personalidades que buscaram sua 
identidade no caminho das pedras 
encontrada no submundo da Som-
bra. Mentes que trabalharam seu 
inconsciente e retiraram seus esque-
letos do armário. A função repres-
siva da familia é brutal. É necessá-
rio exterminar a Maria Madalena 
da casa, sob pena do Castelo ruir. 
Despejam toda sua maldade sobre 
o filho pródigo e muitas das vezes 
conseguem destruir sua persona-
lidade de tanta virulência contra 

alguém tão autêntico. Assistimos 
isso no filme “Frances Farmer” que 
acompanha a história de uma atriz 
linda, carismática, livre e indepen-
dente dos anos 20 e 30 nos EUA. A 
perseguição brutal da mãe é de tal 
monta que, incapaz de controlar a 
vida da talentosa filha, termina por 
autorizar uma lobotomia na atriz. 
O romance familiar não permite 
brechas. A questão que fica é como 
a ovelha negra poderá se livrar da 
projeção injusta e doentia de quem 
só sabe conviver consigo mesmo. 
Afinal, quantas mentes brilhantes 
não foram destruídas em nome de 
Deus, dos costumes e da familia?

Campo de Concentração Nazista
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LUIZ BRAGA, FÉ EM DEUS, 2006
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Partiram da prainha 
do Igarapé Cujupe 
na madrugada. 
O Fé em Deus 
chegará a porto 

seguro. É o que desejam, ao se ben-
zerem, mestre Lauro, Zinho e Dijé. 
Todos da embarcação empurram-
-na até o rio, com o auxílio de dois 
companheiros de profissão, ambos 
do Deus me guie.O igarapé bai-
xou  metro e meio com a vazante, 
e o Fé em Deus fundeou na lama 
da prainha. Os troncos sob o barco 
rolam pouco, presos nas raízes do 
igarapé. Por isso, os músculos dos 
três embarcadiços doem e os ossos 
estalam. Arrastar o barco até a 
água lhes custa mais do que calos 
nas mãos. Durante a viagem, o 
coração do mestre palpitará sobre 
a carta náutica. 444 milhas até 
Fortaleza, saindo de Alcântara. A 
partida ainda lhe traz aquela fria-
gem na espinha, vinda das vagas da 
incerteza, e mais ainda por ser sua 
última viagem. Depois, a aposenta-
doria pelos trinta e cinco anos como 
marítimo. Começou aos quinze, 
menino inseguro. Em poucos dias, 
assomará ao balcão do Instituto 
de Aposentadoria dos Marítimos, 
para apresentar a papelada. Quando 
recebeu sua carteira de marítimo 

na Capitania dos Portos, logo que 
atingiu a maioridade, imaginou-
-se dando baixa nela muitos anos 
depois, acreditando que se lembra-
ria, no futuro, de quando, naquele 
exato instante, se imaginou despe-
dindo-se da profissão num tempo 
longínquo. E hoje, sem se dar conta, 
conta os dias, ansiosamente, para 
a entrega do documento, numa 
expectativa mais insegura do que 
firme.

Janeiro é o mês das gran-
des marés e das tempestades nes-
sas costas equatoriais do Atlân-
tico Sul. Mestre Lauro conhece o 
caminho náutico, guia-se também 
pelas estrelas, mas, olhando os nós 
de marinheiro que enfeitam um 
pequeno quadro do barco, o cabo-
clo teme borrascas nos caminhos 
do mar. Não escutem a Uiara! Essa 
advertência, dita pelos mais velhos 
nos igarapés, desde a foz do Ama-
zonas, acompanha-o até o mar alto. 
Singrarão a 20 nós e esperam che-
gar no dia seguinte, de manhã, ao 
porto do Mucuripe. Mais de um dia 
de viagem.

A água do igarapé é quase 
fria. Os pés, ainda que solados pela 
lida, recebem as farpas e as ostras 
das raízes submersas. Vamo! Ajuda! 
Empurra, caboclo! Êêê! Vai, vai! 

Canuta! E o barco atinge a água, 
pouco a pouco perdendo peso, flu-
tuando, entre as raízes que o fazem 
bandear para o lado oposto. Mestre 
Lauro segura o punho do indiozi-
nho: Agradecido, filho. Deus lhe 
pague. O jovem timbira sorri com 
franqueza, a mesma da ibá que atrás 
frondeja e lhe ensombrece o rosto.
Seu irmão o segue mata adentro, 
como gatos-do-mato na escuridão. 
Vão colher ingás maduros para a 
viagem. O quilombola Dijé já os 
colheu para o Fé em Deus. Frutas 
frescas, além das provisões cos-
tumeiras para a viagem: a água, a 
carne seca, o óleo, a farinha, o café, 
o açúcar, o sal e o pão dormido. 
Em breve, os dois timbiras segui-
rão mestre Sérgio. A noite é verde, 
pois os patauás filtram a luz da lua 
minguante, jaciangaibora, através 
de suas palhas verdejantes. Horas 
depois partirá. o barco-irmão 
Deus me guie e voltará na semana 
seguinte abarrotado de pescados. 
Mestre Sérgio, que maneja aquela 
embarcação, conhece as estradas do 
mar como os sulcos das palmas de 
suas mãos: do Canal de São Marcos 
ao de Maranguape, pesca, de cor-
rico, atuns e cavalas. A juventude 
dele o levará mais longe: Guiana e 
Bahia. Sempre costeando, cortando 

PARÁ MÁ!PARÁ MÁ!

as vagas dias a fio, cindindo as espu-
mas salgadas com a quilha do Deus 
me guie, livrando-o das procelas e 
dos arrecifes. Transportará, também  
contrabando da Guiana: rum e cha-
rutos cubanos, uísque, cigarros, chi-
cletes e calças americanas.

Mais um pouco, já se escuta o 
barulho gorgolejante do motor do 
Fé em Deus, e mestre Lauro anima 
a marujada com uma canção: Fui 
dançar no meu batel… O negrume 
da noite engole o barco na Baía de 
São Marcos, quando já se veem as 
luzes de São Luís, dançando ao som 
dos batuques do tambor de crioula, 
que vararam a noite e ressoam 
madrugada adentro. O barco vai 
pesado, depois de ter flutuado leve, 
ancorado no igarapé. Dijé, Zinho e 
mestre Lauro o carregaram com a 
mercadoria que entregarão no Porto 
do Mucuripe. Não podem dizer a 
ninguém o que levam. Um segredo 
que os perseguirá para sempre, 
ainda que guardado no fundo do 
oceano.

Mestre Lauro navega firme, 
embora apreensivo, contando sua 
vida no mar de maneira já saudosa: 
a família criada com a paga das via-
gens de marinheiro mercante, as 
promessas de emprego na Capitania 
dos Portos depois da aposentadoria, 
o sonho de ser, um dia, prático de 

barra, a resistência de não sucum-
bir, para tanto, à politicagem do 
patronato, o medo de acomodar-
-se aos cinquenta anos, pois ainda 
não se sente velho o bastante para 
aposentar-se.

Raia o dia, o Fé em Deus sin-
gra modorro e, horas depois, já se 
vê ao longe o delta do Parnaíba, car-
regado de detritos que alimentarão 
os peixes desse mundão de água, 
sustento de tantos caboclos. Em 
poucas horas, os marítimos chegam 
ao mar em que navegou, no pas-
sado, Chico da Matilde, o Dragão 
do Mar, homem resistente como o 
mulungu de sua embarcação, prócer 
abolicionista. Dijé avisa: Já entramo 
nas terra do Dragão… Quilombola 
alcantarense, Dijé sabe da impor-
tância do jangadeiro cearense para 
seu povo e conta novamente, como 
se fora novidade para os demais, 
as proezas do líder, quando impe-
diu o tráfico negreiro no porto do 
Mucuripe, histórias narradas pelos 
embarcadiços daquele cais alenca-
rino. Zinho, um caboclo robusto, 
conhecido por sua valentia e since-
ridade, escuta as histórias fumando 
um cigarro de palha, absorto, com 
os olhos vivos, quase ausentes, não 
por agastamento, senão por uma 
pertinaz certeza de que uma de suas 
paixões o espera no cais de São Luís.

E veem o mar de Bitupitá, 
o farol do Trapiá no Camocim, 
adiante a Encantada Jericoacara, 
reino submerso sob o Farol do Ser-
rote, e, ao cair da tarde… a viração.

Disse-me Dijé, anos depois, 
que vagou pelo mar por dia e meio, 
até ser encontrado por um barco 
lagosteiro do Acaraú. Contou-me 
que viu, a cabeça enfiada nas vagas, 
os longos cabelos de Iemanjá, como 
cordas entrelaçadas, enfeitadas de 
conchas, a pele negra, tatuada de 
escamas de prata, o vestido azul, 
bordado de rendas e pérolas, dan-
çando entre peixes e cavalos-mari-
nhos, ao som do batuque do tambor 
de crioula, percutido por golfinhos. 
Não creram na hierofania, senão 
que o náufrago Dijé delirava.

Enquanto a tempestade 
balançava, enfurecida, a embarca-
ção, Mestre Lauro retirou a porta da 
cabine com duas marteladas certei-
ras nas dobradiças enferrujadas e, 
antes que o barco fosse engolido 
pelas vagas do mar revolto, o marí-
timo atirou-se às águas, agarrado 
ao pedaço de madeira. Gritava para 
os outros marinheiros abandona-
rem o Fé em Deus. Viu Dijé pular 
com uma boia, a única do barco, e 
Zinho lançar-se ao mar como um 
peixe solitário, que salta sem deixar 
vestígio.

JESSÉ DE ANDRADE ALEXANDRIA
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No fim da madrugada, 
quando o tempo amainou, a jangada 
São Pedro, que voltava para Camo-
cim, resgatou mestre Lauro. Vagara 
por doze horas, flutuando sobre a 
tábua de madeira. A pele do mestre 
se engelhara. Engolira muita água. 
Delirava, falava palavras incompre-
ensíveis aos jangadeiros que o salva-
ram. Cícero, um dos mais experien-
tes, de força descomunal, pulou no 
mar e carregou o náufrago até a late-
ral da embarcação. Contam — algo 
bem pouco crível — que arrastou o 
mestre pela camisa, com os dentes, 
nadando de costas, sob a tábua. Um 
dos jangadeiros, Lino, puxou-o para 
cima da jangada, que ia carregada 
de pescados. Os homens deitaram-
-no no centro da embarcação, junto 
aos cestos de peixes, e se puseram 
em seus postos, nas laterais, na proa 
e na popa. Mestre Manuel Jacaré a 
conduzia com o remo. Quando 
recobrou plenamente a consciência, 
mestre Lauro perguntou por seus 
companheiros: Cadê meus compa-
nhero, Dijé e Zinho? Manuel Jacaré 
contou-lhe que não encontraram os 
demais nem puderam procurá-los 
porque não fazia bom tempo.

Quando chegaram à praia 
do Camocim, mestre Lauro desceu 
da jangada, mas não tinha forças 
para ajudar seus benfeitores com 

a embarcação fundeada. Cícero, 
Chico, Lino e Manuel foram des-
carregando os peixes, enquanto os 
atravessadores já se aproximavam. 
Manuel disse que esperassem, pois 
que iam levar a jangada até a areia 
e ajudar o náufrago a recuperar-se. 
Puseram os troncos de carnaúba 
sob a embarcação e rolaram-na 
até a croa seca. Mestre Lauro, sen-
tado, exausto pelo esforço, é aju-
dado pelos jangadeiros. Tá melhor, 
companhero? — pergunta Cícero, 
pondo a mão em seu ombro. Mestre 
Lauro apenas responde: Pará má! 
Pará má! Cícero não o compreende: 
O home ainda tá delirando, Manel. 
Engoliu muita água. Mestre Lauro 
apenas lhe diz, fitando-o com certa 
melancolia: Ê mar! Ê mar! Balança 
a cabeça e descansa o rosto sobre as 
palmas das mãos marcadas.

CHICO ALBUQUERQUER, MUCURIPE, 1952
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El escenario abierto 
tras el plebis-
cito de octubre 
de 2020 es com-
plejo: presenta 

procesos contradictorios donde 
coexisten intentos de cooptación 
neoliberal con lo que la moviliza-
ción ha arrebatado por la fuerza. Sin 
embargo, el proceso constituyente 
tiene una diferencia fundamen-
tal con cualquier proceso político 
anterior ocurrido en la postdicta-
dura: por primera vez se plantea 
la pregunta por la organización de 
la comunidad que desnaturaliza el 
orden social y se le evidencia como 
producto de conflictos entre fuer-
zas sociales. Nótese que incluso el 
plebiscito de 1988 clausuraba esta 
pregunta, imponiendo la continui-
dad del orden social, económico 
y político diseñado por la dicta-
dura y aceptado tácitamente por el 
concertacionismo.

por Gabriel Astudillo

Imagen / Viernes en la Plaza 
Dignidad, 25 de septiembre 2020, 
Paulo Slachevsky. Fuente.

 (…) el Imperativo categórico 
de echar por tierra todas las relacio-
nas en las cuales las personas son 
humilladas, sojuzgadas, abandona-
das, despreciadas. (Marx, C. Crítica 
de la filosofía del derecho de Hegel, 
1844)

Los análisis de la revuelta se 
han enfocado principalmente en 
la acumulación de malestar en la 
sociedad chilena de postdictadura, 
desentrañando tanto las injusti-
cias del binomio neoliberalismo + 
democracia restringida, como las 
expresiones de conflictividad pro-
ducto de ellas que se desarrollaron 
durante los últimos treinta años. 
Allí se han identificado las relacio-
nes que existen entre las estructu-
ras económicas e institucionales 
con las principales movilizaciones 
sociales[1]: estudiantiles, de trabaja-
dores, zonas de sacrificio y mujeres, 
postulando la existencia de un ciclo 
histórico que comienza el 2006 y en 
2019 vive su gran explosión.

Sin embargo, se ha prestado 

poca atención a cómo articular 
esos elementos en una interpreta-
ción teórica sistemática que per-
mita comprender por qué aquellas 
estructuras e instituciones que 
cimentaron la estabilidad del régi-
men de transición hoy son juzga-
das como injustas y se convierten 
en focos de conflictividad social. 
La proyección que se desprende de 
aquí no es el pronóstico de los posi-
bles escenarios, ni las correlaciones 
de fuerzas de los actores. Lo que se 
propone aquí va por otro camino: 
poner sobre la mesa las exigencias 
de justicia que se han expresado y 
que podrían fundamentar estruc-
turas sociales alternativas, y a par-
tir de esa interpretación, proponer 
líneas muy generales de qué puede 
hacer la izquierda radical, aquella 
que sigue pensando en la supera-
ción del capitalismo, en el escenario 
constituyente.

Probablemente la oposición 
discursiva más importante que sur-
gió en el momento de la explosión 
en octubre de 2019 fue entre los 
conceptos de abuso y dignidad. El 

DE LA REVUELTA POPULAR, DE LA REVUELTA POPULAR, 
BOSQUEJANDO HORIZONTES BOSQUEJANDO HORIZONTES 
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primero condensa la experiencia de 
vivir en Chile y la juzga de manera 
crítica, como una acumulación de 
experiencias de injusticia, respecto 
de la cual se ha escrito largamente y 
no es necesario repetir una vez más. 
La pregunta es qué estructuras les 
subyacen a esas situaciones y cuál 
es el tipo de relación social que hay 
en juego.

Sostengo -cuestión que justi-
ficar no cabe en este espacio- que las 
principales estructuras son: clase, 
sexo/género, etnia/raza y la buro-
cracia estatal, sin perjuicio de otras 
relaciones con efectos similares. 
Ellas constituyen diferentes meca-
nismos que producen desigualdad: 
donde los privilegios de unas cate-
gorías de personas se relacionan 
causalmente con la degradación de 
otras categorías a una condición 
subhumana.

La degradación a una con-
dición subhumana implica no solo 
la existencia de transferencias de 
trabajo que produce el bienestar 
material de unos grupos a costa 

de la precariedad de otros -explo-
tación- sino también la exclusión 
a nivel político de las demandas y 
sistemas de valores de los grupos 
subalternos. Rancière argumenta 
que esta degradación de determi-
nadas categorías de personas es el 
fundamento del conflicto político.

“El hombre, dice Aristóteles, 
es político porque posee el lenguaje 
que pone en común lo justo y lo 
injusto, mientras que el animal solo 
tiene el grito para expresar placer o 
sufrimiento. Toda la cuestión reside 
entonces en saber quién posee el 
lenguaje y quién solamente el grito. 
El rechazo a considerar a determi-
nadas categorías de personas como 
individuos políticos ha tenido 
que ver siempre con la negativa a 
escuchar los sonidos que salían de 
sus bocas como algo inteligible”[2]

De esta manera las relacio-
nes de clase, sexo/género y etnia/
raza prescinden de la voluntad, los 
sentimientos y el bienestar material 
de las categorías sociales subordi-
nadas y por ello son tratadas como 

instrumentos de otras personas: 
como objetos, en lugar de sujetos.

Esta tesis no es precisamente 
nueva. Uno de los trabajos para-
digmáticos en el diagnóstico de las 
fisuras que iban surgiendo en neo-
liberalismo chileno es Las paradojas 
de la modernización[3], donde se 
describía el malestar que empezaba 
a incubar en términos de un senti-
miento de instrumentalización por 
parte de los sistemas funcionales. 
Sin embargo, es necesario discutir 
un matiz. Si bien es perfectamente 
posible esa haya sido la descripción 
más precisa del sentimiento de las 
personas, es equivocada la visión de 
que sean los sistemas los que instru-
mentalizan a las personas, como si 
esos sistemas no fueran relaciones 
sociales que sostienen el privilegio 
de determinadas posiciones socia-
les. Como si la semi-democracia de 
transición no hubiera estado coop-
tada el empresariado, su ideología y 
sus intereses materiales.

Es por ello que las estructu-
ras que producen desigualdades 
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son relaciones donde unas personas 
privilegiadas se alzan como sujetos, 
imponiendo su voluntad, su visión 
del mundo, y su bienestar material, 
a costa de la degradación de otras 
personas a una condición subhu-
mana, de un mero instrumento 
cuyos pensamientos, sentimientos y 
bienestar material son irrelevantes. 
Eso es lo que designa la categoría 
de abuso.

Creo que para profundizar 
la interpretación de lo que subyace 
aquí es relevante recordar uno de 
los planteamientos de Axel Hon-
neth[4]. Propone que los grupos 
sociales subalternos han vivido 
un proceso de expropiación de los 
medios lingüísticos para manifestar 
sus propias concepciones morales 
en una argumentación sistemática 
sobre lo justo y lo injusto, pero que 
no por eso no existen. Los crite-
rios de reprobación e indignación 
contienen el negativo de una moral 
propia, la cual en la medida en que 
sea elaborada en forma de valores 
generalizables, puede ser aportada 

a los procesos políticos como el fun-
damento normativo de estructuras 
sociales alternativas.

Esto implica que describir la 
experiencia de vivir en la sociedad 
chilena como abuso lleva implícito 
un cuestionamiento a las relaciones 
de cosificación que existen en las 
estructuras fundamentales del país. 
Pero con la revuelta no solo aparece 
la crítica, sino que hay una categoría 
que bosqueja entre sombras alterna-
tiva en el horizonte: dignidad.

Aunque no es claro cuál es 
el contenido concreto de este con-
cepto, voy a proponer una hipótesis 
por oposición. Si el abuso consiste 
en relaciones donde categorías de 
personas son relegadas a una con-
dición subhumana de existencia, 
dignidad sería relaciones donde 
las personas son reconocidas como 
iguales.

Un argumento similar pre-
senta Honneth[5] en su tesis de las 
luchas por el reconocimiento, como 

aquellos conflictos sociales que 
expanden las categorías sociales que 
son sujetos de derechos, y los dere-
chos considerados. Sin embargo, 
me distancio de esa interpretación. 
Dado que las relaciones de cosifi-
cación son estructuras sociales, el 
reconocimiento no se produce solo 
en el nivel de los derechos fijados 
institucionalmente, sino que nece-
sariamente debe tener un com-
ponente estructural mediante el 
reemplazo de aquellas relaciones 
fundamentales que distribuyen a las 
personas en la polaridad humano/
subhumano, por otras basadas en la 
reciprocidad entre humanos.

Esto implica que en la revuelta 
subyacen demandas de reemplazo 
de aquellas estructuras que se des-
criben mediante la noción de abuso 
por estructuras alternativas, cuyos 
sus contornos se designan con el 
concepto de dignidad. Se propone 
como hipótesis que el contenido 
moral implícito de este concepto se 
define como estructuras igualita-
rias por oposición a las relaciones 

de cosificación que encarnan las 
estructuras de clase, género, identi-
dades étnicas y la burocracia estatal.

Evidentemente no existe aquí 
un proyecto radical elaborado, sino 
la intuición de que lo correcto es 
algo diferente a lo existente. Esa 
intuición puede canalizarse en ver-
siones corregidas de lo actualmente 
existente -degradación atenuada-, 
pero también puede tener afinidad 
recíproca con proyectos de transfor-
mación radical que conviertan esas 
siluetas en borradores para ensayar 
otras posibilidades de organizar la 
comunidad.

En este contexto, el escenario 
abierto tras el plebiscito de octu-
bre de 2020 es complejo: presenta 
procesos contradictorios donde 
coexisten intentos de cooptación 
neoliberal con lo que la moviliza-
ción ha arrebatado por la fuerza. Sin 
embargo, el proceso constituyente 
tiene una diferencia fundamental 
con cualquier proceso político ante-
rior ocurrido en la postdictadura: 

por primera vez se plantea la pre-
gunta por la organización de la 
comunidad que desnaturaliza el 
orden social y se le evidencia como 
producto de conflictos entre fuer-
zas sociales. Nótese que incluso el 
plebiscito de 1988 clausuraba esta 
pregunta, imponiendo la continui-
dad del orden social, económico 
y político diseñado por la dicta-
dura y aceptado tácitamente por el 
concertacionismo.

De esta manera el consenso 
neoliberal era transversal a todos 
los partidos con efectiva presencia 
institucional y el campo político 
se vacía del debate de proyectos 
políticos. Se reduce a la disputa del 
poder por el poder, lo cual no sola-
mente era excluyente de las catego-
rías sociales subordinadas, sino que 
también clausuraba las disputas de 
redefinición las líneas de exclusión 
e inclusión dentro de la comunidad.

Al contrario, el proceso cons-
tituyente, al poner la pregunta por 
orden social es el acontecimiento 

político por antonomasia. Esto 
no quiere decir que el proceso no 
pueda ser cooptado y clausurado, 
como tampoco implica que el nivel 
institucional sea el único por el cual 
se desarrolla el cuestionamiento 
sobre el orden social, sino que lo 
desborda.

Este desborde tiene la conse-
cuencia de que los sectores radicales 
tiene una posibilidad de avance que 
trasciende las estrategias -institucio-
nales o extrainstitucionales- que 
desarrollen, en el planteamiento de 
un proyecto de sociedad alternativo 
al capitalismo que elabore sistemá-
ticamente el principio de digni-
dad en la propuesta de estructuras 
alternativas y se arraigue y movilice 
los sentimientos de injusticia que 
explotaron en la revuelta popular.

Este proyecto debe conte-
ner una propuesta alternativa con 
la cual reemplazar cada una de las 
estructuras de cosificación mencio-
nadas: feminismo en el caso de la 
relación sexo/género; socialismo 
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en el caso de las relaciones de clase, 
antirracismo entre identidades étni-
cas y democracia radical respecto de 
la burocracia estatal.

El nivel de desarrollo teórico 
que tienen actualmente las diferen-
tes dimensiones de este proyecto, así 
como el grado de consenso concitan 
es muy heterogéneo. Sin embargo, la 
revuelta y el proceso constituyente 
ponen urgencia a estas discusiones 
y comenzar a ensayar borradores 
de cómo serían, en concreto, las 
estructuras e instituciones socialis-
tas, feministas, democráticas y no 
racistas.

[1] La diversidad sexual 
también ha sido una fuente de 
organización y movilización. Sin 
embargo, por absoluto descono-
cimiento de interpretaciones, no 
me atrevo a plantear argumentos a 
favor ni en contra de la hipótesis de 
que pudiera corresponder al mismo 
proceso sociopolítico.

[2] Jacques Rancière, Sobre 
políticas estéticas (Barcelona: 
Museu d’Art Contermporani de 
Barcelona, 2005), 14.

[3]  PNUD, Desarrol lo 
humano en Chile – 1998, las 

paradojas de la modernización 
(Santiago: PNUD, 1998).

[4] Axel Honneth, La socie-
dad del desprecio (Madrid: Edito-
rial TROTT, 2011).

[5] Axel Honneth, La lucha 
por el reconocimiento. Por una 
gramática moral de los conflictos 
sociales (Barcelona: Crítica, 1997).

Gabriel Astudillo es sociólogo 
y magíster en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Chile.

l i n k :  h t t p s : / / w w w .
r e v i s t a r o s a . c l / 2 0 2 1 / 0 2 / 2 2 /
de-la-revuelta-popular/



9796



9998

PAULO KAPELA
1947-2020



101100



103102



105104



107106



109108



111110

A voz está desa-
finada junto 
ao violão, vai 
e vem. Para, 
para muitos, 

um louco, para outros, um protes-
to-desabafo de sobrevivência.

...
Palmas pro músico brasileiro 

por favor muito OoooobrigaAaado, 
que Deus abençoe esta nação, 
Vamo ter um aumento de 

salário abaixo da inflação, isso é 
anticonstitucional, 

não se pode pagá abaixo da 
inflação o governo vai pagar um 
salário abaixo da infração, vamos 
se unir-alguma ong algum instituto 
pra lutar por um salário melhor 
para o povo brasileiro.

Nós temo uma biodiversi-
dade maravilhosa, nóis temo um 
povo maravilhoso trabalhador, mas 
nós temos um... governo corrupto e 
sujo que ganham bem e ainda rou-
bam e saqueiam o povo. 

Vamos orar por essa nação! 
Vamos ir pra rua, em busca 

dos nossos direitos.
Agradeço, 
     Desculpa...  o desabafo, 
mas eu tenho que falar por-

que é muita desonestidade com o 
povo brasileiro receber abaixo da 
inflação do salário mínimo, 

é uma poca vergonha, 
que deus nos ajude que nóis 

temo que se mover e se mobilizar 
contra esse aumento abaixo da 
inflação, quem puder me ajudar, 

me ajude por favor. 
A moeda cai à mão:
– Que deus abençoe!  
...
Ôõô, 
é corintchá daora 
rockenroll

Entre-estações, 
em meio à malha, 
praquê?

As pessoas já não são as mes-
mas destes bairros, nem as mesmas 
que compuseram o arranjo da can-
ção “Rapaziada do Brás”:

(a canção, ouvida de fundo, 
vai crescendo conforme o texto 
chega... Mas,

...
Deixemos o estilo canção da 

música acima; exatamente, ao lado.
Para quem somente olha por 

fora – ou para dentro – somente 
corre mais um trem que se avalan-
cha em direção à sua rota, ao cami-
nho de cada um, pelo destino quase 
coincidente, quase consciente, do 
barulho comunicado aos ouvidos 

de um meio de transporte ao des-
tino em miscelânea com outras ati-
vidades comuns.

Porém, entre esse momento 
de comunicação com os nossos 
sentidos até um outro existente, há 
um limite que foi rompido e que 
não se bastou somente àquele que 
se comunica, pelo outro e para o 
outro, o receptor do comunicado: 
daqui até lá, de lá até aqui. 

Esse limite pode ser cha-
mado de linguagem, mais especi-
ficamente: o da linguagem em sua 
cultura. 

Nós aprendemos a dialogar 
pelas linguagens feito multidões 
e, portanto, no processo inverso, 
a nos comunicar culturalmente 
através do conjunto de linguagens 
existente em nós pelas multidões 
sísmicas da língua. De um a um, de 
um para todos. Porém, mesmo que 
toda linguagem possa ser comuni-
cada, nem toda comunicação faz-
-se efetiva ou criativa, seja qual for 
o receptor cultural da mensagem 
linguística: animal, objeto, gente... 
Ou o que poderíamos imaginar de 
nosso mundo. Desse modo, exis-
tem linguagens que só podem ser 
comunicadas se traduzidas pelo 
afeto. Aliás, a maioria delas subsiste 
por meio de tal fonte. Considerem-
-se o fato das relações dos animais 
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conosco; da própria arte, uma ami-
zade, ou de como variadas culturas 
veem a morte.

Mas se quisermos a extensão 
desse conceito, também podemos 
nos comunicar sensitivamente em 
linguagens pela tradução entre 
o que existe em nós e o resto do 
mundo, por aquilo que se traduz 
na gente.

Nos comunicamos com tudo 
que tocamos, sentimos, ouvimos, 
falamos... Somos extensões autô-
nomas das coisas que já existiam e 
das que criamos. Mesmo que nos 
queiram convencer do contrário: 
que nós somos separados dos obje-
tos porque nós fomos os criadores 
deles. No máximo, a partir daí, os 
objetos seriam as nossas extensões 
para o mundo, e somente para um 
mundo útil, que não tivesse inutili-
dade alguma para se prestar ou can-
tar, pois, se para chegar ao mundo 
precisamos de um punhado de obje-
tos úteis para depois disso chegar-
mos de fato ao mundo que quere-
mos, no fundo queremos dizer que, 
sobre a nossa inutilidade, para cada 
objeto útil que criamos, estamos 
mais longe do mundo que quere-
mos, apesar de termos mais instru-
mentos para usá-los, e muitas vezes, 
instrumentos distantes da prática 
que tanto pregamos pelas inversas. 

Por fim, se substituirmos as coisas 
– por esse objeto de texto – pela 
política, o objeto também se torna 
catastrófico visto nesse sentido uti-
litário. Porém, aqui, pelo inútil-ú-
til, substituiremos esse objeto pelo 
Metrô de São Paulo. 

Voltemos à linguagem:
E graças a essa fonte cultural 

de criação, desde os bondes gramá-
ticos, gerações inteiras de máquinas 
aprenderam em linguajar repente 
do verbo a junção dos dialetos 
das engrenagens dos transportes 
públicos misturados com a língua 
idiomática das pessoas, a falar um 
pouco mais alto no palato de dentro 
comido pelas gargantas dos vagões 
e bondes da cidade, cada qual à sua 
época – mas não tanto para a cria-
ção do incômodo, pela ironia –, a 
fim de popularizar o ruído-barulho 
em conversa, comércio, caminho, 
silêncio. Tema que fez Machado 
de Assis, em uma de suas crônicas 
relativas ao bonde, nos falar sobre 
um dos bons modos de utilização 
moral-cidadã do veículo, à sua 
época:

ART. VII Das conversas
Quando duas pessoas, sen-

tadas a distância, quiserem dizer 
alguma coisa em voz alta, terão cui-
dado de não gastar mais de quinze 

ou vinte palavras, e, em todo caso, 
sem alusões maliciosas, principal-
mente se houver senhoras.

E pelas crônicas dos bon-
des, ficou-se o aqui e o agora. De 
um bonde que tece na gente outros 
modos costumeiros de cultura. 
Bonde-outro de multiplicidades 
cidadãs. Os pés, as carroças, os 
automóveis... Algo contínuo entre 
as tradições das feiras comunitárias, 
centros comerciais, camelódromos 
e apresentações de artistas e marre-
teiros que correm pelas ruas. Contí-
nuo também pela cultura dos povos 
árabes incorporada nas culturas dos 
povos ibéricos, que depois desloca-
ram-se para o continente latino-a-
mericano por um vagão transcon-
tinental marítimo chamado nau, 
sobre o que Oswald de Andrade 
versará ao trajeto e à cultura bra-
sileira de: transatlântico mesclado.

Misto de som-voz pelas músi-
cas faladas do mundo. 

O caso: da oralidade intran-
sigente como mistura moída de 
um espaço vivido, talvez comum 
demais aos nossos ouvidos para 
diferenciarmos semelhantes luga-
res de vivências. Entre os vagões, 
a vida que dê passagem. Pois nada 
pela prática comum da rotina coti-
diana ginga-se em comum, normal. 

E HÁ TAMBÉM UM PROTESTO  E HÁ TAMBÉM UM PROTESTO  
EM MEIO À TARDEEM MEIO À TARDE
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Pois o que está dentro às vezes não 
se vê. Sente-se. 

O passageiro que espera num 
movimento sem espera. 

Num quê de passagem...
A paragem de canto, vigília. 
Pois, do circense ao passa-

geiro, tem-se outras coisas tam-
bém. Feitas de um chão escoado à 
rua num plano de solo sísmico. Por 
muitas vezes a rua só existe por um 
estatuto de cidadão que vai além 
da condição de pessoa jurídica e 
estatística. Rua, rio férreo de fuli-
gens sólidas e cidadanias grávidas 
em parto. A cidadania no conjunto 
por mais que um pacto, muitas 
vezes malvisto, ignorado em cana-
lhice. Sente-se. O cidadão como um 
fazedor de coisas grandes e miúdas. 

E nessas idas e vindas de 
corações sentidos, a canção dos 
anos vinte (“Rapaziada do Brás”) 
retorna e tudo se esquece, ou quase, 
a quem se lembra...

...e as cordas de um violão
Cantando em tom plangente
Aqueles ternos madrigais

Mas já são outros tempos e 
não cabe ao presente um saudo-
sismo sem cor, perigo iminente que 
se pinta pouco a pouco com as cores 
de um Deus que possui “a família 

acima de tudo” e “o Brasil acima de 
todos”. Deus torpe. De um Brasil 
que não se aguenta pela sua própria 
potência cultural, porque vivê-la em 
todos os seus contextos através de 
um gosto médio de classe como 
ideologia em convivência com os 
movimentos alternativos da cidade 
é justamente o que se torna insu-
portável à vida. 

Tempos outros. 
O metrô, hoje, nos canta.
Em voz e violão, eles nos 

dizem. 
Dizem e cantam sobre o 

estilo: “Eu vim, no início, do pop, 
né, na verdade eu comecei com o 
rap, e depois de ter uma vivência 
com grupo, dupla...”, regateou com 
o destino, “era um rap mais pesado, 
sabe...”, e daí, veio um conhecimento 
a mais, entre o passado e o presente.

E foi nesses meios que para 
ele a composição de mundo ganhou 
mais corpo, mais voz:

 – Depois eu fui percebendo, 
me conhecendo musicalmente, e fui 
tendo essa liberdade de me aprofun-
dar do que realmente eu sou, do que 
realmente eu gosto. 

São eles: a voz e o violão... 
diretamente do The Voice do radi-
nho de pilha do Metrô de São Paulo, 
o artista Dunk, e a sua música, 
“Hawaii”:

Eu passo aí 
Busca praír
Pro hawaii, mas...
Talvez a gente encontre um 

lugar tranquilo 
Pra gente relaxar e apreciar 

um vinho 
eu e você, 
Só eu e você...

A porta dá o caminho. A 
apresentação acaba. 

Fiiuu... ecoa o assobio de um 
vendedor que entra sobre o vagão. 
Rápido, o vendedor abre a voz:

 – Primeiramente ó, um 
excelente dia e uma abençoada via-
gem para vocês, pessoal, trazendo 
promoção... 

Dois homens ocupam o 
mesmo espaço. A passageira Ana 
Paula, de quarenta e dois anos, 
deposita o dinheiro à bolsa de um 
dos homens, sorridente. Agradecido 
pelo reconhecimento com o seu tra-
balho. O outro continua o anúncio...

Por outro sorriso, Dunk 
retribui: 

– Agradeço, amiga. Brigado, 
viu! 

Dunk acabara de receber 
o primeiro trocado do dia, algu-
mas moedas, e talvez alguma nota 
de dois no próximo vagão, vinte, 

cinquenta... “Um apartamento 
mobiliado”. Ou como conversam 
os MC’s Menor, Sávio e Henrique 
na estação... “Já”:

– Vários tipos de comida!
– Já recebi cerveja, refrige-

rante, chocolate, lanche vegano, 
dinheiro de outros países, um asi-
ático. Seda, direto... 

“... na minha mão, barras de 
chocolate Twix, pessoal”

Passa um, passa em dois, 
e Dunk corre ao corredor com o 
violão em punho semiguardado 
sobre a capa do instrumento. Pas-
sa-se. Com sua bolsa... Costurado 
ao chapéu simbólico, deste artista e 
de tantos outros desfabricadores do 
ócio. Pois é naquilo e sobre aquilo 
que se deposita em troca o que o 
afeta, seja chocolate ou dinheiro; 
um sorriso entre balas de goma. 
Um flerte e a esperança de um dia 
melhor aos outros... Uma paranga, 
um balanço de corpo, o molejo ao 
ambiente tocado pelas batidas múl-
tiplas de um instrumento; uma sur-
presa, e um outro qualquer objeto 
sem valia para o dinheiro. Também 
se chega à atenção própria, que é 
sempre a instável passageira das 
paragens dos vagões. São artistas 
de tudo que existem ao recíproco, 
sem as métricas fixas de um cachê, 
produtores, sonoplastas. Somente a 

voz; a música. Na maioria das vezes 
uma caixinha de som ou um ins-
trumento sempre cumpre a maior 
parte da tarefa, o resto é desejo, ofí-
cio; vontade e talento. 

Passa-vagão:

Dona da situação,
Mexe com meu coração, 
Provó-ca  mais  quente 

intenção, 
Eu quase perco a noção...
Mas bate coração eu me amá-

-rro nela,
Ela é daqué-las, tipo Nutella,
Que é doce e se não fosse 

hoje, 
eu não faria tan-ta questão 
Faz-mó-tempão
Que eu nem... te trombava 
Ficava tão brava, 
Marrenta, bolada, 
No quarto brisá-va, 
Se não foi do nada, 
Esquéce as ciladas
E todas as brigas passaaadas...

E a música segue ao embalo 
nos ouvidos cheios de olhos em 
direção a Dunk. Quanto a isso, 
ainda nos conta um dos MC’s, 
Henrique, pelos bancos da estação 
Guilhermina-Esperança, por suas 
lembranças de des-encontros:

–  Até número ganha... 

Teve uma vez que eu tava 
rimando no vagão, era no trem... 
Era eu e outro moleque. Nóis desceu 
pra vê o dinheiro, e trocar um papo 
pra voltar. Aí chegou uma tiazona 
e falou, 

– Menino! Minha filha tá 
pedindo o seu número, 

Mano... eu comecei a rachar 
o bico.

– Aí eu passei.
E assim o metrô vai se 

fazendo como coisa que não para, 
num acontecido de uma rede social 
e forma passada de uma terra move-
diça. Corrida e trilhada. E é por esse 
mesmo motivo que Dunk, no meio 
de todo calor, faz sentido pela igual 
sensação cinética, diz, dos “caras 
que vivem de metrô em metrô na 
correria do dia a dia é isso; é movi-
mentação, tá ligado?” 

Ávida rotina de um corre de 
vida que se leva do jeito que dá pelo 
movimento vivente que o mantém, 
duplamente, dos pés às máquinas, 
dos outros... Dunk resgata em fala 
a sua vivência, “Sai dum vagão, 
vai pra outro, pula um outro, vai 
pra outro...”. Sem respiro ou muita 
pausa, aqui ninguém dorme no 
ponto. 

– Eu acho legal, acho bacana! 
– declara Ana Paula, no meio ao 
resto das vozes mil que ecoam pelo 



115114

sertão-vagonete... – Vai pegar oito 
barra por dez... – Ah, alegra... Como 
é que é seu nome mesmo? Alegra 
meu dia sim, e assim, todos nós 
temos direitos e cada um escolhe 
da maneira que é bom para você 
próprio, né? – Tem dois pega dois 
– Não sou contra as pessoas vende-
rem, não sou contra na-da, enten-
deu?! Nada... Porque todo mundo 
tem o direito de ir e vir, então... – 
Pessoal, vai ser diferente hoje, na 
promoção! – Como eu quero ter o 
meu direito e podar o do outro? – 
Pega oito barra por dois... – Dunko-
ficial, né? – Quatro barras do twix 
grande por... –    
     
      
Depois eu vou entrar lá.

 ...tem cinco reais, quatro por 
cinco... 

A porta se abre:
– Valeu, pessoal! 
E célere para pegar o vagão 

do lado, antes que a porta se feche, 
o ritmo de Dunk caminha rápido... 
O sentido? Corinthians-Itaquera, 
linha 3, vermelha, do sistema 
metroviário de São Paulo. Enquanto 
o Metrô, no refrão, ruma para o 
“Hawaii”: 

Aproveitar cá-da seguuundo, 
Eu quero conhecer o mundo 

E se você vier comigo-aê...
A gente segue junto 
Não foge não... 

 Versos que soam também 
como um recado à fuga, ao sonho 
existente em Dunk, cada vez mais 
presente, de um não foge não tra-
duzido pela sua fala, “tô aqui e tô 
pra conquistar TUDO”. 

Yuri veio de Natal para São 
Paulo, capital, num expresso que 
não vem a pé nem pelos trilhos; 
hoje, não mais. Dunk afirma o tra-
jeto e o motivo: “Natal era um lugar 
que eu vivia, mas eu sempre tive 
esse sonho de crescer, CRESCER, 
e São Paulo é isso, você tem que tá 
batendo de frente contra tudo que 
vier de negativo”. 

Hoje, do Ipiranga ao Brás 
– geralmente a primeira estação 
em que ele costuma desembarcar 
quando pousa sua vida pela linha 
vermelha, joga-se, e segue ao tra-
balho –, Yuri faz do ritmo o acon-
tecido trocado, dito, sobre o trajeto 
que vai e vem todos os dias: “pelo 
menos 50 conto eu tiro”. E quanto 
ao resto de seu contraponto num 
sorriso às dificuldades já passadas 
em cada trajeto de mundo, não se 
abala, vai pela prática vivida, “O 
que vier de negativo você tem que 
transformar em positivo e pensar 

positivo, que é assim que você vai 
conseguir.” 

A estação do Brás está agora 
em meio ao bairro numa manhã de 
quarta-feira. 

E nessa toada, o dia começa 
de trilhos que são corridos como 
reflexos de um sorriso no rosto 
para o Riograndense que se trans-
mite pelo mesmo carisma aos pas-
sageiros. Para ele, “o metrô é uma 
forma de você recarregar”, porque 
mesmo que a pessoa não esteja num 
dia bom, e diz a ele: “momentos de 
eu não tá muito bem, mas-porém, 
sorriso no rosto, tocando”, e não só 
ao vagão, mas aos trilhos da vida, “é 
isso que importa!”.

E entre o fazer música e pro-
duzir do som, a vida anda como 
um peixe corrido pelos internos 
de um vagão pescado pelo rabicho 
das catraias ambulantes dos trilhos. 
Para Dunk, cada vagão canta-se de 
modo aleatório, não escolhe muito. 
Trabalha assim. Cada um, cada um. 
São trilhos como rios de ferro no 
conduto à eletricidade. Águas tur-
vas. Rio de peixe esguio, difícil de 
pescado. Mas que não se escama 
num timbre à rede, “porque isso 
reflete muito nas pessoas, as pessoas 
elas gostam, muita gente às vezes tá 
num dia ruim, você tem que trans-
parecer a coisa boa numa música, 

sabe, coisa boa, aquilo que levanta 
a pessoa que tá ruim, que não tá 
muito bem, entendeu?”. 

Foto: Yuri-Dunk
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E não somente em afeto de 
peixe vivo por essas águas, carac-
terística que Dunk sempre volta a 
reafirmar sobre a diferença do sor-
riso num dia sobre as pessoas: “Se 
você não tiver legal as pessoas não 
vão se sentir conectadas”. Porque é 
isso, se o vagão não for pescado de 
alegria pelo reconhecimento ao tra-
balho que se tem feito com a própria 
verdade, que vai além do dinheiro 
e ganha as plataformas digitais 
em forma de seguidores, para 
que motivo a arte adentraria aos 
vagões? Para quê, senão para pro-
vocar o passageiro? “Muitas dessas 
pessoas, ao divulgar minhas redes 
sociais, sempre vêm no meu direct, 
manda mensagem, ‘mano, poxa, cê 
melhorou meu dia’, ‘sua música é 
linda’, ‘poxa, amei’, ‘me conectou, pô, 
porque eu não tava num dia legal’, 
então isso que é interessante.”

De um movimento que se faz 
no seguinte: Dunk termina o show, 
aplausos, olhares de todos os tipos, 
estranhos, aqueles que olham sem 
olhos pela indiferença, os que gos-
tam e ajudam, e os que gostam e não 
ajudam... “Tem esse lance, a galera 
vê o trabalho, porém, não tem uma 
condição ali pra ajudar, não tem um 
dinheiro ali, tendeu? Tanto é que 
eu falo, quem não quiser ajudar, o 
importante é que confira o trabalho, 

que é o mais importante.” 
E mesmo que isso seja impor-

tante, a corrida pelo peixe de cem 
ainda se faz óbvia, mesmo que em 
trocados de dois entre moedas de 
uma bolsa a outra. E por esse tra-
jeto solta junto aos vagões a nega-
tiva-positiva de um movimento 
equilibrista entre a dança de um 
reconhecimento digital e o seu 
caminho junto à produtora que 
hoje o empresaria; pelo que deve 
ser levado em conta a cada situa-
ção. “É claro que o dinheiro ajuda a 
gente pra fazer as nossas coisas, pra 
gente bater as nossas metas, mas o 
mais importante aqui do vagão, da 
música, é compartilhar o som”. E 
finaliza ao expressar-se em relação 
ao Instagram: “Por dia, eu ganho 
uns 35 seguidores”.

Foto: @lifestyleonoficial / @ladosulestudio
Dunk – Efeito Dominó
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E nesse jogo faz-se entre o 
mínimo de “cinquenta conto” num 
dia mais ou menos de duas horas ao 
teto de cento e dez no expediente da 
manhã até o final da tarde. Dunk 
revela ao falar por si: “Você conse-
gue bater essa meta, pelo menos eu 
consigo bater, cento e dez, por aí, 
e ainda um almoçozinho grátis! Se 
a gente conseguir cento e pouco a 
gente vai almoçar, e ainda almoça 
eu e você, no shopping. Tem que ser 
num shopping”. 

O esquema: a partir de uma 
quantia alta de dinheiro até o meio 
do dia – “Só que tipo... geralmente 
eles trocam de manhã, de tarde, 
mais no horário de almoço”, como 
afirma Menor junto a Sávio em dire-
ção à linha verde – rege-se o cos-
tume entre os trabalhadores dos 
vagões de transformar o troco em 
moeda de troca para um almoço em 
alguma rede de fast food nas pra-
ças de alimentação dos shoppings 
estacionados ao longo das estações 
na grande extensão dos 22 quilô-
metros da linha vermelha. Isso, em 
uma conversa direta com gerente do 
estabelecimento. E pela venda do 
almoço para o pagamento da janta...

O papo vai e os trilhos veem. 
E os trovadores do metrô conti-
nuam a cantar vidas ao marretarem 
produtos. São as esquinas trilhadas 

de vagões canibais que se enlaçam 
pelas ruas como os camelôs nas cal-
çadas e as casas conduítes de solos 
fincados às terras até os estabele-
cimentos de comércio prostrados 
em redes multinacionais transa-
tlânticas. E como quem incorpora 
a cultura da cidade e a prática aos 
poros junto ao dinheiro na vontade 
e a sistemática do capital ao sangue, 
segue-se um trabalhador dos fer-
ros que correm pelas vozes. E dos 
vagões, aos poucos feito um canto 
bruto, a música de Dunk bate por 
uma lembrança presente.

Não foge não.
Estamos no primeiro vagão 

de Dunk nessa manhã de um meio 
de semana. Uma quarta feira, que 
varia como os dias em além e 
aquém – para antes e depois – das 
fronteiras.

Agora, entre o meu ser e o ser 
alheio

A linha de fronteira se rom-
peu 1 

De um antigo bairro, o dis-
trito do Brás. Aqui... 

Alguma história há de ter.
Mas deixe o Brás para já num 

segue geral de cantador... porque, 
antes de São Paulo ganhar o 

estatuto de cidade levado na beca 

e no diploma da coroa portuguesa 
era tudo terra de Piratininga numa 
fantasia de colônia. Aqui. Pronto. 
O nome: São Paulo de Piratininga, 
tava dado, pois era tudo fregue-
sia que se chamava... E nem essa 
palavra de “bairro” existia. A gente 
vivia mais pra freguesia clerical, 
vila e roçado; feito matão, sertania 
e biboca, onde padre arqueava dio-
cese e decidia num vera-cruz amar-
rado em cristo o que era e o que 
não era, tudo pelo ser... Enquanto 
muito dantes – no tempo, fundada 
a Companhia de Jesus em (1549) 
– Padre Antônio Vieira já tinha se 
revirado na moita e na tristeza do 
escondido pelo olho da terra na sau-
dade, ao mesmo tanto que tentava 
no exercício catequético-jesuítico se 
escabrunhar no mistério do povo 
indígena... Foi aí que sem perceber 
já estava sendo comido e vieirando 
o rosário de onça na pinta... tatu 
molambo, suçuarana de meia-lua 
na grota, caboré de catiça no cimo 
da porta e urubu puranga descalço 
num rala-e-rola de vaivém que pega 
carniça... ao mesmo tempo que o 
pau-de-arara e o cacete da tortura 
já comia no povo todo daqui. 

antes de Brasil no hoje.
antes de São Paulo de 

Piratininga.
antescidade. 

em bairro de Brás, então... 
nem se fala.
Daí, desse olhar de meio 

padre meio bicho, vem o relato 
sobre a inconstância constante 
das populações originárias desse 
extenso meio de terra índia e litoral, 
rapado na costa quente da trindade, 
na conta de cristo, dum resguardo 
adentro, e daí, de tudo, vem o relato 
comunicado de linguagem escrito 
por Vieira, da maleabilidade e da 
resistência num mesmo corpo 
de balaio. A diferonça entre um e 
outro. Como podia... 

Comia, sobre o mármore e a 
murta? 2

Foi também que depois veio 
o tambu, o candongueiro e uns 
outros punhados fundamentos das 
mandingas africanas e afro-mou-
riscas dos navios negreiros. Coisa 
de bocaqui... bocalá... Mais gente 
trazida em tradução, escravidão e 
genocídio permitido por lei. E após 
muito sangue, cantoria de vissungo, 
pernada de quilombo, frutaria na 
resistência, estupro geral, trajeto de 
fuga no rastilho da fome, charque-
ada exposta, cachaça amonada, falta 
de pataco, condição desigual e luta, 
calhou-se dum povo solto em tragé-
dia e gambiarra no sistema de uma 
antropofagia neural entre o riso e 
a naturalização da desgraça, onde 

ainda existe de tudo do mesmo que 
existia antes, naqueles tempos de 
antigamente; mas não forjado no 
igual, agora costurado na diferença; 
quase-igual.

Muito disso numa época 
antiga de palavra e inúmeros idio-
mas: não esse que sentimos à gente 
assim, escrevivendo nos tempos 
agora. Resumidamente, somente 
uma manifestação escrita sobre o 
punhado de linguagens e troncos 
existentes que aqui ficaram e por 
aqui se foram, vai lá, de língua geral 
para não se esquecer do específico: 

– Eu era ixé. 
– Tu feito indé. 
– Você no aé. 
– Mas, aê, aí... 
Tudo que sobra de nós-iandé 

para o futuro volta-se ao tempo 
como quem enreda vós-penhe a 
vida no dia a dia. Há quem fale que 
é destino, história, contação ou um 
pedaço do corpo divino nas pas-
sagens desse mundo. E tem quem 
desacredite, diz, é só a consequên-
cia de um processo, eles-aintá, um 
enxerto mal feito da relação entre 
a visão de futuro em planejamento 
à tradição construtiva e a realidade 
na cultura. 

Pois, então... 
O bairro do Brás chegou 

num pé grande geral pelo nome 

de José Brás, um proprietário de 
terras com as léguas maiores que 
as línguas, dono de grandes exten-
sões de mundo por aqui... Diz-se 
que ajudou muito um certo povo 
duma certa região que se fez ao 
redor de uma certa capelinha num 
chão batido de nome Bom Jesus... 
Daí que vem de sobrenome o sobre 
aviso da localidade: do Brás. 

Assim...
Capela de Bom Jesus do Brás. 
Lugarejo que figurou a reali-

dade do povo e foi-se num caminho 
de rato fazendo teia de rua por Jesus 
afora. E como quem ganha o jogo 
do bicho pra-pagação-propagada da 
dívida de morte num trava-lingua-
ligero pelos próximos anos na con-
tação de história, deu voo na sorte 
mirrada, e o que era pra numerar 
gavião, deu bicho esquisito de lado 
e metade doutro, bicho antropo-
mórfico do futuro. Em 1888, num 
assinado de Lei Áurea por econô-
mico interesse e pela mangação 
corrida numa pressão internacional 
em relação à escravidão no Brasil, 
veio o carimbo de liberdade para os 
negros escravos...

E com o cerol comendo na 
rabiola do açoite em querosene feito 
candeeiro, numa acorrentada liber-
tação, os negros foram deixados ao 
léu do dia-margura ao combusto de 
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noite-mascava. E ali onde se chum-
bava a terra lixada no meio ao Brás, 
entre o Aterro do Carmo e as raízes 
do Rio Tamanduateí, a ranhura de 
vila-terrão foi se fazendo até che-
gar num viradouro entre estação 
brasada: com pinta de bairro e for-
mosura de cidade, além das gran-
des extensões de terra griladas por 
fazenda. E durante esse meio de 
história até hoje aportaram em São 
Paulo e no Brasil italianos, espa-
nhóis, japoneses, libaneses, alemães, 
coreanos, bolivianos, haitianos... 

No Brás, predominou a imi-
gração italiana, que aportou ao 
território brasileiro cerca de 1,3 
milhão de pessoas entre 1870 e 
1920, o equivalente atual diário de 
passageiros que vagam pela linha 3 
vermelha do Metrô, conduto férreo 
leste-oeste, inaugurado justamente 
pela estação de nome Brás, em inte-
gração com a linha azul norte-sul, 
e por entre-histórias, a construção 
do trecho Sé-Brás numa amarração 
linhada por onde outras passagens 
viriam e tantos outros passageiros 
seguiriam.

E entre tempo-estação:
Hoje, bem hoje, ao trajeto iti-

nerante da linha três vermelha do 
conjunto metroviário de São Paulo, 
nas entre-estações de Brás e Pedro 
II, apresenta-se Yuri-Dunk com a 

sua voz grave de leve rasqueado 
efeito ao fundo de suas cordas, 
e entre o instrumento e a pessoa, 
a voz ecoada pelas carruagens 
urbanas:

 – Bom dia, pessoal! Nessa 
manhã de quarta-feira vim trazer 
para você um pouco de música 
e do meu projeto musical... Me 
chamo Yuri, essa música se chama 
“Hawaii”, e vai ser lançada no final 
do ano, em dezembro. Espero que 
vocês gostem!

E Dunk, à hora do cachê, 
após o canto chegar aos ouvidos de 
todos, finaliza: 

– Viva a música, pessoal, uma 
salva de palmas! 

Uma semana abençoada a 
todos vocês 

agradeço a atenção-não-
-quero atrapalhar a viagem, vim 
pra tár-compartilhando essa minha 
música que vai sair no final do 
ano, certo? Então pra quem quiser 
acompanhar os outros trabalhos do 
danque também a partir de hoje nas 
minhas redes sociais é só seguir lá 
no Instagram, danqueoficial, DêUe-
NeKá oficial clica no link que já vai 
direto para o meu trabalho, 

pro meu projeto, 
mais uma vez, DêUeNeKáo-

ficial, dunkoficial, clica no link e é 
isso 

agradeço uma boa viagem 
para vocês eu agradeço vou passar 
minha bolsa para quem quiser dei-
xar a sua contribuição em prol da 
música, da minha arte, 

eu agradeço.
A porta se abre. 
Ponto. 
Segue o relatório:
Ao discurso de Dunk passa-

ram-se trinta e quatro segundos, 
pouco mais de qualquer comercial 
anunciante que nos diz alguma 
coisa. Ao contrário da mensagem 
em seu meio, de meio a mensagem, 
o vagão requer o excesso da mensa-
gem que deve ser captada aos ouvi-
dos excessivos do resto-passageiro. 
Em outras e poucas palavras: se o 
trem corre em seu ritmo, a fala o 
acompanha, e os ouvidos também. 
A repetição faz-se essencial e se 
repete por uma condição de mídia 
dos trilhos. De uma condição a ser 
vagada, levada. Quase que fono-
gráfica também por se tratar de um 
músico-vagão que o toca. Pois não 
é tudo que pode ser tocado nesse 
espaço; e nem tudo pode ser falado. 
Os ouvintes são os que carregam as 
peneiras de suas casas às ruas, e 
destas, a sua extensão mesma: os 
vagões, entre-outros, os transportes 
públicos. Pois, se um artista, especi-
ficamente, não souber circular entre 

os variados gostos e perfis, ou ao 
que diz Henrique, “se não for uma 
música família, uma música que vá 
bater fácil nas pessoas, ele não vai 
durar muito, tá ligado?”. 

O motivo? 
“Porque não pega, não dá 

muito dinheiro, o pessoal quer dar 
risada, quer sentir alguma coisa”, e 
por isso, o passageiro deseja e opta 
por algo que seja não somente trans-
mitido, mas que o tire e o desloque 
de sua situação habitual. Vagão após 
vagão. Mas claro, existem exceções, 
e muitas. Há quem trabalhe muito 
com algo mais consciente e sério 
que se faça exceção ao ambiente 
das locomotivas trilhadas, e ainda 
assim, garante-se o sustento. Pois, 
mesmo que o ambiente se repita 
minuto após minuto, nada gira-se 
ao comum e repetitivo.  Os vagões 
são pleonasmos, redundantes; não 
iguais... 

E assim como a história do 
mundo, das ruas de um bairro, de 
um canto paródico; uma crônica 
ou um jornal, ou de uma estação 
de trem para uma de rádio, que 
são instrumentos para outras coi-
sas instrumentáveis, o vagão tam-
bém se predispõe ao mesmo jogo 
de linguagens-práticas, pois a todo 
momento em que acontece uma 
apresentação – marreteiro-artista 

ou músico-marreteiro – vai-se pela 
condição do funcionamento do 
próprio objeto ou a instrumentali-
zação dele, no caso o trem-vagão. E 
retornamos à mesma questão pro-
posta sobre o uso dos objetos para 
chegarmos ao mundo, ao começo 
deste terceiro capítulo. Então... 
Como usá-lo de tal forma que se 
rompa o predisposto, o seu uso 
comum de fabricação, o seu funcio-
namento lógico? E como fazer com 
que o vagão não se faça sempre um 
objeto de utilidade com uma lógica 
programada às pessoas e, por con-
seguinte, à cidadania cultural? 

No seguimento de mobili-
dade, a passagem de texto: 

Os transportes públicos nos 
servem e são servidos para a mobi-
lidade de um ponto A até um ponto 
B, C, D... Seja qual for o destino. O 
carro e a bicicleta servem-se do 
mesmo modo de pensamento em 
uso, mas com as suas limitações 
de instrumento e meios diferen-
tes de um para o outro. Da mesma 
forma são os modos de trabalho 
nos vagões. Cada objeto serve para 
uma função, e para cada função são 
necessários instrumentos específi-
cos para a sua realização. Seguindo 
a linha: então, seria completamente 
injusto por direitos pedir a todos as 
mesmas condições e formas de usar 

um mesmo objeto – senão, para que 
existiriam as coisas e para que fim 
elas seriam feitas, somente para um 
meio-fim, para atingir um fim pura-
mente técnico? 

Pois aí é que entra a sociedade 
em todo o seu potencial político de 
tensões construídas, conflitos sis-
tematizados, acordos burocráticos 
e significados próprios. E aí que 
entram também os modos poéti-
cos do cotidiano, que se torna um 
arranjo da cultura e um modo de 
viver a rotina por uma disciplina 
do caos. Cada um que faz parte 
desse grande coletivo pratica o uso 
das coisas de forma diferente, seja 
por gosto, obrigação, ou um ato 
de própria escolha. Desse modo, 
os vagões são mais que apenas um 
meio de transporte que nos leva de 
um ponto a outro. Claro, são feitos 
para isso, e funcionam. Mas tam-
bém funcionam como uma exten-
são da própria rua e de todos os 
elementos que existem pela rua, e, 
por esse sistema de linguagens e cul-
turas, podemos chegar até os usos 
da voz ou mesmo, num sinônimo, 
os modos de fazer arte.

Assim, os transportes públi-
cos em seus usos de mobilidade 
urbana – e segue-se aqui o princi-
pal deles, os nossos movimentos – 
são trajetos objetivos pertencentes 
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aos lugares em que vivemos e para 
onde vamos para nos mostrar como 
anda a nossa condição democrática 
de direito através de nosso próprio 
corpo, ou seja, de como caminham 
nossos direitos que deveriam se 
tornar – e nos tornar – comuns a 
todos.

Quando um marreteiro, 
artista ou músico, entra aos vagões. 
Eles não estão somente transfor-
mando o uso do transporte público 
em um modo de trabalho. Há tam-
bém a exposição das vísceras cultu-
rais – de sons, luzes, cheiros, ritmos, 
vozes, poesias, caminhos, desinte-
resses, dinheiro, mazelas... – daquilo 
que está dentro e fora das ruas. 
Quando um “pedinte” ou mora-
dor de rua entra por esses espa-
ços: eclode-se a existência de uma 
amostra significativa da desigual-
dade existente em nosso meio social 
de movimento, ali, à nossa frente, 
sem os dados extensos e compli-
cados do IBGE, num microcosmo 
extensor de um espaço maior que 
não cabe à visão somente pelos nos-
sos olhos: precisamos da visão de 
todos os olhos-sentidos que prati-
cam os (des)direitos pelos caminhos 
sinestésicos aos territórios através 
de cidades-bairros-ruas-casas-cô-
modos-corpos-atos-existências-
-sensações-pensamentos... Até 

chegarmos a uma força poente da 
criação do universo, seja qual for 
seu significado-factual à vida prá-
tica em comunhão com o coletivo, 
para uma política que vá além de 
uma divindade científica puramente 
técnica.

É desse modo em pensa-
mento que os atos de palavra ver-
sados por FBC fazem maior sentido 
ao complexo do que somos e por 
onde estamos politicamente como 
sociedade. Segue-se novamente:

Seja o Deus e sua Ciência,
É de tanto perseguir a 

perfeição 
Que chegamos à excelência 3 

E a partir daqui, já ao leme da 
estação em rua trilhada,

veem-se 
n o s  l i m i t e s  d e  u m 

beijo-linguagem
hieróglifos de-entre-estação 
            acelerados à 

realidade
          

praquê?

meioamúsica 
oritmo 
cidade

      ...e assim chegamos ao 

primeiro destino traduzido sobre 
olhados trens, alheios, 

pelas rimargens
da voz...

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

 1.Waly Salomão – Câmara 
de Ecos

2. Os que andastes pelo 
mundo, e entrastes em casas de 
prazer de príncipes, veríeis naqueles 
quadros e naquelas ruas dos jardins 
dois gêneros de estátuas muito dife-
rentes, umas de mármore, outras de 
murta. A estátua de mármore custa 
muito a fazer, pela dureza e resis-
tência da matéria; mas, depois de 
feita uma vez, não é necessário que 
lhe ponham mais a mão: sempre 
conserva e sustenta a mesma figura; 
a estátua de murta é mais fácil de 
formar, pela facilidade com que se 
dobram os ramos, mas é necessário 
andar sempre reformando e traba-
lhando nela, para que se conserve. 
Se deixa o jardineiro de assistir, em 
quatro dias sai um ramo que lhe 
atravessa os olhos, sai outro que 

lhe decompõe as orelhas, saem dois 
que de cinco dedos lhe fazem sete, 
e o que pouco antes era homem, já 
é uma confusão verde de murtas. 
Eis aqui a diferença que há entre 
uma e outras na doutrina da fé. Há 
umas nações naturalmente duras, 
tenazes, constantes, as quais difi-
cultosamente recebem a fé e dei-
xam os erros de seus antepassados; 
resistem com as armas, duvidam 
com o entendimento, repugnam 
com a vontade, cerram-se, teimam, 
argumentam, replicam, dão grande 
trabalho até se renderem; mas, uma 
vez rendidas, uma vez que recebe-
ram a fé, ficam nela firmes e cons-
tantes, como estátuas de mármore: 
não é necessário trabalhar mais com 
elas. Há outras nações, pelo contrá-
rio – e estas são as do Brasil – que 
recebem tudo o que lhes ensinam 
com grande docilidade e facilidade, 
sem argumentar, sem replicar, sem 
duvidar, sem resistir; mas são está-
tuas de murta que, em levantando 
a mão e a tesoura o jardineiro, logo 
perdem a nova figura, e tornam 
à bruteza antiga e natural, e a ser 
mato como dantes eram. (Sermão 
do Espírito Santo).

3. FBC – Auto Ajuda
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Vivemos na socie-
dade de dados, na 
era da 4ª revolu-
ção industrial, da 

indústria 4.0 ou era do silício, socie-
dade e economia de dados, carac-
terizando-se, principalmente, pela 
utilização da inteligência artificial 
(IA) em todos os setores de nossas 
vidas, as quais são direcionadas via 
controle digital, ou melhor dizendo, 
controle de comportamento por 
uma pequena parcela de pessoas 
que tomam a decisão de como nos 
comportarmos (Governance by 
Algorithms). 

Há, pois, um forte impacto da 
IA, trazendo alterações sociais sig-
nificativas, a partir da sua utilização 
crescente, relacionada à temática da 
governança de algoritmos e produ-
ção de decisões automatizadas, seja 
na esfera pública como na privada.

Cada vez mais há a produ-
ção de decisões automatizadas 
em vários setores sociais, crian-
do-se perfis comportamentais, 
prática conhecida como profiling, 
podendo ser aplicada tanto a indi-
víduos como a grupos, a partir de 
uma imensa quantidade de dados 
pessoais. São criados perfis de 

publicidade direcionados a cada 
tipo de personalidade analisada, 
elaborados scores e perfis pelos 
sistemas de proteção ao crédito, 
utilizadas tais tecnologias no poli-
ciamento preditivo, bem como são 
realizadas análises de tendências via 
Big Data Analytics, a fim de serem 
montadas estratégias individualiza-
das, influenciando a opinião e ati-
tudes públicas, além da tecnologia 
relacionada ao microtargeting, fun-
damental quando se fala em sistema 
eleitoral atualmente.

A temática da proteção de 
dados cada vez mais deverá ser 

PROTEÇÃO DE DADOS E IA – PROTEÇÃO DE DADOS E IA – 
UMA ABORDAGEM CRÍTICA E UMA ABORDAGEM CRÍTICA E 

CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE 
UMA TEORIA FUNDAMENTAL UMA TEORIA FUNDAMENTAL  

analisada e compreendida em con-
junto com aquela de regulação da 
IA – inteligência artificial, diante 
dos fenômenos do big data, da 
governamentalidade algorítmica, 
internet das coisas e dos serviços, 
machine learning e deep learning. 
Tais temáticas estão intrinsecamente 
relacionadas, como se observa, por 
exemplo, nos critérios a serem 
observados para a estruturação da 
IA, consoante lista produzida pela 
Comissão Europeia, com destaque 
para a proteção de dados e priva-
cidade (European Group on Ethics 
in Science and New Technologies, 

Statement on Artificial Intelligence, 
Robotics and “Autonomous” Sys-
tems, 2018). 

Mais do que nunca é funda-
mental a análise de tais questões por 
uma visão interdisciplinar e crítica, 
a fim de trazer contribuições teóri-
cas e práticas para as problemáticas 
envolvidas, já que são raros ainda 
os estudos envolvendo aspectos éti-
cos, principiológicos e uma análise 
interdisciplinar dos temas da inte-
ligência artificial e da proteção de 
dados, sendo urgente sua promo-
ção. Visar-se-ia trazer contribuições 
para o campo da ética em especial, 

já que, sem avanços em tal campo, 
capazes de traçar diretrizes funda-
mentais para os procedimentos dos 
algoritmos, a IA estará inclinada a 
um processo de desgaste e corrosão 
da confiança. Neste sentido, preten-
de-se ensejar contribuições para o 
registro, a documentação e o debate 
acerca das experiências de práticas 
éticas no campo da IA e da prote-
ção de dados, colaborando para a 
divulgação e democratização do 
conhecimento, contribuindo para 
a preservação de uma arena de diá-
logo democrático, livre e inclusivo.

Diante do extraordinário 

PAOLA CANTARINI
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avanço tecnológico e da inteligên-
cia artificial, em todos os setores 
sociais, com o aumento da intensi-
dade de interconexões técnicas e da 
aceleração do tempo, produzindo 
diversas mudanças socioculturais e 
na produção de Direito, alterando 
os conceitos de cultura, democra-
cia, soberania, cidadania, política, 
movimentos sociais, é fundamental 
o estudo de tais temáticas à luz da 
Teoria dos Direitos Fundamentais, 
e de uma Teoria Fundamental do 
Direito Digital, ora em desenvolvi-
mento,  a fim de melhor analisar os 
princípios jurídicos e éticos envolvi-
dos, a correta solução dos denomi-
nados “hard cases”, quando houver 
colisões de direitos fundamentais, 
como se denota de várias situações 
práticas do dia-a-dia daqueles pro-
fissionais que atuam em tais áreas, 
propiciando maiores subsídios para, 
por exemplo, a correta elaboração 
de documentos de compliance, tais 
como o LIA – Avaliação do Legí-
timo Interesse e do DPIA – RIPD, 
Relatório de Impacto à Proteção 
de Dados, o relatório de impacto 
algorítmico, ou relatório de impacto 
em inteligência artificial (Algori-
thmic Impact Assessment (AIA) 
ou Artificial Intelligence Impact 
Assessment (AIIA). Nas situações 
concretas em que estamos diante 
de colisões de direitos fundamen-
tais, torna-se essencial a compre-
ensão de tais teorias, do processo 

de ponderação a ser aplicado, dos 
princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade, partindo-se do 
reconhecimento também da própria 
proteção de dados como um direito 
fundamental.

Da mesma forma, são cons-
tantes os conflitos práticos neste 
mesmo sentido na área da IA, como 
quando nos deparamos  com o caso 
do direito de oposição de decisões 
automatizadas, previsto no GDPR – 
Regulamento Geral de Proteção de 
Dados, e direito de revisão, tal como 
encontra-se previsto na LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Dados, a fim 
de ser possível, de outro lado, pos-
tularmos também por um direito à 
explicação e ao princípio da expli-
cabilidade. Diante da revisão por 
outra máquina, tal como previsto 
no Brasil, há que se falar em um 
real direito de explicação e revisão?

Neste sentido, a partir do 
momento que deverá haver o reco-
nhecimento da necessidade do 
desenvolvimento da IA, centrada 
no ser humano e na dignidade 
humana, bem como para o fortale-
cimento e revigoramento do espaço 
público, como arena democrática de 
diálogo e discussão, como resolver 
satisfatoriamente a colisão entre 
a proteção ao segredo industrial/
comercial versus direitos funda-
mentais dos indivíduos afetados 
por tais decisões automatizadas, 
construídas sob a proteção da assim 

denominada “caixa-preta” dos algo-
ritmos de IA? 

Como superar a problemática 
da insuficiência de leis principioló-
gicas, da ineficácia de princípios éti-
cos e da possibilidade de lavagem 
ética? Seria suficiente a denominada 
autorregulação ou regulação regu-
lada, mediante a adoção de novos 
procedimentos, mecanismos, com 
fundamento na própria tecnologia, 
como as Privacy Enhancing Tech-
nologies (PETs), as ferramentas do 
privacy by design (privacidade por 
concepção, desde a concepção do 
negócio) e do privacy by default 
(privacidade por valor, padrão 
predefinido, proteção máxima de 
forma automática)?

  Questões que sobrepairam 
a espera de aportes que permitam 
um tratamento adequado, do ponto 
de vista de uma maior considera-
ção pelas peculiaridades e poten-
cialidades humanas, sem ilusões 
transhumanistas que nos impeçam 
de ver e viver a beleza de nossa con-
dição simultaneamente corpórea e 
espiritual.
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A podução de 
qualidade no 
gênero da fic-
ção científica, 
seja literária no 

sentido  mais amplo, para incluir, 
por exemplo, as histórias em qua-
drinhos, seja cinematográfica, for-
nece material que consideramos 
de suma importância para nos 
auxiliar a reflexão e, de modo mais 
geral, a elaboração sobre temas de 
fundamental significado, nas mais 
diversas áreas do conhecimento, 
aí incluída aquelas do direito e da 
ética, por exemplo. Tal abordagem 
seria perfeitamente abrangida no 
que temos proposto nos termos 
de uma teoria poética do direito - 
Willis Santiago Guerra Filho; Paola 
Cantarini. Teoria Poética do Direito, 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 
E neste gênero fica evidenciado tal-
vez mais do que em qualquer outro 
aquilo que se pode caracterizar 
como a “função onírica” de toda 
ficção, aí incluído o próprio direito, 
que entendemos como uma ficção 
coletiva, assim como a ciência, tanto 
a do direito, em cuja possibilidade 
venho me dedicando a demonstrar 
há quatro décadas, como também 
a ciência em geral – esse é o tema 
do meu doutoramento em filoso-
fia, O Conhecimento Imaginário 
do Direito, Rio de Janeiro: IFCS-
-UFRJ, 2011. No caso das artes, tal 
função corresponderia muito bem 
àquela que os sonhos desempenham 
em nosso aparato psíquico, no sen-
tido de nos preparar para possíveis 
ocorrências problemáticas, a serem 

enfrentadas na vida desperta, figu-
rando possibilidades nela contidas. 
A respeito, vale muito a leitura de 
Sidarta Ribeiro. O oráculo da noite: 
a história e a ciência do sonho, São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019.

 Neste contexto, vale lembrar 
que é preciso pensar esta situação 
em conexão com nossa condição 
fundamental angustiante de seres 
que, por nos sabermos finitos, esfor-
çamo-nos para sobreviver, como 
todos os que meramente vivem, 
mas de uma maneira que se pro-
jeta no tempo, em imagens capa-
zes de nos conceder um modo de 
preservação, donde indicar Esther 
Díaz que “as distintas formas de 
representação, desde os desenhos 
rupestres à fotografia e o cinema 
digital, procuram preservar imagens 

AS LEIS DA ROBÓTICA DE ASIMOV, O AS LEIS DA ROBÓTICA DE ASIMOV, O 
ROBÔ HAL 9000 E O DIREITO DA INTELI-ROBÔ HAL 9000 E O DIREITO DA INTELI-
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de seres, de momentos, de gestos. 
A ciência, a partir de suas distintas 
especialidades, aspira a conservar 
ou acrescentar o conhecimento, a 
riqueza, a saúde, a beleza, a energia, 
a vida” - “La ciencia después de la 
ciencia”, in: Id. (ed.), La Poscien-
cia. El conocimiento científico en 
las postrimerías de la modernidad, 
Buenos Aíres: Biblos, 2000, p. 386. 
E aí cabe fazer uma pergunta bas-
tante incômoda, que bem caracte-
riza o novo estado de incerteza em 
que nos encontramos. Com Jean 
Baudrillard, poderíamos fazê-la, 
nos termos carregados de dramati-
cidade que este instigante pensador 
imprimiu, quando nos alerta que 
estaríamos prestes a cometer o que 
qualificou como “crime perfeito”: 
matar a morte. Seria o que esta-
mos em vias de realizar, este crime 
máximo e último? Isso porque “o 
crime perfeito é o de uma realiza-
ção incondicional do mundo pela 
atualização de todos os dados, pela 
transformação de todos os nossos 
atos, de todos os acontecimentos 
em informação pura – em resumo: a 
solução final, a resolução antecipada 
do mundo por clonagem da reali-
dade e extermínio do real pelo seu 
duplo” - O crime perfeito, trad.: Sil-
vina Rodrigues Lopes, Lisboa: Reló-
gio D’Água, 1996, p. 49. Projetos e 

movimentos, significativamente 
designados em língua inglesa, como 
os do big data e do quantified self, 
demonstram bem quão avançados 
já estamos nesta via.

 Daí a necessidade de se bus-
car detectar singularidades e, tam-
bém, produzi-las, a fim de resistir-
mos aos simulacros de realidade e 
acontecimentos reproduzidos em 
“tempo real”. 

 Estudos estão atualmente 
sendo desenvolvidos para permitir 
que máquinas aprendam a decom-
por bayesianamente fenômenos 
biológicos em componentes essen-
ciais, para automaticamente inter-
pretá-los. Assim, não precisare-
mos pensar nos pequenos detalhes 
estatísticos dos experimentos: nós 
mais que tudo filosofaremos sobre 
eles, exerceremos nossa capacidade 
imaginativa, onírica, em estado de 
vigília, enquanto a ciência será feita 
matematicamente (ou seja, literal-
mente, por cálculos antecipatórios) 
nas máquinas pensantes vislumbra-
das por Turing, no gesto fundador 
da chamada, posteriormente, Inte-
ligência Artificial (IA), pré-requi-
sito básico para as máquinas espi-
rituais a que se referiu, na virada 
do século (e do milênio), visiona-
riamente, Ray Kurzweil, pesquisa-
dor do M.I.T.: tal ocorrerá uma vez 

atingida a singularidade a que se 
refere já na “Introdução” deste seu 
livro, The Age of Spiritual Machi-
nes, ideia que desenvolve em obra 
e filme posteriores. Aí, então, quiçá, 
nós seremos o programa, feito pelas 
máquinas que descendem daquelas 
que foram programadas por desig-
ners, até que conseguiram cometer 
mais um “crime perfeito”, no sentido 
de Baudrillard, ao programarem 
máquinas para substituírem com 
incomensurável vantagem seus pro-
gramadores, tornando-se autopoié-
ticas, como a vida, e daí quem sabe 
entrem em competição conosco, 
tal como soe acontecer na natureza 
– então, após a “singularidade”, ao 
contrário do que supõem seus entu-
siastas, do que resultaria seria, mais 
uma vez, algo catastrófico, como a 
bomba atômica, sendo que desta vez 
os atingidos pela catástrofe seriam 
os integrantes da humanidade como 
um todo, a exemplo da pandemia 
que no momento nos assola. Vale 
lembrar a possibilidade, estatisti-
camente calculada por equipe de 
pesquisadores da Suécia, como 
sendo algo em torno de 10%, de 
vir a ocorrer uma destruição da 
humanidade por um desenvolvi-
mento inesperado da inteligência 
artificial, relatada em reportagem 
do jornal Folha de São Paulo, de 

WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO
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17/03/2015, onde vem recordado 
vaticínio do conceituado físico Ste-
phen Hawkings, no sentido de que 
“o desenvolvimento de  uma inteli-
gência artificial pode significar o fim 
da raça humana” - cf. http://www1.
folha.uol.com.br/tec/2015/03/
1603832-inteligencia-artificial-e-
-mais-perigosa-que-bomba-ato-
mica-diz-estudo.shtml. E não é de 
uma singularidade o que estamos 
presenciando e vivendo, os que 
estamos conseguindo escapar dessa 
pandemia? Singularidade negativa, 
claro, não aquela positiva, aventada 
por Kurzweil.

  Escapar, encontrar uma 
passagem, equivaleria ao ocorrido 
quando os primeiros mamíferos 
sobreviveram às situações iniciais 
tão adversas quando de seu apare-
cimento entre os reinantes grandes 
sauros, ou nossos antepassados 
hominídeos mais remotos, pre-
midos por grandes necessidades, 
as atendendo graças a invenções 
tecnológicas rudimentares, mas 
ainda assim extremamente sofisti-
cadas, culminando naquela que é o 
exemplo maior, o artefato crucial: a 
linguagem.

  Esta passagem, que resulta 
numa ultrapassagem do que éramos 
para outra forma de sermos, seria 
a nossa transmutação, e foi assim 

nomeada, bem como visionaria-
mente imaginada pelo professor de 
filosofia em Liverpool, doutorado 
em Oxford, Olaf Stapledon (1886 
– 1950), em suas obras de ficção 
filosófica, com destaque para Last 
and First Men: A Story of the Near 
and Far Future (1930) e Star Maker 
(1937), que tanta influência teve em 
autores dos mais importantes, inclu-
sive os que se notabilizaram no que 
veio a ser a chamada “ficção cien-
tífica”, como os “três grandes” (Big 
Three): Isaac Asimov (1920 – 1992), 
Arthur C. Clarke (1917 -  2008) e 
Robert Heinlein (1907 – 1988), 
sendo deste a minha obra predileta 
no gênero, em considerando Star 
Maker como ainda não pertencente 
a ele: Stranger in a strange Land 
(1961).

 Arthur C. Clarke em cola-
boração com Stanley Kubrick, com 
base em contos que havia publicado 
anteriormente, realizou roteiro de 
filme de 1968, que contém ele-
mentos ainda hoje preciosos para 
a reflexão sobre o quanto aqui esta-
mos tratando, intitulado 2001: uma 
Odisseia no Espaço. No mesmo ano 
saiu publicado o livro homônimo 
de Clarke, o qual viria a se tornar 
o primeiro de uma tetralogia.  Ali, 
temos a figura do Robô Hal 9000, 
um aparato dotado de IA, com a 

função de cuidar de tudo quanto 
fosse necessário para que a missão 
pioneira dos tripulantes da nave 
espacial em que estava inserido 
atingisse o objetivo de ir além do 
nosso sistema solar. Durante a longa 
jornada, a quase totalidade da tri-
pulação “hibernava”. O membro 
que ficara desperto, quase que por 
uma formalidade, como sabe quem 
assistiu ao filme ou leu o livro, se 
depara com o grave problema de 
que seus companheiros começaram 
a falecer, sendo que Hal não tinha 
resposta para tal problema crucial, 
uma vez que a causa era ele mesmo: 
aquilo que deveria guiar e proteger 
a missão, portanto, entra em crise 
autoimunitária, passando a atacá-la 
em nome de tal defesa, uma vez que 
calculou serem os humanos presen-
tes na nave, com sua imprevisibili-
dade, os mais altos fatores de risco a 
ameaçar a missão, e o seu programa 
determinava a eliminação de tais 
fatores.

 É aqui que propomos o 
encontro com a obra mais conhe-
cida do mais jovem daqueles Big 
Three, a saber, o clássico I, Robot, 
de Isaac Asimov. Ali se enuncia as 
muito conhecidas “três leis da robó-
tica”, que caso tivessem sido implan-
tadas em Hal teriam evitado sua dis-
função, apesar de consistente com 

sua programação, feita por quem 
tinha como evidente o objetivo de 
servir ao seu criador de toda cria-
tura, um pressuposto claramente 
teológico.

 Dando agora uma olhada 
em nosso presente, no que contei 
com o fundamental apoio de minha 
esposa e parceira de pesquisas Paola 
Cantarini, temos que o Parlamento 
Europeu publicou, em 2017, Rela-
tório sobre robótica e inteligência 
artificial abordando questões jurí-
dicas decisivas, como a da respon-
sabilidade civil resultante de “atos” 
praticados por tais entes eletrôni-
cos, como também questões éticas, 
defendendo que os robôs autôno-
mos possuam uma “personalidade 
eletrônica”, ou seja, reconhecendo 
que estes são aptos a arcar com a 
“responsabilidade de seus atos”, 
podendo – e, mesmo, devendo, 
já há quem defenda -, inclusive, 
ser objeto de imposição de taxas. 
Também está em discussão igual-
mente a elaboração de um código 
de conduta ética para engenheiros 
de robótica. A ética digital que isto 
pressupõe identificaria novas pers-
pectivas, potencialidades e limites 
para o tratamento de dados, no 
sentido de uma abordagem proa-
tiva. Neste sentido, tem-se a neces-
sidade da adoção e da previsão pela 

legislação de novos mecanismos, 
tais como relatórios de impacto, 
auditorias de algoritmos, códigos 
de boas condutas, certificações e 
programas de governança. A nossa 
Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD - já prevê a possibilidade da 
Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados realizar auditoria acerca 
de aspectos discriminatórios em 
tratamento automatizado de dados 
pessoais, por força do art. 20, § 2º. 
Fala-se em privacy by design (pri-
vacidade na concepção, desde a 
concepção), privacy by default (por 
valor, padrão predefinido, proteção 
máxima de forma automática) e 
privacy by business model, como 
derivações do princípio da accou-
ntability, envolvendo prestação de 
contas, responsabilização, fiscaliza-
ção e controle social. O conceito de 
privacy by business model envolve 
a observância da privacidade abran-
gendo a forma de estruturação do 
modelo de negócio, desde sua con-
cepção e elaboração de seu plano 
inicial, de modo a prever a prote-
ção de dados pessoais, baseados 
no empoderamento do titular dos 
dados. As ferramentas da privacy 
by design e privacy by default estão 
previstas pelo Regulamento da 
União Europeia, no Considerando 
78, bem como no artigo 5º, ao tratar 

dos princípios relacionados ao pro-
cessamento de dados desde a sua 
criação até a minimização de dados, 
e em seus artigos 24, 25, 32 e 42, ao 
reiterar a necessidade da adoção de 
medidas técnicas e organizacionais 
adequadas bem como assegurar um 
nível de segurança adequado.

Estas são práticas de proteção 
de dados com base na utilização da 
própria tecnologia, possibilitando o 
controle dos dados pelos titulares, 
conhecidas como privacy enhan-
cing technologies (PETs), incorpo-
rando os conceitos de privacidade e 
proteção de dados desde à concep-
ção da arquitetura dos sistemas (by 
design), e por padrões de configura-
ção (by default). Eis um resumo do 
que se pode entender como nossos 
esforços para implementar juridi-
camente as “Leis da Robótica”, pro-
postas por Asimov, de quem come-
moramos o centenário no ano em 
curso.
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O materialismo histó-
rico resgata a idéia 
do filósofo italiano 

G. B. Vico, do lema Vero ipsum 
factum, — Verdadeiro é o fato. 
Vico foi o precursor, já no perí-
odo pré-moderno, a reconhecer o 
homem como sujeito histórico. Ao 
concebê-lo como ser que constrói, 
através de sua ação mundana, a sua 
própria realidade. Esse pressuposto 
teórico foi decisivo para configura-
ção futura do materialismo histó-
rico pensado por Karl Marx.

O materialismo histórico 
redefiniu o conceito de filosofia, ao 
postular o caráter transformador e 
histórico dos projetos teóricos de 
sociedade. Diante do predomínio do 
Idealismo Alemão, principalmente 
pelas idéias de Hegel, do Espírito 
Absoluto, como sendo a grande 
máxima da filosofia, mediada a par-
tir da relação entre autoconsciência 
e consciência, Karl Marx desmisti-
fica essas idéias transcendentais do 
homem e da sociedade, ao definir a 
filosofia como condição para uma 
interpretação transformadora do 
mundo.

A concepção teórica de Marx 
de conceber um método analítico-
-expositivo, que constrói suas cate-
gorias de análise da realidade, a par-
tir um referencial histórico-social. 
A base conceitual da pergunta filo-
sófica de Marx encontra-se numa 

conexão entre a idéia e a realidade, 
ou melhor, a conexão entre a crí-
tica filosófica e o seu próprio meio 
material da realidade. Por isso a 
referência teórica marxista de pri-
vilegiar a “mundaneidade”, desde as 
obras do jovem Marx, em particu-
lar com A Ideologia Alemão (1988), 
sobre as idéias transcendentais da 
filosofia alemã, como constata a 
citação abaixo:

Totalmente ao contrário do 
que ocorre na filosofia alemã, que 
desce do céu à terra, aqui se ascende 
da terra ao céu. Ou, em outras pala-
vras: não se parte daquilo que os 
homens dizem, imaginam ou repre-
sentam, e tampouco dos homens 
pensados, imaginados e represen-
tados para, a partir daí, chegar aos 
homens em carne e osso; parte-se 
dos homens realmente ativos e, a 
partir de  seu  processo  de  vida  
real,  expõe-se  também  o  desenvol-
vimento   dos reflexos ideológicos e 
dos ecos desse processo de vida. E 
mesmo as formações nebulosas no 
cérebro dos homens são sublima-
ções necessárias do seu processo 
de vida material, empiricamente 
constatável e ligado a pressupostos 
materiais. (MARX, 1988. p 37.)

A crítica filosófica marxiana 
estabelece um esclarecimento his-
tórico-social sobre o mundo filosó-
fico, em que desmistifica o discurso 

da filosofia como algo transcenden-
tal, distante do mundo de vida da 
sociedade e sem uma temporali-
dade histórica. Ao criar essa nova 
perspectiva histórica de conceber 
o debate filosófico, Marx cria pres-
supostos de análise sobre o mundo, 
não a partir de referenciais dogmá-
ticos, que fazem parte da reflexão 
dominante no idealismo transcen-
dental alemão, principalmente com 
o movimento hegeliano. Por isso, 
Marx insiste em afirmar que:

Os pressupostos de que parti-
mos não são arbitrários, nem dog-
mas. São pressupostos reais de que 
não se pode fazer abstração a não 
ser na imaginação. São os indiví-
duos reais, sua ação e suas condi-
ções materiais de vida, tanto aque-
las por eles já encontradas, como as 
produzidas por sua própria ação. 
Estes pressupostos são, pois, verifi-
cáveis por via puramente empírica. 
(MARX, 1988. p 37.)

As mediações entre formação 
de consciência, idéia, conhecimento 
e conceito, numa visão marxiana, 
somente podem ser compreendi-
das a partir da ação cotidiana dos 
indivíduos, pois são elementos 
definidores da vida social. Nesse 
aspecto, as categorias e/ou con-
ceitos são compreendidos como 
determinações histórico-sociais. 

Essa premissa rompe com a tradi-
ção de conceber o mundo filosófico, 
a partir de parâmetros teóricos de 
autoconsciência, que permeou por 
toda modernidade.

Marx ao expor sobre a gênese 
da consciência individual e social 
nega qualquer pressuposto abstrato 
para mediar a relação entre homem 
e mundo. Toda existência humana é 
concebida como uma condição his-
tórica, em que primeiro “os homens 
devem estar em condições de viver 
para fazer história”. Depois, precisa 
criar “a ação de satisfazê-la, e o ins-
trumento de satisfação já adquirido 
conduzem a novas necessidades — e 
esta produção de novas necessida-
des é o primeiro ato histórico.” Num 
momento posterior, em que supera 
a condição primaria de viver, e além 
de suprir suas novas necessidades 
precisa relacionar-se com outros 
homens para criar um processo 
coletivo de procriação e reprodução 
social. Entretanto, para a concepção 
marxista, esses três momentos da 
atividade social coexistem simulta-
neamente desde os primórdios da 
história.

Outro paradigma teórico de 
Marx, decisivo para o interacio-
nismo sócio-discursivo, é a com-
preensão histórica da formação da 
consciência individual e social do 
homem.

Quando diz

Verificamos que o homem 
tem também “consciência”. Mas, 
ainda assim, não se trata consci-
ência “pura”. Desde o início pesa 
sobre “o espírito”a maldição de 
estar “contaminado” pela maté-
ria, que se apresenta sob a forma 
de camadas de ar em movimento, 
de sons, em suma, de linguagem. 
A linguagem é tão antiga quanto 
a consciência — a linguagem é a 
consciência real, prática, que existe 
para os outros homens e, portanto, 
existe também para mim mesmo; e 
a linguagem nasce, como a consci-
ência, da carência, da necessidade 
de intercâmbio com outros homens. 
Onde existe uma relação, ela existe 
para mim: o animal não se relaciona 
com nada, simplesmente não se 
relaciona. Para o animal, sua relação 
com os outros não existe como rela-
ção. A consciência é, naturalmente, 
antes de mais nada, mera consciên-
cia do meio sensível mais próximo 
e consciência da conexão limitada 
com outras pessoas e coisas situa-
das fora do indivíduo que se torna 
consciente; é ao mesmo tempo 
consciência da natureza que, a prin-
cípio, aparece aos homens como um 
poder completamente estranho, 
onipotente, inexpugnável, com o 
qual os homens se relacionam de 
maneira puramente e perante o 

qual se deixam impressionar como 
o gado; é, portanto, uma consciên-
cia puramente animal da natureza 
(religião natural). (MARX, 1988. p 
38.)

A capacidade de estruturar 
toda uma genealogia da consciên-
cia, dentro das formações históri-
cas, propiciou uma metodologia 
de análise capaz de dimensionar o 
processo de formação da consciên-
cia social. Assim como, a postura de 
determinar ao conceito e a lingua-
gem, a dimensão de determinações  
histórico-social,  desmistificando  
os  pressupostos  teóricos  do  ide-
alismo alemão. A contribuição do 
materialismo histórico para estru-
turação conceitual de outras ciên-
cias é um fato inquestionável.  E,  
em  particular,  referente  ao  nosso  
estudo  sobre  capitalismo  editorial,  
em que constró pressupostos sobre 
linguagem e ação humana, como 
mediações necessárias para com-
preendermos as relações sociais.

CONSCIÊNCIA DA MUNDANIDADECONSCIÊNCIA DA MUNDANIDADE

URBANO NOBRE NOJOSA



157156

Segundo a mitologia, 
assim foi criado o 
homem:  Prometeu 
começou a obra  a 
partir  do barro, 

porém  pediu ajuda aos  outros 
deuses. Hefesto, o deus artesão-
-operário, deu a Prometeu , para 
este pôr nos homens, o dom  de usar 
as mãos. Assim nasceu o “homo 
faber”: “aquele que transforma a 
natureza com as mãos”. Mas isso 
não foi suficiente , pois as feras 
sobrepujavam em força e facilmente 
caçavam esses primeiros homens. 
Prometeu pediu auxílio então a 
Atena. Esta deu a Prometeu, para 
este colocar nos homens, o dom 
da inteligência. E assim nasceu o 
“homo sapiens”:  “o homem capaz 
de falar,  contar, enfim, teorizar”. 
Porém o homo sapiens só teori-
zava, com o homo faber não se 
unia. Dessa desunião as feras tira-
vam proveito,   predando facilmente  
os homens. Prometeu percebeu que 
faltava alguma coisa para unir o 
homem ao homem, o eu ao outro, 
a identidade à diferença, para assim 
fortalecê-los reciprocamente. Pro-
meteu pediu enfim auxílio a Zeus, 
que ofertou a Prometeu, para este 
plantar nos homens, a semente do 
sentimento ético da justiça. Prome-
teu preparou então um terreno para 

plantar essa semente, fertilizando 
esse terreno com o adubo da cora-
gem. Esse terreno onde a semente 
da justiça foi plantada recebeu o 
nome de “coração”. As decisões que 
nascessem do coração seriam cha-
madas de “sentenças”  : “decisões 
sentidas e proferidas em favor da 
comunidade”. Zeus fez apenas uma 
exigência: que essa semente fosse 
plantada em todos os homens. E 
assim nasceu o “homo eticus” : 
“o homem cuja força e poder está 
em seu coração justo”. Os homens 
aprenderam então a cooperar e não 
apenas a pensar egoisticamente no 
interesse próprio. Nasceu assim a 
sociedade. Agindo como ser social 
, o homem aprendeu a  somar 
esforços, canalizar as criatividades 
e reunir meios para vencer as feras 
com a força da engenhosidade. 
Contudo , alguns não confiavam 
nas sentenças  do coração justo  e 
resolveram criar  as leis escritas. 
Outros imaginavam  que não vie-
ram  do barro, e logo começaram a  
crer que eram superiores aos outros 
e “eleitos dos deuses”: propalavam 
que  não vinham  do barro, mas do 
ouro . Entre eles surgiu um tirano 
que tomou o poder com um exér-
cito, rasgou as leis e transformou 
em escravos os oriundos do  homo 
faber.  Esse tirano  ainda mandou 

as covardes botinas do ódio  piso-
tearem  os corações justos . Assim 
nasceu  uma elite militar-teocrática 
pior do que  os leões e  hienas  que 
antes predavam os homens. 

Horrorizado, Zeus pensou em 
dizimar os homens com um raio. 
Em vez disso, pegou o barro e o 
umedeceu com sua saliva. Tomando 
como modelo Atena e Afrodite, 
nesse barro foi moldada a primeira 
mulher : Pandora. Zeus a enviou 
aos homens . Mas dentro de Pan-
dora Zeus não esculpiu totalmente, 
e foi nesse interior livre que nasceu 
um aliado do coração justo  na luta 
contra  a tirania dos homens. Esse 
aliado foi o  útero, espaço de cria-
ção  de algo que , até então, somente  
os deuses eram capazes de criar: a 
Vida.

ÚTERO DA VIDAÚTERO DA VIDA
ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA
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Desde que a 
internet foi 
solucionando 
alguns proble-
mas enfrenta-

dos pela sociedade, como a divul-
gação de informações de qualquer 
lugar do mundo para outros locais 
e a aproximação de pessoas, ela 
acabou ganhando espaço e trans-
formando a vida dos indivíduos 
que agora estão conectados nesse 
mundo virtual.  

Pode até se dizer que a inter-
net acabou se tornando o sistema 
nervoso da sociedade atual, e isto 
acontece dado às proporções que as 
plataformas tomaram e alcançaram. 
As pessoas se enredaram nesse cibe-
respaço de uma forma tão profunda 
e intensa, que é difícil imaginar a 
vida sem estar conectado - seja por 
um longo ou curto período.  

Atos como manter contato 
com familiares e amigos, resolver 
algo relacionado ao trabalho, entre 
outros, foram facilitados graças à 
aproximação que a internet cau-
sou. No entanto, até que ponto 
isso está afetando positivamente a 
sociedade? É claro que o digital tem 
seus benefícios - assim como tudo 
na vida. Não seria possível realizar 
pesquisas e obter resultados tão 
precisos e rápidos, ou se comunicar 

com algum parente distante, ou 
até mesmo trabalhar de casa - o 
famoso Home Office -, principal-
mente em tempos tão difíceis como 
a pandemia.  

Nunca foi tão fácil contatar 
pessoas e digerir tantas informações 
com tamanha rapidez - e talvez essa 
seja a razão pela qual a sociedade 
se encontra tão seduzida pelo cibe-
respaço - entretanto, os indivíduos 
ficaram tão fascinados com o fato 
de a internet estar solucionando 
problemas mundo afora, que não 
perceberam que ela se tornou um 
empecilho ainda maior e mais difí-
cil de ser resolvido.  

Obviamente que, questões 
como guerras e desigualdade social, 
são mais graves e afetam indivíduos 
em uma proporção muito grande, 
porém, esses problemas são reco-
nhecidos e existem várias iniciati-
vas e ações para tentar impedir que 
continuem acontecendo. Contudo, 
qual é a capacidade do ser humano 
de compreender que passar tanto 
tempo conectado é um fator nega-
tivo em sua vida? 

Em “Privacidade Hackeada”, 
documentário da Netflix, é possível 
notar alguns dos malefícios que a 
internet traz para vida das pessoas. 
O sonho de viver em um mundo em 
que todos dividem o mesmo espaço 

é destruído pela maneira que as pla-
taformas, como Google, Instagram, 
Snapchat, etc., lidam e controlam 
com os dados das pessoas.  

Redes como essas se consi-
deram quase como guardiões de 
memórias, monitoram todas as 
ações que acontecem neste cibe-
respaço, compras no cartão crédito 
realizada através de um aplicativo 
online, as curtidas, as localizações, 
todos coletados em tempo real. É 
comum ouvir - e nem sempre acre-
ditar - que o microfone do celular 
escuta conversas, e infelizmente, 
isso não se trata de apenas um mito.  

Por um descuido de não ler 
os termos de privacidade e con-
dições, pessoas fornecem dados 
muito pessoais para as plataformas, 
e isso facilita com que elas prevejam 
o comportamento de cada um, indi-
vidualmente. Coletam informações 
dos indivíduos para assim, usarem 
“contra” eles.  

Garantindo que a pessoa 
fique conectada no aplicativo, as 
redes usam os adds uma forma de 
anúncio - para manter a atenção. 
Conteúdos que interessam a cada 
um, de uma maneira bem especí-
fica, são bombardeados nas telas, 
certificando que os aparelhos ele-
trônicos e a plataforma continuarão 
ligados e sendo acessados. Todavia, 

de onde esses dados vêm? Estaria a 
inteligência artificial se superando?  

Lamentavelmente, somos 
nós quem fornecemos tantas infor-
mações, ainda que sem total con-
sentimento. Um exemplo disso é: 
quando ingressei na universidade, 
segui algumas pessoas no Insta-
gram que também estudavam na 
PUC, e logo a rede social me suge-
riu diversas outras, as quais eu não 
conhecia, como sugestão para eu 
seguir. Como uma plataforma, sem 
até então nenhum conhecimento da 
minha vida real, saberia disso?  

Outro bom exemplo é o caso 
retratado em “Privacidade Hacke-
ada” da Cambridge Analytica. A 
empresa mexeu com o psicológico 
da nação estadunidense inteira, no 
regime democrático. Visavam que 
o atual presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, tivesse sucesso 
em sua campanha, então focaram 
suas pesquisas para tentar enten-
der o nível de persuasão das pes-
soas. Interessados em eleitores que 
pudessem mudar de opinião - e de 
voto -, começaram a bombardear os 
usuários que moravam em estados 
decisivos com informações e notí-
cias - que eles mesmos coletavam, 
sem consentimento - com o intuito 
de persuadi-los.  

A  qu e s t ã o  é  qu e ,  a s 

plataformas não foram projetadas 
por pessoas que querem proteger e 
educar outros indivíduos, e sim por 
quem quer apenas criar algoritmos 
e lucrar com isso. Veja bem, isto 
não significa que os criadores des-
sas redes são malignos ou algo do 
gênero, entretanto, quais deles con-
trataram profissionais especializa-
dos no psicológico do ser humano, 
como os psicólogos, para criarem e 
trabalharem em suas plataformas?  

Uma saúde mental estável é 
de extrema importância para o bom 
funcionamento do organismo dos 
seres humanos, e esta vem sendo 
uma das mais afetadas nessa socie-
dade tão conectada e com tanta 
informação. Principalmente para 
os mais jovens que, ao se formarem 
adultos terão grandes dificuldades 
no futuro - graças à internet -, já 
que não tem o conhecimento de um 
mundo sem este ciberespaço.  

Segundo um estudo reali-
zado pela Pew Research com 10 
mil americanos adultos, a sociedade 
está mais polarizada do que jamais 
esteve na história. O mundo conec-
tado - e tão idealizado - separou as 
pessoas, ao invés de uni-las.  

Em outro documentário feito 
pela Netflix, “O dilema das redes”, 
é possível identificar o quanto os 
jovens são afetados por utilizarem 

tantas telas desde muito novos. 
Isso mexe com a mente deles, e os 
deixa mais vulneráveis e fáceis de 
persuadir. De acordo com a Pew 
Research, cerca de 33% dos adoles-
centes americanos enviam mais de 
100 mensagens por dia. Essa por-
centagem só prova que, um serviço 
muito útil saiu do controle, afetando 
até mesmo as interações humanas.  

Houve uma transferência de 
conhecimento e de poder, dos seres 
humanos para a internet. O que 
antes era utilizado pela sociedade 
apenas como uma ferramenta - algo 
para melhorar e evoluir- acabou 
viciando e transformando todos em 
seus reféns. Foi roubado o tempo, 
as conexões reais, os dados, entre 
outros. Coisas muito pessoais e 
intensas viraram rasas e impessoais.  

Agora, resta as pessoas reconhe-
ceram este problema para assim, 
começar a pensar em maneiras de 
resolvê-lo. De que maneira pode-
mos evitar sermos manipulados e 
ficarmos tanto tempo conectados? 

REALIDADE HACKEADA EREALIDADE HACKEADA E
 MENTES INVADIDAS MENTES INVADIDAS

ANNA BEATRIZ BARRETO DA MATTA
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O que os documentários da 
Netflix, “Privacidade hackeada”, 
“ O dilema das redes”, e a entre-
vista de Julian Assange para “Carta 
Maior” tem em comum ? Todos 
buscam de alguma forma demons-
trar o que ocorre dentro das maio-
res redes sociais, como Facebook, 
Twitter, Instagram e até mesmo o 
próprio Google, a forma como bus-
cam prender seus “ clientes”, entre 
aspas nesse momento pelo que se 
apresentará no futuro do texto, e 
também a maneira fácil a internet 
em si pode ser manipulada a favor 
de determinada empresa, pessoa , 
grupo político e etc. 

Inicio apresentando a ideia 
básica de “Privacidade hackeada” 
de Jehane Noujaim e Karim Amer,o 
documentário busca mostrar o pro-
cesso que David Carroll, um profes-
sor universitário, aplicou contra  a 
empresa Cambridge Analytica por 

violação de privacidade, porém ao 
realizar isso, repara que essa situa-
ção é somente a ponta do iceberg  
e que por trás da empresa existem 
diversos outros escândalos, como 
o auxílio na eleição americana de 
2016 e o próprio BREXIT. A partir 
desse momento somos apresenta-
dos a  Brittany Kaiser,  ex-funcioná-
ria da Cambridge e que explica de 
forma complexa mas compreensível 
como a empresa de forma discreta 
influenciou através das redes sociais 
a decisão de milhares de pessoas a 
favor de políticos que as contra-
tava, focando, principalmente no 
Facebook.  

Com o decorrer do filme, 
entendemos que, basicamente, a 
empresa comandada na época por 
Alexander Nix, buscava através 
do Facebook, influenciar pessoas 
que ainda não tinham decidido 
sobre seu voto, a votar a favor de 

Donald Trump, eles criavam pes-
quisas sobre a personalidade da 
pessoa, e a partir daí começavam a 
investigar mais a fundo a vida do 
indivíduo e de sua “bolha” usando 
dos tais dados de usuarios que Car-
roll buscava reconquistar. Quando, 
finalmente, tinham o perfil dessa 
pessoa, começavam de forma sutil 
a persuadir , apresentavam pági-
nas que tivessem características 
de um eleitor de Trump, perfis de 
pessoas que votariam no mesmo e 
assim por seguinte, o segundo está-
gio era fazer ela mesma procurar 
mais sobre o assunto, entrando em 
grupos, vendo posts que na época 
difamavam com notícias engano-
sas a candidata Hillary Clinton e o 
último passo era a própria pessoa 
compartilhar essas notícias. Dessa 
forma a empresa conquistou milha-
res de votos para o atual presidente 
americano, porém não somente 

isso, eles eram capazes de com ape-
nas algumas informações de deter-
minada pessoa, causar guerras civis, 
protestos hostis entre outras situa-
ções, pois quando o indivíduo está 
preso na bolha que criaram para 
ele, é impossível sair , já que aquela 
se torna a sua verdade, pois não é 
mais apresentada para o outro lado 
da moeda. Exemplos dessas utiliza-
ções foram as eleições americanas 
de 2016, o BREXIT e o movimento 
“DO SO” de Trinidad e Tobago. 
Somos manipulados sobre ques-
tões essenciais para humanidade de 
formas que nem percebemos, deixa-
mos de ser o cliente e nos tornamos 
o produto, por isso a contradição 
dita no início do texto. 

E é  aqui que o “Dilema das 
redes” entra, eles apresentam de 
forma mais simplificada como nos 
tornamos meros viciados e produtos 
de grandes bilionários tecnológicos.  

Aqui o foco não é somente o Face-
book , mas sim , todas as redes 
sociais, o documentário busca 
explicar tudo isso através de uma 
família americana, onde cada um 
de seus membros é influenciado por 
alguma rede, o pai pelo Facebook, 
a filha mais nova pelo o Instagram 
e seus likes, enquanto o filho pelos 
milhares de vídeos que o YouTube 
sugere para ele, após a realização 
de uma mera pesquisa. Além disso 
colocam diversos ex-funcionários 
dessas empresas bilionárias para 
contar as situações que já presen-
ciaram e como lidam com elas 
no seu dia-a-dia, por exemplo, o 
ex-presidente  da Pinterest,Tim 
Kendall, diz que proíbe a filha de 
usar o celular  e internet, irônico, 
certo? A pessoa que trabalha a favor 
da internet, impedir alguém de sua 
família a utilizar. Na realidade não, 
pois ele sabe como funciona esse 

meio, como as empresas utilizam 
de todos os indivíduos do globo , a 
favor do ganho de capital próprio, 
não se importando com  idade, situ-
ação financeira, localização, raça , 
com simplesmente nada, eles só 
querem vender o seu produto, que 
no caso é você, não somos mais nós 
os clientes que estão acessando uma 
rede social para se divertir, buscar 
conhecimento e etc, agora somos o 
produto vendido pela tecnologia, 
para outras empresas , através da 
apresentação de propagandas, notí-
cias falsas para favorecer determi-
nado candidato político ou simples-
mente para enfraquecer uma nação, 
colocando uns contra os outros, 
pois agora não se escutam mais, já 
que como dito antes cada um está 
em sua própria bolha formada por 
essas redes sociais. 
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Como o documentário nos 
apresenta somos meros zumbis 
agora, que não conseguem viver 
sem seu celular, como demonstra 
a cena em que a filha mais nova 
da família quebra o cofre somente 
para ter o aparelho de volta. Todos 
no globo , provavelmente, vão dizer 
que poderiam ficar sem seus apare-
lhos telefônicos por dias, semanas 
e quem sabe meses, como no filme 
também é apresentado, mas é, sim-
plesmente, impossível, no momento 
em que nos desconectamos desse 
meio, também nos desconecta-
mos do mundo, pois agora tudo 
envolve a internet, para ter notícias 
de forma rápida , se conectar com 
amigos, comunicar com outras pes-
soas, tudo de certa forma virou uma 
dependência. Nesse momento entra 
a frase de Edward Tufte apresentada 
no documentário, “ Existem apenas 
duas indústrias que chama seus 
clientes de usuários: a de drogas e 
a de software”, será que isso é mera 
coincidência? Provavelmente não, 
pois ambas causam vícios que se 
não tratados e controlados, podem 
se tornar um dos maiores perigos 
da vida. As consequências disso são 
várias , o exemplo do filme sobre o 
YouTube, é perfeito, após assistir um 
simples vídeo sobre determinado 
assunto, você é bombardeado com 

mais e mais, de forma incessante , 
até o momento em que começa a 
realmente acreditar naquilo. Por 
exemplo, imagine uma pessoa que 
é apresentada a uma teoria terrapla-
nista, a um primeiro momento ela 
provavelmente irá rir dos absurdos 
apresentados ali, porém ela será 
apresentada a muitas outras infor-
mações sobre isso, o que em algum 
momento pode fazer com que a 
mesma acredite que aquilo é a rea-
lidade, e é nesse momento que se 
inicia mais um exemplo de “bolha”, 
que tanto cito. 

Para finalizar, temos a entre-
vista do Julian Assange, que traz 
uma comparação da sociedade e a 
internet, com um sistema nervoso, 
que nos últimos anos vem sofrendo 
com o que considero nessa linha 
de raciocínio dele como um vírus, 
ou até mesmo o próprio Coro-
navírus, que ainda não sabemos 
como combater , ou não queremos 
aprender. O fato é que a internet e 
as redes sociais ligam toda a civi-
lização mundial, porém algo está 
no comando disso, na realidade 
países, principalmente o Estados 
Unidos, esse que através de ferra-
mentas como Facebook e Google, 
que possuem suas sedes em terri-
tório norte americano, podem se 
apossar dos dados de milhares de 

pessoas de outros países somente 
através de redes sociais que em tese 
parecem inofensivas, mas que no 
fundo acumulam dados e dados, 
como já dito acima no ensaio, no 
fim esses dados, vão parar em Agên-
cias de Seguranças Nacionais, que 
a partir daí fazem o que quiserem 
com os mesmos , a favor de um lado 
capitalista, ou até mesmo político, 
como já vimos a Rússia fazendo nas 
eleições americanas de 2016. 

Após trazer uma síntese e 
resenha de cada um dos documen-
tários e entrevista, levanto algumas 
questões e debates sobre os assun-
tos em gerais apresentados. O pri-
meiro levantamento que faço é em 
questão de quantos dos nosso dados 
pessoais estão rodando pelo globo? 
Quantos deles já caíram em mãos 
de hackers e Agências de Segurança 
Nacionais? Mesmo que eles nunca 
sejam utilizados por essas pessoas 
para atos criminosos, é algo assusta-
dor de se pensar, informações nos-
sas como RG, CPF e número de car-
tões estão nas mãos de pessoas que 
desconhecemos. E como Assange 
disse, existem países que possuem 
o monopólio dessas redes, sendo o 
principal deles o EUA, o país que 
comanda o globo terrestre em ques-
tão economia, política e em poderio 
ofensivo, e que de tempos para cá 

também possuem informações de 
diversas outras pessoas do mundo, 
não importando seu país. 

A segunda questão é sobre 
uma contradição que a Netflix me 
passou após assistir os documen-
tários, principalmente “O dilema 
das redes”, durante  a produção 
o YouTube é criticado por fazer 
sugestões para seus usuários do 
que a empresa quer e para quem 
eles quiserem, manipulando essas 
pessoas de forma discreta. Porém 
logo quando o documentário da 
Netflix acaba, a empresa sugere 
diversos outros títulos baseados no 
que você assistiu, portanto de certa 
forma também induzem as pessoas 
a acreditar no que é passado nessas 
produções. Entretanto isso é o capi-
talismo, todos tem que vender seu 
produto, no entanto deve ser feito 
da forma correta, sem corromper e 
viciar as pessoas que o compram e 
assistem. E para aqueles que falam 
que não são facilmente manipula-
dos, sempre duvidem e pesquisem, 
pois de alguma forma você está 
sendo levado a acreditar e seguir 
certo caminho, mesmo que da 
forma mais sútil possível. 

Finalizo agora com uma 
questão política, a partir de tudo 
que foi visto nas produções audio-
visuais e nas eleições americanas e 

brasileiras de 2016 e 2018 respec-
tivamente. Será que é realmente 
necessário os candidatos terem um 
ótimo e convincente plano gover-
namental? Ou somente ter uma 
equipe que trabalha bem nas redes 
sociais, espalhando desinformações, 
ofendendo seus canditados como a  
Cambridge Analytica fez na cam-
panha de Trump? Literalmente 
não é mais necessário se preocupar 
com o que “você” como candidato 
apresenta para os eleitores, mas sim 
apresentar fatos verdadeiros ou não 
contra seus oponentes. A democra-
cia mundial está perdida, muito por 
conta de como as redes  possibilitam 
esse compartilhamento de desin-
formações, cabendo a essas grande 
empresas em conjunto com jorna-
listas acharem formas de evitar tudo 
isso, seja com leis, avisos de que 
determinada notícia é falsa, ensino 
sobre fake news, entre outras for-
mas, pois mesmo que tudo isso não 
tenha sido previsto quando as redes 
sociais foram criados como é dito 
no documentário “ O dilema das 
redes”, sempre temos que saber que 
tudo pode ser utilizado para outros 
fins, e conforme determinada coisa 
evolui, nesse caso as redes, a segu-
rança nelas também deve evoluir e 
se fortalecer. 
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